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Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-20.15     
  
Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande 
 Ewy Svensson, M 
 Bernt Nyqvist, S 
 Kerstin Ahlberg, TP 
 Lennart Johnsson, TP 
 Linda Eriksson C 
 Margareta Ohlin, FP 
         
       
       
       
       
   
Övriga deltagande Bengt Jartsell, konsulterande socialchef 
  Kerstin Nilsson, sekreterare 
 Helene Gantz, projektsamordnare § 99 
  
       
       
       
  
Utses att justera Kerstin Ahlberg 
  
Justeringens  Kommunkontoret, Torsås 
plats och tid 2010-09-28 
 
Underskrifter Sekreterare Kerstin Nilsson Paragrafer       

   §§ 98-107 
 Ordförande Henrik Nilsson-Bokor  
    
 Justerande Kerstin Ahlberg  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2010-09-22   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2010-09-29 Datum för anslags 
nedtagande 

2010-10-20 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift Kerstin Nilsson   
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SN § 98        
  
FASTSTÄLLD DAGORDNING   
 
Nämnden fastställer dagordningen enligt utsänd kallelse med ändring att 
ärendet ”Information Drogvaneenkät” utgår samt att Informations avseende 
ledningsorganisationen tillkommer. 
----  
 
§ 98 Fastställande av dagordning 
 
§ 99 Halvårsredovisning Aktivt försörjningsstöd 
 
§ 100 Budgetuppföljning januari-augusti 2010-09-27 
 
§ 101 Redovisning av 2009 års stimulansbidrag riktade till äldreomsorgen 
 
§ 102 Vårdprevention – Senior Alert 
 
§ 103 Verksamhetschef inom den kommunala Hälso- och sjukvården 
 
§ 104 Socialchefens delegation 
 
§ 105 Jourverksamhet inom individ- och familjeomsorgen 
 
§ 106 Informationsärenden: 

• Uppsägning Hjälpmedelsavtalet 
• LOV 
• Ledningsorganisationen 

 
§ 107 Anmälan delegationsärenden 
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SN § 99 Dnr 09/SN0027 
Halvårsredovisning Aktivt försörjningsstöd 
 
Projektsamordnare Helene Gantz är inbjuden till nämnden för att delge 
socialnämnden en lägesbeskrivning av projektet ”Aktivt försörjningsstöd” i 
Torsås kommun. Syftet med projektet är att hitta bra förutsättningar för att 
underlätta vägen till en egen försörjning. 
 
Målgruppen i projektet har varit personer med ekonomiskt bistånd, personer 
som står utanför arbetsmarknaden och som behöver hjälp med att få/behålla 
ett arbete samt personer som har eller kan tänkas få psykosociala svårigheter 
om de inte får en meningsfull vardag (arbete eller studier). 
 
Fram till den 20 september har 19 personer, i ålder 19-55 år, varit inskrivna i 
projektet ”Aktivt försörjningsstöd” och där flertalet på något sätt gått från 
bidragsberoende till egen försörjning genom bl a studier (CSN), lönearbete, 
arbetspraktik etc. Projektet har genererat i en utebliven kostnad för IFO:s 
verksamhet på 54 tkr/månad. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Lägesbeskrivning ”Aktivt försörjningsstöd” i Torsås kommun september 2010. 
 
Socialnämnden tackar för informationen. 
-----  
Sändlista 
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SN § 100  Dnr 09/SN0014 
Budgetuppföljning januari-augusti 2010 
 
Konsulterande socialchefen lämnar en redogörelse för 

budgetuppföljningen januari – augusti 2010. 

 
Beräknade budgetavvikelser 
Verksamhet Beräknad avvikelse 101231 
Övergripande verksamhet                                0,0 Mnkr     
Hemtjänst mm                                - 0,5 Mnkr      
SÄBO                                - 0,4 Mnkr      
OF och IFO mm                               - 0,6 Mnkr 
Kostenhet Soc                                0,0 Mnkr 
Totalt                              - 1,5 Mnkr 
  

Sammanfattning 
 
Prognosen visar på en total avvikelse mot budget på ett underskott om  
1,5 Mnkr  vid årets slut.  
Personalkonstnader inom ordinärt boende, särskilt boende och personlig 
assistans kommer troligen att överskrida budget. 
Övergripande verksamhet följer budget – ingen avvikelse. 
Hemtjänst – belastningen har ökat pga neddragningar av platser i särskilt 
boende. Personalkostnad hemtjänst är oförändrad sedan juli (ca 1 Mnkr 
över budget). Stort slitage på leasingbilar gör att försäljning av bilar vid 
byte ger ett underskott jämfört med beräknat restvärde. LASS-intäkter 
släpar från Försäkringskassan. Personalkostnader har ett stigande 
underskott mot budget vilket delvis beror på ökat insatsbehov. Början av 
året hade för stora scheman som har korrigerats. 
Särskilt boende – Mariahemmet har sparat 744 timmar jan-aug men har hög 
sjukfrånvaro vilket inte finns full kompensation för i budget. Underskott 
tom augusti 272 tkr, Sophiagården har tom augusti ett underskott på 240 
tkr. Arbetet med årsarbetstid har intensifierats för att motverka 
underskottet.  
Omsorg funktionshindrade och individ- och familejomsorgen (OF och IFO)  - 
Gruppbostaden Svalan: Extra resurs pga ökat antal boende från 5-9 
brukare. Insatsen fortsätter till den 31 augusti. Kontaktperson barn, 
budget 33 tkr/månad, kostnad jan-april ca 50 tkr/månad. Från juni 2 nya 
ärenden, ca 23 tkr tillkommer. Prognos -280 tkr. 
Försörjningsstöd – 330 tkr. Placeringar inkl LSS fn prognos på 0.4 Mnkr. 
En vuxenplacering beräknas avslutas den 1 oktober.  
Personal – Vakans på områdesutvecklare till den 14 juni samt vakans 
socialsekreterare i 4 veckor 20 tkr, ger ett överskott  270 tkr. 
 
 
                                                                                      Fortsättning   
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Forts SN § 100 Budgetuppföljning januari-augusti 2010 
 
Kostenhet Soc – Ingen avvikelse. From 2010-10-01 minskas bemanningen 
med 1,67 tjänster och en arbetsgrupp bildas som ansvarar för köken både 
vid Mariahemmet och vid Sophiagården. Neddragningen löses med 
pensionsavgång och en omplacering till köket på Torskolan.                                                                          
                                                                                                 
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta 
 
att delge kommunstyrelsen budgetuppföljningen för perioden januari – 
augusti 2010. 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att delge kommunstyrelsen budgetuppföljningen för perioden januari – 
augusti 2010. 
---- 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen
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SN § 101  Dnr 10/SN0048 
SN § 93/10 
AU § 51/10 
Redovisning av 2009 års stimulansmedel riktade till 
äldreomsorgen   
  

Bakgrund 
 
Torsås kommun fick 1040 tkr i stimulansmedel för år 2009, dessa pengar 
används för utveckling inom arbetet med rehabilitering och ett förändrat 
arbetssätt inom hemtjänsten. Projektledare är MAR Agnetha Karlsson. 
Under hösten kommer projektet att gå in i sin slutfas och inför det har 
projektledaren gjort en uppföljning med bland annat förslag om 
fördjupningsområden att arbeta med. 
  

Sammanfattning 
 
Målet med projektet är att skapa en välfungerande rehabilitering i hemmet 
med tyngdpunkten på vardagsträning med befintliga resurser, att ta vara på 
det friska hos varje enskild individ. 
Uppföljningen visar att en förstärkning av teamledare behöver göras samt 
att arbetets fortsättning handlar om vissa fördjupningsområden: 
Det stora arbetet blir att förändra organisering av dels korttidsenheten dels 
Mariahemmet/Torsås hemtjänst. 
Det finns cirka 300 tkr kvar av de ursprungliga 1040 tkr. 
 

Handlingar i ärendet 
 
Uppföljning av projektet ”rehabilitering i hemmet” samt förslag för det 
fortsatta arbetet, Agnetha Karlsson 
 

Arbetsutskottet beslutade 2010-08-11 
 
att föreslå socialnämnden besluta 
 
att ställa sig bakom förslaget till fortsättning av projektet rehabilitering i 
hemmet. 
 

Socialnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom förslaget till fortsättning av projektet rehabilitering i 
hemmet och att godkänna redovisningen av 2009 års stimulansmedel. 
---- 
Sändlista: 
Socialstyrelsen 
MAR Agnetha Karlsson 
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SN § 102  Dnr 10/SN004 
Vårdprevention – Senior Alert 
 
Torsås kommun har sedan våren 2010, i samverkan med landstinget och 
övriga kommuner i länet, varit med i ett arbete avseende vårdprevention 
(Senior Alert), ett förbättringsprogram som ska förebygga fall, tryck och 
undernäring.  
Programmet bygger på ett nationellt register ”Senior Alert” där man 
registrerar efter evidensbaserade mätningar om hur allmäntillståndet är hos 
den enskilde och om denne ligger i riskzonen för fall, undernäring och tryck. 
Resultatet ger en överskådlig bild över vilka insatser man ska prioritera för att 
minimera dessa risker. 
 
MAS Kerstin Jonskog informerar om att det i Kalmar län, från och med 
september och sex månader framåt, finns en Senior Alert-coach som ska vara 
kommunen behjälplig med att komma igång med registreringen.  
SKL har beslutat att de kommuner och landsting som registrerar får 
prestationsersättning som bygger på hur många man registrerar . Utbetalning 
sker, utan att ansökan behöver göras, i början av 2011. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2010-09-09 
 
att föreslå socialnämnden besluta 
 
att Torsås kommun ansluter sig till ”Senior Alert” 
 
att socialnämnden anmäler MAS Kerstin Jonskog till en handledarutbildning. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att Torsås kommun ansluter sig till ”Senior Alert” 
 
att anmäla MAS Kerstin Jonskog till en handledarutbildning. 
---- 
Sändlista: 

  MAS 
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SN § 103  Dnr 10/SN0066 
SN § 89/10   
AU § 47/10  
Verksamhetschef inom den kommunala hälso- och sjukvården 

Ärendebeskrivning 
Enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) § 29 skall det i den kommunala hälso- 
och sjukvården utses en verksamhetschef. 
Verksamhetschefen representerar vårdgivaren (Socialnämnden) och det är 
vårdgivaren som ansvarar för att utse verksamhetschef. 
Verksamhetschefens ansvar regleras i SOSFS 1997:8. Verksamhetschefen skall 
enligt hälso- och sjukvårdslagen svara för att verksamheten tillgodoser hög 
patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet. 
Vårdgivaren (Socialnämnden) skall ge verksamhetschefen möjlighet att utföra 
sina arbetsuppgifter på ett sådant sätt att patientsäkerheten är tillfredställande 
och vården i verksamheten av god kvalitet. 
 

Socialnämnden  beslutade 2010-08-19 
 
att utse socialchefen till verksamhetschef för den kommunala hälso- och 
sjukvården i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2010-09-09 
 
att då socialchefen slutat sin anställning i Torsås kommun föreslå 
socialnämnden besluta att utse MAS Kerstin Jonskog till verksamhetschef för 
hälso- och sjukvården i Torsås kommun fram tills ny socialchef anställts. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att utse MAS Kerstin Jonskog till verksamhetschef för hälso- och sjukvården i 
Torsås kommun fram tills ny socialchef anställts. 
--- 
Sändlista: 
MAS 
Socialchef/personalchef 
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SN § 104  Dnr 08/SN0047 
AU § 66   
Socialchefens delegation 
  
Bengt Jartsell är kontrakterad som socialchef från och med 2010-08-31 och 6 
månader framåt. Eftersom Jartsell inte är anställd av Torsås kommun kan han, 
enligt kommunallagens regler, inte fatta beslut enligt fastställd 
delegationsordning. 
 
Under tiden som Bengt Jartsell upprätthåller befattningen som socialchef 
föreslås att den delegation som enligt ”Delegationsordning för 
socialnämnden” och ”Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning 
gällande personaladministrativa ärenden” ligger på socialchefen i stället läggs 
på personalchefen. Under den tid denna ordning gäller förutsätts en god 
kommunikation mellan personalchefen och den kontrakterade socialchefen. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2010-09-09  
 
att förslå socialnämnden besluta 
 
att under den tid Bengt Jartsell är kontrakterad som socialchef delegeras till 
Per Lindberg att fatta beslut som enligt ”Delegationsordning för 
socialnämnden” ligger på socialchef. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att under den tid Bengt Jartsell är kontrakterad som socialchef delegeras till 
Per Lindberg att fatta beslut som enligt ”Delegationsordning för 
socialnämnden” ligger på socialchef. 
----  
Sändlista: 
Personalchef Per Lindberg 
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SN § 105  Dnr 10/SN0075 
Jourverksamhet inom individ- och familjeomsorgen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige har i samband med arvodesbeslut, tagit beslut om att 
socialjouren ska bemannas av tjänstemän istället för av socialnämndens 
ordförande.  
 
Socialnämnden beslutade 2010-08-19 (§ 91) att begära ett tilläggsanslag för 
2010 för finansiering av tjänstemannajouren. Arbetsutskottet beslutade vid sitt 
möte 2010-09-09 att föreslå socialnämnden besluta att starta upp med 
socialjoursverksamheten from den 1 november 2010, under förutsättning att 
MBL-förhandlingarna är klara. 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-09-14 (§ 236/10) att avslå socialnämndens 
begäran av tilläggsanslag för 2010. 
 
Förslag till beslut 
 
Ordföranden föreslår socialnämnden  
  
att avvakta med uppstarten av socialjoursverksamheten till 2011-01-01, då 
budget finns för att finansiera verksamheten och under förutsättning att 
MBL-förhandlingar är klara  
 
att, i samband med schemaläggning av socialjoursverksamheten, ge 
socialförvaltningen i uppdrag att upprätta rutiner och anvisningar för 
socialförvaltningens tjänstemannajour. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att avvakta med uppstarten av socialjoursverksamheten till 2011-01-01, då 
budget finns för att finansiera verksamheten och under förutsättning att 
MBL-förhandlingar är klara 
 
att, i samband med schemaläggning av socialjoursverksamheten, ge 
socialförvaltningen i uppdrag att upprätta rutiner och anvisningar för 
socialförvaltningens tjänstemannajour. 
---- 
Sändlista: 
Områdeschef IFO 
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SN § 106   Dnr 10/SN0012 
Informationsärenden 
  
Uppsägning av Hjälpmedelsavtalet  Dnr 07/SN0079 
 

• I samband med hemsjukvårdsreformen år 2008 övertog Kalmar läns 
kommuner ansvaret för rehabilitering och hjälpmedel i ordinärt 
boende. Kommunernas nuvarande avtal med landstinget i Kalmar län, 
om service hjälpmedel, sjukvårdsmaterial och kostnadsfria 
förbrukningsartiklar s k KOFFA-produkter, löper ut 2011-12-31 med 
förlängning på två år, såvida inte samtliga kommuner skriftligen säger 
upp avtalet senast 2010-12-31. 

 
Styrgruppen för projektet ”Framtida hjälpmedelsförsörjning” har           
arbetat fram ett förslag till en kommunal samverkansmodell för 
hjälpmedelsförsörjning med eget ägande som bas, likt Uppsala-
modellen. 

 
En kunskapsöversikt är nu framtagen som underlag för det fortsatta 
arbetet. PKN beslutade 2010-09-09 att innan nästa steg i projektet tas 
behöver synpunkter från kommunerna inhämtas. Mot den 
bakgrunden inbjuds kommunerna till information och avstämning 
torsdagen den 14 oktober 2010 i Mönsterås. Ordförande och vice 
ordförande samt MAR deltar från socialförvaltningen i Torsås 
kommun. 

 
 
LOV (Lagen om valfrihetssystem)   Dnr 10/SN0061 
 

• Bengt Jartsell, konsult/socialchef, har fått i uppdrag att utreda 
eventuellt införande av LOV i Torsås kommun. Nämndens ledamöter 
ges en kort information om Lagen om valfrihetssystem (LOV), en lag 
som trädde ikraft 2009-01-01. Lagen är ett verktyg för de kommuner 
och landsting som inför valfrihet och öppnar för privata alternativ 
vilket innebär att medborgare får möjlighet att välja fritt mellan 
godkända leverantörer av vissa tjänster, som den enskilda har blivit 
beviljad av kommunens biståndshandläggare. I princip hela 
socialtjänsten med undantag av myndighetsbeslut kan ingå i 
valfrihetssystemet. Kommunen bestämmer själv vilket/vilka områden 
som ska ingå i LOV. Kommunen och landstinget har kvar det 
övergripande ansvaret för verksamheten.  

    Fortsättning
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Forts SN § 106 Informationsärenden 
 
Organisationsförändring inom socialförvaltningen  Dnr 09/SN0033 
 

• Bengt Jartsell, konsult/socialchef, informerar om att nuvarande 
organisation inom hela socialförvaltningen inte fungerar 
tillfredsställande. En av orsakerna är bland annat för stora 
verksamhetsområden per områdeschef, t ex är antalet anställda per 
chef för många. 
Bengt Jartsell har påbörjat en översyn av nuvarande organisation i 
syfte att respektive chef ska få mindre verksamhetsområde och 
därmed då mindre antal anställda per chef.  
Socialförvaltningen kommer att genomföra en övergripande 
förändring av organisationen att gälla från mitten av oktober, efter att 
MBL-förhandlingar ägt rum. I början av år 2011 kommer 
socialnämnden att få ett underlag för hur socialförvaltningens 
organisation i sin helhet kommer att utformas.  

             
Socialnämnden har inget att erinra och lägger informationen till     
handlingarna. 

----- 
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SN § 107 
 
Anmälan delegationsbeslut 
 
Delegationsbeslut fattade under perioden 1-31 augusti anmäls 

 
• Försörjningsstöd , sekretess enligt sekretesslagen 7:4 
• Biståndbeslut inom ÄO och OF, sekretess enligt sekretesslagen 7:4 
• Avgiftsbeslut inom ÄO, sekretess enligt sekretesslagen 7:4 
• Beslut tillfälligt serveringstillstånd 
• Avskrivning av tillsynsavgift/upphört 

------ 


