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Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-20.00 
  
Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande 

Ewy Svensson, M 
 Christina Lönnqvist, S 
 Bernt Nykvist, S 
 Lennart Johnsson, TP 
 Anita Eriksson, C 
 Linda Eriksson, C 
 Margareta Ohlin, FP 
  
  
  
       
       
   
Övriga deltagande Bengt Jartsell, konsulterande socialchef 
  Kerstin Nilsson, sekreterare 
 Torsten Karlsson, ekonom § 115-117 
 Åsa Svansström, projektledare Värme och Ramar § 115 
  
  
       
  
Utses att justera Linda Eriksson 
  
Justeringens  Kommunkontoret, Torsås 
plats och tid 2010-11-26 
 
Underskrifter Sekreterare Kerstin Nilsson Paragrafer       

   §§ 114-127 
 Ordförande Henrik Nilsson-Bokor  
    
 Justerande  
  Linda Eriksson 
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2010-11-17   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2010-11-29 Datum för anslags   2010-12-21 
nedtagande 

 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

 Kerstin Nilsson   
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SN § 114 
Godkännande av dagordning 
 
Nämnden fastställer dagordning enligt utsänd kallelse med tillägget 
personalärende under övriga frågor. 
 
 
§ 114 Godkännande av dagordning 
 
§ 115 Information projekt Värme och Ramar 
 
§ 116 Budget 2011 
 
§ 117 Budgetuppföljning januari-oktober 2010 
 
§ 118 Basutrustning i särskilt boende 
 
§ 119 Rutin Spisvakt 
 
§ 120 Riktlinjer förskrivning av eldrivna rullstolar 
 
§ 121 Plan för fortsatt stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer närstående 
 
§ 122 Motion – Medlemskap i Sveriges Ekokommuner 
 
§ 123 Arbetskläder 
 
§ 124 Anmälan PUL 
 
§ 125 Informations- och anmälningsärenden 
 
§ 126 Anmälan delegationsärenden 
 
§ 127 Övriga frågor - personalärende 
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SN § 115  Dnr 10/SN0034 
Värme och Ramar 
 
Under 2010-2011 satsar regeringen 70 miljoner kronor på att utveckla och 
strukturera arbetet med föräldrastöd runt om i landet. Södra Kalmar län är med 
i detta arbete genom projektet Värme & Ramar -  Föräldrastöd. 
 
Projektledare Åsa Svanström har bjudits in till nämnden och informerar om 
nuläget i projektet och tankar om arbetet framöver.  
 
Under 2011 finns statliga medel för utbildningsinsatser för kursledare men 
kostnader som kommer i förlängning av projektet t ex för föräldrakurser (lön 
kursledare, omkostnader mm) kommer att belasta kommunen, vilket Åsa 
påtalar är viktigt att ha med vid budgetplaneringen.  
 
Att få till en samverkan mellan förvaltningarna, då det ofta är samma 
barn/familjer det arbetas kring, att få in Värme & Ramar i det förebyggande 
arbete samt att jobba vidare med strukturen (i form av styrdokument policy 
etc) är några av önskemålen från projektledaren 
 
Handlingar i ärendet 
 
Presentation av Värme & Ramar 
 
Socialnämnden tackar för informationen. 
----
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SN § 116  Dnr 10/SN0006 
Budget 2011 
 
Konsulterande socialchefen Bengt Jartsell och ekonom Torsten Karlsson 
redovisar socialförvaltningens förslag till budget 2011, Bilaga 1 
 
Socialnämnden har av Kommunfullmäktige tilldelats en preliminär budgetram 
för 2011 på 124.203 tkr, exklusive kompensation för löneökning, vilket innebär 
en oförändrad ram jämfört med 2010 års budget. I ramen för 2011 ingår 
generella statsbidrag med 299 tkr, Bilaga 1 (kursiv stil). 
 
Ärendet har behandlats i socialnämnden 2010-11-10 samt i gemensamma 
överläggningar med socialförvaltningens ledningsgrupp och socialnämndens 
arbetsutskott 2010-11-04. 
 
Yrkanden och proposition 
 
Henrik Nilsson, S, yrkar på ändring i förslaget (bilaga 1) i form av att 
projektanställningen av ”jobbcoach” förlängs med ett halvår till dess att en 
grundligare utvärdering gjorts på uppnådda resultat och förslag på hur tjänsten 
ska kunna utnyttjas permanent samt att avvakta med socialförvaltningens 
förslag på en utökning med 0,5 ekonomtjänst på socialförvaltningen, Bilaga 2. 
 
Ewy Svensson, M, yrkar på bifall till socialförvaltningens förslag Bilaga 1. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden antar 
Ewy Svenssons, M, yrkande. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta socialförvaltningens förslag till budget 2011 
 
att ge socialförvaltningen i uppdrag att genomföra MBL-förhandling på 
socialnämndens budgetförslag 2011 
 
att efter genomförd MBL-förhandling fatta slutligt beslut om Budget 2011. 
 
Reservation 
 
Mot socialnämndens beslut och till förmån för Henrik Nilsson Bokor, S, 
yrkande reserverar sig Christina Lönnqvist och Bernt Nykvist (båda S),   
Bilaga 3 
---- 
Sändlista: 
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SN § 117   Dnr 09/SN0014  
Budgetuppföljning januari – oktober 2010 
 

Ekonom Torsten Karlsson lämnar en muntlig redogörelse för 
budgetuppföljning under januari – oktober 2010. 
 
Beräknade budgetavvikelser 
Verksamhet Beräknad avvikelse 101231 
Övergripande verksamhet                                0,0 Mnkr     
Hemtjänst mm                                - 1,5 Mnkr      
SÄBO                                - 0,2 Mnkr      
OF och IFO mm                               - 1,2 Mnkr 
Kostenhet Soc                              - 0,2 Mnkr 
Totalt                              - 3,1 Mnkr 
 
Sammanfattning 
 
Prognosen visar på en avvikelse mot budget på ett underskott om 3,1 Mnkr vid årets 
slut. 
 
Övergripande verksamhet – ingen avvikelse mot budget. 
Hemtjänst – Intäkterna enligt budget, men släpar en månad. Personalbudget har 
i oktober ett överskott med 175 tkr. Ackumulerat underskatt tom oktober är ca 
500 tkr - Prognos -500 tkr. Övriga kostnader:: Utbyte av leasingbilar belastar 
verksamheten, prognos -150 tkr. LASS – genomgång pågår av alla ärenden för 
att komma till rätta med budgetavvikelserna - prognos -800 tkr. 
Särskilt boende – Mariahemmet sparat 912,5 tim  jan – oktober men har hög 
sjukfrånvaro vilket inte finns full kompensation för. Fortsätter sparandet resten 
av 2010 – prognos +-0 tkr. Sophiagården underskott tom oktober 273 tkr – 
prognos -300 tkr. Arbetet med årsarbetstiden har gett resultat. Träffpunkter ger 
tom oktober ett överskott på 132 tkr – prognos +130 tkr. Matintäkter 
hemtjänst Söderåkra högt budgeterat – 50 tkr. 
Omsorg funktionshindrade och individ och familjeomsorg - Placeringar LSS – en 
placering billigare from 6 dec. Externa placeringar underskott ca 100 tkr 
vardera, egna gruppbostäder +-0. Summa prognos LSS -200 tkr. 
Kontaktpersoner barn, budget 33 tkr, kostnad oktober 57 tkr, prognogs -225 
tkr. Försörjningsstöd -400 tkr. Placeringar SoL prognos -400 tkr. Personal –
Vakans på områdesutvecklare till 14/6 ger överskott + vakans socialsekreterare 
i 4 veckor, dock inhyrd personal från 18/10 motsvarande heltid, prognos +-0. 
Summa prognos IFO -1 025 tkr. 
Kostenheten Soc – Sophiagårdens kök – prognos -200 tkr.  Intäkter lågt då 
korttidsavdelningen inte har full beläggning  -15 tkr/månad, prognos -80 tkr. 
Personalkostnader tom okt -216 tkr. From okt 2,55 tjänst istället för 
budgeterade 3,3 tjänst, sparar 0,66 tjänst eller 26 tkr /månad, prognos -170 tkr. 
Övriga kostnader tom oktober + 55 tkr, prognos +50 tkr. 
    Fortsättning 
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SN § 117 Forts Budgetuppföljning januari-oktober 2010 
 
Mariahemmets kök – prognos +-0. Personal – kostnader för sommarvikarier 
belastar SN. Inköp av livsmedel något över budget då volymen ökat pga extern 
försäljning, kompenseras av högre intäkter. 
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden  
 
att delge kommunstyrelsen budgetuppföljningen för perioden januari – oktober 
2010. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att delge kommunstyrelsen budgetuppföljningen för perioden januari – oktober 
2010. 
---- 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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SN § 118  Dnr 09/SN0044 
AU § 84     
Basutrustning i särskilt boende 
 
Arbetsutskottet beslutade 2010-08-11 § 55 att updra åt MAR Agnetha Karlsson 
att utreda och lämna förslag på vilken basutrustning som ska erbjudas 
hyresgästerna i särskilt boende i Torsås kommun. 
 
Som hyresgäst i särskilt boende inom Torsås kommun rekommenderas ett visst 
sortiment/utrustning som bas vilket skiljer sig från hur man hanterar denna 
utrustning i ordinärt boende. 
 
Handlingar i ärendet  
Upprättat förslag ”Basutrustning i särskilt boende 2011” 
 
Förslag på basutrustning i särskilt boende och som ska ingå i hyran av 
lägenheten: 

• Säng, el-reglerad 
Hyresgäst i särskilt boende är oftast i behov av el-reglerad säng vid 
inflyttningen. Sängen finns kvar på boendet och återanvänds 

• Standardmadrass 
Standardmadrass av bättre kvalitet med inkontinensöverdrag krävs för 
att skydda sängbotten då madrasser på särskilt boende återanvänds. 

• Glidlakan, eliglide 
Glidlakan är ett arbetstekniskt hjälpmedel och underlättar vändning av 
brukaren i säng. 

• Sittriktiga fåtöljer/stolar 
Rekommenderas att utrusta samlingsrum/matsal med sittriktiga 
karmstolar/fotöljer så att brukaren inte ska behöva använda rullstolen 
som sittmöbel både vid vila och vid matplatsen. 

• Egenvårdsprodukter  
Särskilda boenden rekommenderas att införskaffa ett sortiment som 
passar de boende som vistas och äter i den allmänna matsalen. 

   

Arbetsutskottet beslutar 2010-11-04 föreslå socialnämnden  
 
att anta upprättat förslag till Basutrustning i särskilt boende 2011, vilket ska 
ingå i hyreskostnaden på särskilt boende  
 
att upprättat förslag till Basutrustning i särskilt boende 2011 ersätter handling 
daterad 2004-03-08. 
 
    Fortsättning 
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SN § 118 Forts  Basutrustning i särskilt boende 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att anta upprättat förslag till Basutrustning i särskilt boende 2011, vilket ska 
ingå i hyreskostnaden på särskilt boende  
 
att upprättat förslag till Basutrustning i särskilt boende 2011 ersätter handling 
daterad 2004-03-08. 
---- 
Sändlista: 
Socialnämnden 
MAR 
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SN § 119  Dnr 10/SN0085 
AU § 85      
Rutin Spisvakt 
 
Under knappt tre år har spisvakten i Torsås kommun räknats som ett 
hjälpmedel och hanterats på Hjälpmedelsenheten. I en dom i regeringsrätten 
(publicerad 2010-06-07) räknas spisvakten som ett komplement till spisen 
enligt 6 § om bostadsanpassningsbidrag, vilket gör att ansvaret övergår till 
Samhällsbyggnadsnämnden.  
 
När ansvaret återgår till Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde bör 
bostadsanpassningsintyget, som styrker behovet, skrivas av kompetent 
personal såsom demenssjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och/eller  
läkare. 
 
MAR Agnetha Karlsson föredrog ärendet vid socialnämndens arbetsutskott 
2010-11-04. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Förslag till ändring av hantering av spisvakt 
Regeringsrättsdom 2010-06-07 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-04 föreslå socialnämnden 
besluta 
 
att ansvaret för bostadsanpassning avseende spisvakt flyttas över till 
Samhällsbyggnadsnämnden from 2011-01-01 
 
att bostadsanpassningsintyget, vilket styrker behovet, ska skrivas av kompetent 
personal såsom demenssjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och/eller 
läkare. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att ansvaret för bostadsanpassning avseende spisvakt flyttas över till 
Samhällsbyggnadsnämnden from 2011-01-01 
 
att bostadsanpassningsintyget, vilket styrker behovet, ska skrivas av kompetent 
personal såsom demenssjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och/eller 
läkare. 
---- 
Sändlista: MAR Agnetha Karlsson 
                Samhällsbyggnadsnämnden
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SN 120   Dnr 10/SN0085 
AU § 86  
Riktlinjer för förskrivning av eldrivna rullstolar 
 
MAR Agnetha Karlsson informerade socialnämndens arbetsutskott 2010-11-04 
om att ”Riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning i Kalmar län” gällande from 
2009-08-01, behöver kompletteras och delgav arbetsutskottet upprättat förslag 
till kompletterande uppgifter när det gäller förskrivning av eldrivna rullstolar 
med motoriserad styrning. 
 

Handlingar i ärendet 
 
Förslag till ”Riktlinjer avseende förskrivning av eldrivna rullstolar med 
motoriserad styrning” 
Utdrag ur ”Riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning i Kalmar län” 
 

Arbetsutskottet beslutar 2010-11-04 föreslå socialnämnden 
 

att anta kompletterande riktlinjer för Torsås kommun gällande förskrivning av 
eldrivna rullstolar med motoriserad styrning. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta kompletterande riktlinjer för Torsås kommun gällande förskrivning av 
eldrivna rullstolar med motoriserad styrning. 
---- 

Sändlista: 
MAR Agnetha Karlsson
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SN § 121   Dnr 08/SN0051 
Plan för fortsatt stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer 
närstående 
 

Anhörigstödjare Marie-Louise Karlsson har sammanställt ett utkast till plan för 
fortsatt stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer närstående för 2011. 
Anhörigstödjare (0,5 tjänst) har funnits i kommunen sedan 2006.  
Från den 1 december 2010 finns 2 personer med anhöriganställning. 
 

Ärendet 
 
Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (5 kap 10 § SoL) 
som säger att ”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som 
vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som 
har funktionshinder”.  Syftet är framför allt att minska deras fysiska och psykiska 
belastning. Den anhöriga kan genom stöder få en förbättrad livssituation 
samtidigt som risken för ohälsa kan minskas.  
 
Staten har stimulerat utveckling av anhörigstödet under flera år. Planeringen är 
att regeringen avser att tilldela ytterligare stimulansmedel från 2011 med 
samma belopp som 2010 men då inom ramen för det allmänna bidraget till 
kommunen. 
 
Det fortsatta arbetet: innebär bland annat   

• Utveckla information till allmänheten och målgrupper  
• Uppmärksamma anhöriga till personer med annan etnisk bakgrund 
• Integrera anhörigperspektivet i socialtjänstens olika verksamheter 
• Kvalitetssäkring av anhörigstödet 
• Anpassa stödet till anhöriga som vårdar olika målgrupper 
• Utveckla samverkan med landstinget, intresseorganisationer 
• Utveckla träffpunktsverksamheternas roll 

 
Kommunala Pensionärsrådet (KPR)och Rådet för Funktionshinder (RFH) har 
informerats vid sammanträde 2010-11-16. 
 

Handlingar i ärendet 
 
Förslag till plan för fortsatt stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer 
närstående 
Socialstyrelsens Meddelandeblad november 2009 Stöd till anhöriga ställer krav på 
strategi  

     Fortsättning 
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Fortsättning SN § 121  
Plan för fortsatt stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer 
närstående  
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-11-04 föreslå socialnämnden  
 
att godkänna planen för fortsatt stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer 
närstående 
 
att nyanställning av anhörigvårdare ska ske i samråd med socialchefen. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna planen för fortsatt stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer 
närstående 
 
att nyanställning av anhörigvårdare ska ske i samråd med socialchefen. 
---- 
Sändlista: 
Anhörigstödjare Marie-Louise Karlsson 
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SN § 121  Dnr 10/SN0079 
AU § 90      
Motion – Medlemskap i Sveriges Ekokommuner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Marie Jansson, KD, hemställer i en motion att Torsås kommun ansöker om 
medlemskap i Sveriges Ekokommuner. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade 2010-10-19 att överlämna medborgarförslaget till socialnämnden för 
beredning. 
 
Det uthålliga samhället definieras enligt fyra grundvillkor för 
kretsloppsprincipen och ska eftersträvas vid kommunala beslut. 

• Koncentrationsökning av ämnen från berggrunden 
• Koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion 
• Undanträngning med fysiska metoder 
• Och i det samhället hindras inte människor att systematiskt tillgodose 

sin behov 
 

Handlingar i ärendet 
 
Motion från Marie Jansson, KD, daterad 2010-09-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-19 
 

Arbetsutskottet beslutar 2010-11-04 förslå socialnämnden 
besluta 
 
att inte ta ställning till medborgarförslaget då det är svårt att se vad det skulle 
innebära för socialnämndens verksamheter. 
 

Socialnämnden beslutar 
 
att inte ta ställning till medborgarförslaget då det är svårt att se vad det skulle 
innebära för socialnämndens verksamheter. 
---- 

       Sändlista: 
                            Kommunstyrelsen  
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SN § 123  Dnr 10/SN0081 
AU § 91     
Arbetskläder 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-09-07 § 285 att överlämna 
Lena Gustafssons, V, yrkande till personalutskottet, att se över vårdbiträdens 
klädbidrag och den upphandling som finns gällande inköp av arbetskläder. 
 
Personalutskottet behandlade ärendet 2010-10-26 och beslutade att 
 
uppmärksamma socialnämnden att klädbidraget på 475 kr antogs 1992 samt att 
upplysa verksamheterna om de allmänna riktlinjer, gällande vad som räknas 
som skyddskläder alternativt arbetskläder. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2010-11-04 förslå socialnämnden 
besluta 
 
att det för närvarande, inom den befintliga budgetramen för 2011, inte ryms 
något utökat klädbidrag. 
 

Socialnämnden beslutar 
 
att det för närvarande, inom den befintliga budgetramen för 2011, inte ryms 
något utökat klädbidrag. 
---- 
Sändlista: 
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SN § 124  Dnr 10/SN0015 
 Anmälan av Behandling av personuppgifter – PUL  

 
Enligt PUL (personuppgiftslagen) får personuppgifter, även känsliga sådana, 
behandlas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter inom socialtjänsten ska 
kunna uföras. 
Beslut om fastställande av ”Ändamålet för behandlingen” inom socialtjänstens 
verksamhetsområde fattas av nämnd/styrelse. 
 
Förteckning, daterad 2009-10-07, över behandling av personuppgifter inom 
socialnämndens verksamhetsområde har reviderats. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Reviderad förteckning 2010-10-14 över behandling av personuppgifter 
 
Förslag till beslut 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att fastställa ändamålet över behandling av personuppgifter för ”Riskbedömning 
för fall, undernäring och trycksår ”Senior Alert” 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att fastställa ändamålet över behandling av personuppgifter för ”Riskbedömning 
för fall, undernäring och trycksår ”Senior Alert” 
--- 
Sändlista: 
Personuppgiftsombudet 
MAS Kerstin Jonskog 
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SN § 125  Dnr 10/SN0012 
Informations- och anmälningsärenden 
 

• Förlängd prövotid BBiC       (Dnr 07/SN0122) 
Områdeschef Anna Flinck har 2010-09-30 ansökt om förlängning av 
prövolicenstiden för BBiC i ytterligare 1 år. 
 

• Remiss Folkhälsopolitisk strategi i Kalmar län    (Dnr 10/SN0074) 
Förslaget till ny strategi är nu på remiss inom länet. Kommunstyrelsen 
i Torsås kommun har begärt in synpunkter från socialnämnden. 
Arbetsutskottet har svarat att de inte något att erinra mot den 
föreslagna strategin utan ser positivt på det kommande arbetet med att 
utveckla folkhälsoarbetet i Kalmar län. 
 

• Avtal om Familjerådgivning tom 2011-12-31  (Dnr 09/SN0062) 
Avtal har, avseende Familjerådgivning, träffats mellan Rådgivarhuset 
Eva Redin och Torsås kommun för ytterligare ett år (perioden 2011-
01-01 – 2011-12-31).  
 

•  Drogvaneenkät 2010   (Dnr 10/SN0087) 
Folkhälsosamordnare Karolina Dahlblom har sammanställt en   
presentation över drogvanorna bland ungdomar i årskurs 8 i Torsås 
kommun. Sammanställningen med anteckningar har sänts ut till 
socialnämndens ledamöter. 
 

• Minnesanteckning möte ”Samverkan kommun och Polis” 2010-10-04 
 

• Medborgarförslag Kost Matsal från Roger Isberg 
 

• Protokoll 2010-10-20 Bildningsnämndens AU och Socialnämndens AU  
 

• Kartläggning av föräldrastöd i Torsås kommun 2009 
 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2010-09-29  § 103/10   
                                          Differentierade hyror Mariahemmet, § 102/10 Tilläggsanslag 2010   
  

• Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-05 § 256/10 Socialchefens        
  delegation 

 
•  Information om möjligheten att söka ekonomiska medel hos FHI                

 rörande spelberoende. 
-----  
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SN § 126 
Anmälan delegationbeslut 
 
Delegationsbeslut fattade under perioden 1 september – 31 oktober 2010 
anmäls 
 

• Försörjningsstöd, sekretess enligt sekretesslagen 7:4 
• Verksamhetsmått (IFO) juli och augusti 2010-11-18 
• Biståndsbeslut inom ÄO och OF, sekretess enligt sekretesslagen 7:4 
• Tillfälligt serveringstillstånd Möre Hotell 
• Tillfälligt serveringstillstånd Torsås GoIF 
• Avskrivning avgift äldreomsorg, sekretess enligt sekretesslagen 7:4  

--- 
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SN § 127 
Övriga frågor – Personalärende 
 
Ledamot Anita Eriksson, C, tar upp ett ärende som kommit till hennes 
kännedom. 
 
Konsulterande socialchef Bengt Jartsell föreslår att socialnämnden bjuder in 
personalchefen till socialnämnden för en information i aktuellt ärende.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att bjuda in personalchefen till socialnämnden för en information i aktuellt 
ärende. 
---- 
Sändlista: 
Personalchef Per Lindberg 
Ledamot Anita Eriksson, C 


