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Plats och tid Folkets hus i Torsås, 2015-05-18, 18.30 – 19.30      
       
  
Beslutande Enligt deltagarlista, Bilaga 1 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Kent Frost, tillförordnad kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Annika Placido, socialchef § 60   
   
   
  
  
Utses att justera Roger Isberg, S och Östen Barrdahl, C 
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2015-05-20 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 59 - 66   

    
 Ordförande Ann-Britt Mårtensson  
   ..............................................................................................................     
 Justerande Roger Isberg                                     Östen Barrdahl 
   .................................................................................................................................................................    

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
 Kommunfullmäktige    

Sammanträdesdatum 2015-05-18    nedtagande kk 
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2015-05-20 Datum för anslags 
nedtagande 

2015-06-11 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare 
 

Ledamot Närvarande § Tjänstgörande ersättare 
Henrik Nilsson Bokor, S Ja  

Christofer Johansson, C Ja  

Martin Kirchberg, SD Ja  

Ann-Britt Mårtensson, S Ja       

Maria Karlsson, C Ja   

Roland Swedestam, S Ja       

Per Olov Vickius, SD Ja       

Mona Magnusson, M Ja   

Marcus Johansson, C Ja  

Christina Lönnqvist, S Ja       

Margareta Ohlin, FP Ja       

Eva-Kristina Berg, C Ja       

Per-Olov Karlsson, SD Ja       

Sören Bondesson, S Ja  

Sten Bondesson, C Ja   

Jill Jonsson, S  Ja   

Staffan Kromnow, M Ja   

Janita Kirchberg, SD Ja       

Åsa Haglund – Rosenborg, C Nej Östen Barrdahl, C 

Lars Sjöholm, MP Ja   

Hans Larsson, S  Ja       

Mars Olsson, KD Ja       

Linda Eriksson, C Nej Magnus Rosenborg, C 

Kerstin Ahlberg, S Ja       

Kent Freij, SD Ja  

Lena Gustafsson, V    Ja   

Johan Petersson, FP Ja       

Roger Isberg, S Ja  

Lisa Klasson, C  Nej Jan-Olof Olsson, C 

Susanne Rosén, S Ja   

Nicklas Thorlin, SD Ja       

Christina Svensson, C Ja   

Ewy Svensson, M Ja   

Björn Petersson, S Ja   

Frida Portin, C Ja   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 59 - § 66       
 
§ 59 Allmänhetens frågestund 
§ 60 Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende 
§ 61 Delegation samt godkännande av utbetalning av Partistöd 2015 
§ 62 Medborgarförslag – Enhetliga kläder i Torsås kommun 
§ 63 Årsredovisning 2014, Samordningsförbundet i Kalmar län 
§ 64 Revisionsrapport – Granskning av flyktingmottagandet 
§ 65 Revisionsrapport – Uppföljning av granskning av biståndshandläggare inom 
 äldreomsorgen 
§ 66 Samverkansöverenskommelse kring personer med psykiska  
 funktionsnedsättningar 
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KF § 59/15 15/KS0005 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Dag-Britt Skantz, Ann-Kristin Nilsson och Louise Gottfridsson har skriftligt inlämnat en 
fråga gällande Solgläntan. 
 
Solgläntan har en lång väntelista på äldre som vill in på boende som inte finns.  Hur 
försvarar ni att ha Solgläntan som korttidsboende? Enligt media ska det byggas ett 
korttidsboende. När och hur är det tänkt? 
 
Ett behov av boende för äldre finns… Ska man som dement behöva dela toalett med en 
okänd. Hur har ni tänkt långsiktigt? 
 
Ordförande i socialnämnden Christina Lönnqvists svar på frågorna: 
 
För närvarande finns inga planer på att bygga nytt korttidsboende. 
 
Socialnämnden håller på med en översyn av vård- och omsorgsplanen. När den är färdig, 
kommer socialnämnden att titta långsiktigt vilka behov som finns och vad som kan göras. 
Det är behoven som styr nämndens verksamhet. 
----- 
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KF § 60/15 
KS § 131/15 
AU § 124/15 15/KS0108 
Avtal om övertagande av hälso- och sjuk- vårdsinsatser i ordinärt boende 
mellan Landstinget och kommunerna i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansvar för hemsjukvården i ordinärt boende överförs från Landstinget till kommunerna i 
Kalmar län 2008-01-01.  
 
Hemsjukvårdsavtalet utvärderas 2010 och utvärderingen resulteras i en rapport maj 2011. I 
utvärderingsrapporten finns ett antal identifierade förbättrings-områden och förslag till 
förbättringar.  
 
Primärkommunala nämnden (PKN) och Landstingsstyrelsen i Kalmar län ger 
Regionförbundet och Landstingsdirektörens stab i uppdrag att starta ett gemensamt och 
fördjupat utredningsarbete inom identifierade områden. Detta resulteras i ”Rapport 
Fördjupad utredning av förbättringsområden inom hemsjukvårdsavtalet” 2013-10-24.  
 
Därefter bildas ”Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande 
hälso- och sjukvård” och nya överläggningar samt ett uppdrag för Länsgemensam ledning i 
samverkan att under hösten 2014 samla in, analysera och följa upp avvikelser kopplade till 
hemsjukvårdsavtalet. I uppdraget ingår även att vid årsskiftet 2014/2015 redovisa 
uppföljning av avvikelser mellan huvudmännen. Resultatet redovisas i ”Rapport Analys av 
avvikelser inom hemsjukvården Kalmar län daterad 2014-12-19. 

 
Socialnämnden beslutar 2015-03-19 § 36 att föreslå kommunfullmäktige: 
 
att godkänna Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden inom 
hemsjukvårdsavtalet daterad 2013-10-24 samt Rapport Analys avvikelser inom 
hemsjukvården i Kalmar län daterad 2014-12-09, 
 
att godkänna och underteckna upprättat förslag till Förtydligande tillägg till Avtal om 
övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan Landstinget och 
kommunerna i Kalmar län daterad 2015-01-19, att tillämpas från och med 2015-07-01, 
 
att godkänna och underteckna reviderat förslag till Ramavtal om läkarmed-verkan daterad 
2015-01-19, att tillämpas från och med 2015-07-01, 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 60/15, Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårds-
insatser i ordinärt boende mellan Landstinget och kommunerna i Kalmar 
län 
 
att ge Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande hälso- och 
     sjukvård i uppdrag: 

 att ansvara för att upprätta en handlingsplan för kompetensutvecklings-insatser på lång 
sikt kring vård- och omsorgsplaner samt Samordnad individuell plan (SIP), 

 att ansvara för att en arbetsgrupp snarast tillsätts för att arbeta fram praktiska 
anvisningar kopplat till förtydligande kring Hemsjukvårdsavtalet samt för framtida 
revideringar av praktiska anvisningar, 

 att ansvara för informationsinsatser kring Förtydligande tillägg till Avtal om 
övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan Landsting och 
kommunerna i Kalmar län och reviderat Ramavtal Läkar-medverkan samt Praktiska 
anvisningar. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2015-04-14 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden inom 
     hemsjukvårdsavtalet daterad 2013-10-24 samt Rapport Analys avvikelser 
     inom hemsjukvården i Kalmar län daterad 2014-12-09, 
 
att godkänna och underteckna upprättat förslag till Förtydligande tillägg till 
     Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende 
     mellan Landstinget och kommunerna i Kalmar län daterad 2015-01-19, att 
     tillämpas från och med 2015-07-01, 
 
att godkänna och underteckna reviderat förslag till Ramavtal om läkarmed- 
     verkan daterad 2015-01-19, att tillämpas från och med 2015-07-01, 

 
att ge Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och 
     angränsande hälso- och sjukvård i uppdrag: 

 att ansvara för att upprätta en handlingsplan för kompetensutvecklings-insatser på lång 
sikt kring vård- och omsorgsplaner samt Samordnad individuell plan (SIP), 

 att ansvara för att en arbetsgrupp snarast tillsätts för att arbeta fram praktiska 
anvisningar kopplat till förtydligande kring Hemsjukvårdsavtalet samt för framtida 
revideringar av praktiska anvisningar, 

 att ansvara för informationsinsatser kring Förtydligande tillägg till Avtal om 
övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan Landsting och 
kommunerna i Kalmar län och reviderat Ramavtal Läkar-medverkan samt Praktiska 
anvisningar. 

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 60/15, Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårds-
insatser i ordinärt boende mellan Landstinget och kommunerna i Kalmar 
län 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2015-04-29: 
 
att bjuda in MAS – mediciniskt ansvarig Kerstin Jonskog Bertilsson till  
     kommunfullmäktige 2015-05-18 för en redovisning av ovanstående avtal. 

 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden inom 
     hemsjukvårdsavtalet daterad 2013-10-24 samt Rapport Analys avvikelser 
     inom hemsjukvården i Kalmar län daterad 2014-12-09, 
 
att godkänna och underteckna upprättat förslag till Förtydligande tillägg till 
     Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende 
     mellan Landstinget och kommunerna i Kalmar län daterad 2015-01-19, att 
     tillämpas från och med 2015-07-01, 
 
att godkänna och underteckna reviderat förslag till Ramavtal om läkarmed- 
     verkan daterad 2015-01-19, att tillämpas från och med 2015-07-01, 

 
att ge Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och 
     angränsande hälso- och sjukvård i uppdrag: 

 att ansvara för att upprätta en handlingsplan för kompetensutvecklings-insatser på lång 
sikt kring vård- och omsorgsplaner samt Samordnad individuell plan (SIP), 

 att ansvara för att en arbetsgrupp snarast tillsätts för att arbeta fram praktiska 
anvisningar kopplat till förtydligande kring Hemsjukvårdsavtalet samt för framtida 
revideringar av praktiska anvisningar, 

 att ansvara för informationsinsatser kring Förtydligande tillägg till Avtal om 
övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan Landsting och 
kommunerna i Kalmar län och reviderat Ramavtal Läkar-medverkan samt Praktiska 
anvisningar. 

 
Kommunfullmäktiges behandling 2015-05-18 
 
Socialchef Annika Placido redovisar ett förtydligande av avtalet om övertagande av hälso- 
och sjukvårds insatser i ordinärt boende mellan Landstinget och kommunerna i Kalmar län. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 60/15, Avtal om övertagande av hälso- och 
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan Landstinget och kommunerna 
i Kalmar län 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden inom 
     hemsjukvårdsavtalet daterad 2013-10-24 samt Rapport Analys avvikelser 
     inom hemsjukvården i Kalmar län daterad 2014-12-09, 
 
att godkänna och underteckna upprättat förslag till Förtydligande tillägg till 
     Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende 
     mellan Landstinget och kommunerna i Kalmar län daterad 2015-01-19, att 
     tillämpas från och med 2015-07-01, 
 
att godkänna och underteckna reviderat förslag till Ramavtal om läkarmed- 
     verkan daterad 2015-01-19, att tillämpas från och med 2015-07-01, 

 
att ge Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och 
     angränsande hälso- och sjukvård i uppdrag: 

 att ansvara för att upprätta en handlingsplan för kompetensutvecklings-insatser på lång 
sikt kring vård- och omsorgsplaner samt Samordnad individuell plan (SIP), 

 att ansvara för att en arbetsgrupp snarast tillsätts för att arbeta fram praktiska 
anvisningar kopplat till förtydligande kring Hemsjukvårdsavtalet samt för framtida 
revideringar av praktiska anvisningar, 

 att ansvara för informationsinsatser kring Förtydligande tillägg till Avtal om 
övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan Landsting och 
kommunerna i Kalmar län och reviderat Ramavtal Läkar-medverkan samt Praktiska 
anvisningar, 

 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor att underteckna 
     avtalet. 
-----  
Sändlista  
Regionförbundet i Kalmar län 
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KF § 61/15   15/KS0125 
Partistöd 2015 / Delegation för godkännande av partistödet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Centerpartiet, Torsås Socialdemokratiska Arbetareparti, Folkpartiet Liberalerna i Torsås 
kommunförening och Moderaterna i Torsås har lämnat in följande handlingar för utbetalning av 
partistöd för 2015; 
 

 Protokoll från årsmöte 

 Verksamhetsberättelse 2014 

 Resultatrapport 2014 

 Revisionsrapport 2014 

 Granskningsrapport från revisor. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har granskat handlingarna och godkänner utbetalning av 
partistöd 2015. 
 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige beslut: 
 
att partistöd betalas ut till Centerpartiet, Torsås Socialdemokratiska Arbetareparti, Folkpartiet 
    Liberalerna i Torsås kommunförening och Moderaterna i Torsås, 
 
att beslut om utbetalning av partistöd i fortsättningen delegeras till presidiet i kommun-  
     fullmäktige samt 
 
att kommunfullmäktige, informeras om utbetalda partistöd. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige beslut: 
 
att partistöd betalas ut till Centerpartiet, Torsås Socialdemokratiska Arbetareparti, Folkpartiet 
    Liberalerna i Torsås kommunförening och Moderaterna i Torsås, 
 
att beslut om utbetalning av partistöd i fortsättningen delegeras till presidiet i kommun-  
     fullmäktige samt 
 
att kommunfullmäktige, informeras om utbetalda partistöd. 
----- 
Sändlista 
Ekonomiavdelning  
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KF § 62/15 
KS § 127/15 
AU § 116/15 
KF § 28/15   15/KS0088 
Medborgarförslag – Enhetliga kläder i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anita Petersson, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun inför enhetliga 
kläder för hela kommunens personal och elever. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-03-23: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Enhetliga kläder i Torsås kommun till  
     kommunstyrelsen för beredning. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-04-14 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att där lag och avtal kräver för verksamheten finns enhetliga arbetskläder, 
     varvid medborgarförslaget – Enhetliga kläder i Torsås kommun avslås, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2015-04-29 kommunfullmäktige besluta: 
 
att där lag och avtal kräver för verksamheten finns enhetliga arbetskläder, 
     varvid medborgarförslaget – Enhetliga kläder i Torsås kommun avslås, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att där lag och avtal kräver för verksamheten finns enhetliga arbetskläder, 
     varvid medborgarförslaget – Enhetliga kläder i Torsås kommun avslås, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
----- 
Sändlista 
Anita Petersson, Torsås 
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KF § 63/15 
KS § 128/15 
AU § 121/15   14/KS0135 
Årsredovisning 2014, Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning, granskning av årsredovisning och revisionsberättelse för 2014 föreligger 
från Samordningsförbundet i Kalmar län. Se vidare aktbilaga.  
 
Revisonen bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksamhet, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 
 
Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans, den finansiella 
måluppfyllelsen är god samt att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på 
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-04-14 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja styrelsen i detta organ ansvarsfrihet för 2014 samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2014. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2015-04-29 kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja styrelsen i Samordningsförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för 
     2014 samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2014. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att bevilja styrelsen i Samordningsförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för 
     2014 samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2014. 
-----  
Sändlista 
Samordningsförbundet i Kalmar län 
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KF § 64/15 
KS § 129/15 
AU § 122/15 
AU § 14/15 14/KS0211 
Revisionsrapport – Granskning av flyktingmottagandet 
 
Ärendebeskrivning 
 
De förtroendevalda revisorerna i Torsås kommun har gett PwC i uppdrag att granska 
insatser till asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. 
 
Revisorerna bedömer att socialnämnden inte i alla delar bedriver en ändamålsenligt och 
ekonomiskt tillfredsställande verksamhet för personer som är asylsökande och nyanlända 
med upphållstillstånd. Bedömningen grundas på att mottagandet av ensamkommande barn 
inte är uppbyggt på ett helt ändamålsenligt sätt. 
 
Revisorerna bedömer att bildningsnämnden i stort bedriver en ändamålsenlig och 
ekonomiskt tillfredställande verksamhet för personer som är asylsökande och nyanlända 
med upphållstillstånd, men anser att det finns förbättrings-områden. 
 
Revisionsrapport – Granskning av flyktingmottandet daterat november 2014 föreligger. 
 

Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S, Martin Kirchberg, SD och Christofter Johansson, C yrkar att svar på 
revisionsrapporten inhämtas från bildningsnämnden och socialnämnden. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat bifalla yrkandet. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-01-20: 
 
att notera revisionsrapport – Granskning av flyktingmottagandet, 
 
att inhämta svar på revisionsrapporten från bildningsnämnden och social- 
     nämnden. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 64/15, Revisionsrapport – Granskning av 
flyktingmottagandet 
 
Arbetsutskottets behandling 2015-04-14 
 
Socialnämnden beslutar 2015-03-19 § 44 att godkänna förvaltningens svar på 
revisionsrapport angående flyktingmottagande i Torsås kommun. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2015-03-17 § 35 att godkänna förvaltningens svar på 
revisionsrapport angående flyktingmottagande i Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-04-14 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapport – Granskning av flyktingmottagandet, 
 
att notera socialnämndens och bildningsnämndens svar, på revisionsrapporten.  
 

Kommunstyrelsen föreslår 2015-04-29 kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapport – Granskning av flyktingmottagandet, 
 
att notera socialnämndens och bildningsnämndens svar, på revisionsrapporten.  
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera revisionsrapport – Granskning av flyktingmottagandet, 
 
att notera socialnämndens och bildningsnämndens svar, på revisionsrapporten.  
-----  
Sändlista 
Revisorerna 
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KF § 65/15 
KS § 130/15 
AU § 123/15 
AU § 31/15 15/KS0027 
Revisionsrapport – Uppföljning av granskning av biståndshandläggare 
inom äldreomsorgen 
 
Ärendebeskrivning 
 
De förtroendevalda revisorerna i Torsås kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra 
uppföljning av tidigare genomförd granskning avseende biståndshandläggning inom 
äldreomsorgen. Granskningen ligger inom den av revisorerna beslutade revisionsplanen. 
 
Av rapporten framgår att socialnämnden vidtagit vissa åtgärder, men att allvarliga brister 
kvarstår i handläggning och dokumentation. I bifogad rapport redovisas gjorda iakttagelser 
och revisionell bedömning. 
 
Revisionsrapport – Uppföljning av granskning av biståndshandläggning inom 
äldreomsorgen föreligger. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2015-02-03: 
 
att notera revisionsrapport – Uppföljning av granskning av bistånds- 
     handläggning inom äldreomsorgen, 
 
att inhämta svar på revisionsrapporten, från socialnämnden. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-04-14 
 
Socialnämnden beslutar 2015-03-19 §§ 43 att godkänna förvaltningens svar på 
revisionsrapport angående uppföljning av granskning av biståndshandläggare inom 
äldreomsorgen. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2015-04-14 kommunstyrelsen besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapport – Uppföljning av granskning av bistånds- 
     handläggare inom äldreomsorgen. 
 
att notera socialnämndens svar, på revisionsrapporten.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 65/15, Revisionsrapport – Uppföljning av granskning av 
biståndshandläggare inom äldreomsorgen 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2015-04-29 kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapport – Uppföljning av granskning av bistånds- 
     handläggare inom äldreomsorgen. 
 
att notera socialnämndens svar, på revisionsrapporten.  
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera revisionsrapport – Uppföljning av granskning av bistånds- 
     handläggare inom äldreomsorgen. 
 
att notera socialnämndens svar, på revisionsrapporten.  
-----  
Sändlista 
Revisorerna 
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KF § 66/15 
KS § 136/15 
AU § 118/15   15/KS0101 
Samverkansöverenskommelse kring personer med psykiska 
funktionsnedsättningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samverkansöverenskommelsen är övergripande och kopplad till underavtal/ 
överenskommelser i Kalmar län. Samverkansöverenskommelsen utgör också grundkrav i 
PRIO projektet (Plan för riktade insatser inom området för psykisk ohälsa) som länet 
måste uppfylla för att huvudmännen ska kunna ta del projektets prestationsmedel. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2015-03-31: 
 
att inhämta synpunkter från socialnämnden, på samverkansöverenskommelse  
     kring personer med psykiska funktionsnedsättningar. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2015-04-29: 
 
Socialnämnden beslutar 2015-04-23 § 67 att socialnämnden inte har några synpunkter på 
Samverkansöverenskommelse kring personer med psykiska funktionsnedsättningar. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2015-04-29 kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna samverkansöverenskommelsen kring personer med psykiska 
     funktionsnedsättningar, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S under- 
     teckna överenskommelsen. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna samverkansöverenskommelsen kring personer med psykiska 
     funktionsnedsättningar, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor, S under- 
     teckna överenskommelsen. 
-----  
Sändlista 
Regionförbundet i Kalmar län 

 

 

 

 

 
 


