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Socialnämnden 2005-01-17 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 – 20.30 
  
Beslutande Hans Wendell, ordf. c 
 Peter Ludvigsson, s 
 Pär Axelsson, s 
 Siv Eriksson, s 
 Åse Karlsson, s 
 Ewy Svensson, m 
 Anita Eriksson, c 
 Laila Söderholm, kd 
 Christina Svensson, c 
  
  
  
Övriga deltagande Ulf Bardh, socialchef 
 Torsten Karlsson, ekonom §§ 1,2 
 Annette Hedberg, sekreterare 
 Margareta Karlsson, c ej tjg ers. 
  
  
  
Utses att justera Anita Eriksson 
  
Justeringens   
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  

  Annette Hedberg 1 - 12 
 Ordförande   
  Hans Wendell  
 Justerande  
  Anita Eriksson 

  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2005-01-17   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 Datum för anslags 
nedtagande 

 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Annette Hedberg, ass.  
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SN § 1      04/SN 00031 
AU § 175      04/SN 00031 
 
Budgetuppföljning januari – november 2004 
 
Ekonom Torsten Karlsson redovisar budgetuppföljning januari – 
november 2004. (se bilaga) 
 
Beräknad avvikelse från årsbudget bedöms bli 1,3 Mkr.  
Huvuddelen inom LASS – verksamheten, ca 800 tkr, på grund av 
fler ärenden än vad som budgeterats. 
Torsås kommun har låga kostnader i förhållande till andra 
jämförbara kommuner. 
Antalet LASS – ärenden har under en 4-årsperiod ökat från 2 till 13, 
detta med en nästan oförändrad nettobudget. 
Individ – och familjeomsorgen har ett högt kostnadsläge främst på 
grund av institutionsplaceringar. 
 
Av tidsmässiga orsaker är det inte alltid möjligt att politiskt behandla 
de månatliga budgetuppföljningarna före tidpunkten för behandling i 
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Med anledning härav har 
socialchefen tidigare överlämnat budgetuppföljningen enligt 
ovanstående med kommentarer. Uppföljningen har behandlats i 
dess utskott den 2004-12-14 § 219. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att överlämna budgetuppföljningen januari – november 2004 till 
socialnämnden. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att överlämna budgetuppföljning januari – november 2004 till 
kommunstyrelsen. 
 
----- 
Exp. till Kommunstyrelsen     
 
------ 
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SN § 2      04/SN 00029 
AU § 1      04/SN 00029 
 
Budget 2005 
 
Ekonom Torsten Karlsson redovisar det förslag till internbudget som 
denne, med utgångspunkt från den av kommunfullmäktige 
fastställda ramen, utarbetat tillsammans med socialchefen och 
verksamhetsansvariga chefer. (se bilaga) 
 
Förslaget innehåller en post som benämns ”Ej verkställda 
kostnadsreduceringar” om 2,5 Mkr. Under verksamhetsåret ska de 
åtgärder som vidtas för att på kort och lång sikt anpassa 
verksamheten efter gällande ram arbetas in i budgeten. 
 
Överenskommelse om inriktningen i förslaget har träffats i 
socialkontorets samverkansgrupp SOCSAM (se bilaga). De 
särskilda åtgärder som successivt kommer att vidtas kommer även 
att behandlas vid kommande överläggningar. 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
att fastställa internbudget 2005 enligt redovisat förslag. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag samt 
 
att uppdra åt socialkontoret att arbeta fram en genomförandeplan 
för ”ej verkställda kostnadsreduceringar” om 2,5 Mkr. 
 
------ 
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SN § 3      04/SN 00024 
AU § 162      04/SN 00024 
 
Föreningsbidrag 2005 
 
Förslag föreligger att lämna bidrag till följande föreningar för 2005, 
 
DHR Södra Möre     6 500:- 
PRO Torsås      5 000:- 
SPF Torsås       5 000:- 
SPF Söderåkra/Bergkvara 5 000:- 
RPG Torsås      5 000:- 
PRO Gullabo     5 000:- 
Demensföreningen    3 000:- 
PRO Söderåkra/Bergkvara 5 000:- 
Kvinnojouren     7 500:- 
IOGT-NTO      2 000:- 
Diabetesföreningen   1 500:- 
 
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 
 
att bevilja bidrag för 2005 enligt redovisat förslag. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
----- 
Exp. till samtliga föreningar 
     ekonomikontoret 
 
---- 
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SN § 4 
AU § 2 
 
Sammanträdestider 2005 
 
Enligt gällande reglemente har utskottet att bestämma tider för sina 
sammanträden. Föreligger av ordföranden utarbetat förslag till 
sammanträdestider 2005. (se bilaga) 
 
Vidare har ordföranden enligt gällande reglemente att fastställa 
tider för nämndens sammanträden. Föreligger av ordföranden 
fastställda sammanträdestider för nämnden 2005. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att fastställa sammanträdestider för utskottet 2005 enligt förslag samt  
 
att föreslå socialnämnden att fastställa nämndens sammanträdestider 
enligt förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
------- 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
------ 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 15   
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2005-01-17 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
SN § 5      04/SN 00052 
AU § 171      04/SN 00052 
 
Yttrande värdeautomatspel 
 
Lotteriinspektionen har inkommit med begäran om yttrande 
avseende restaurang Victorias ansökan om tillstånd till spel på 
värdeautomater från och med 2005-01-01. 
 
Ansökan är föranledd av AB Svenska Spel nuvarande koncession 
löper ut 2004-12-31 och att regeringen inom kort förväntas lämna 
förnyad koncession från och med 2005-01-01. 
 
Socialchefen föreslår att ansökan om tillstånd tillstyrkes då tidigare 
ansökan beviljats under hösten och förhållandena inte har 
förändrats. 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att tillstyrka tillstånd enligt förslag. 
 
------ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
------ 
Exp. till Lotteriinspektionen 
 
----- 
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SN § 6      04/SN 00075 
AU § 164      04/SN 00075 
 
Motion avseende  drogpolitiskt program 
 
Christer Söderholm, kd, Jessica Lundgren, mp samt Christer 
Andersson, fp hemställer i en motion att Torsås kommun snarast 
utarbetar ett drogpolitiskt program. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2004-11-09 § 193, att 
sända motionen på remiss till samtliga förvaltningar. 
 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att i yttrande till kommunstyrelsen ställa sig positiv till att ett 
drogpolitiskt program utarbetas, 
 
att programmet bör utformas så att krav fortlöpande ställs på 
kommunen och dess verksamhet i syfte att hålla programmet 
levande, 
 
att programmet ska ersätta de befintliga programmen för alkohol – 
och drogpolitik samt  
 
att föreslå att en arbetsgrupp bildas tillsammans med barn – och 
utbildningsförvaltningen och kultur – och fritidsförvaltningen i syfte 
att ta fram detta program. 
 
------ 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
------ 

 Exp. till Kommunstyrelsen 
 
 ----- 
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SN § 7 
AU § 168 
 
Avveckling dubbelrum Sophiagården 
 
Enligt gällande politiska beslut skall dubbelrummen på 
Sophiagårdens särskilda boende successivt avvecklas. Denna 
process påbörjades under 2003 och för tiden fram till och med 
2004-11-08 har fem dubbelrum omvandlats till enkelrum. De som 
idag bor i dubbelrum har blivit tillfrågade om de vill flytta till 
enkelrum. Samtliga har dock avböjt detta med motiveringar som att 
de bott in sig i rummet och med rumskamrat etc. 
 
Enhetschef Pär Ahlgren och TFAB går efterhand som 
dubbelrummen blir lediga tillsammans igenom rummen för att 
bedöma behovet av omtapetsering, målning etc. I regel föreligger 
ett sådant behov då rummen är slitna. TFAB svarar för dessa 
kostnader då de är hänförliga till fastighetsunderhåll. Denna rutin 
tillämpas även när enkelrum blir lediga då de störningsmoment som 
är ofrånkomliga om även de rum som är uthyrda skulle underhållas 
härigenom kan undvikas. 
 
Då ombyggnationen sker när tillfälle så att säga ges är det inte 
möjligt att lägga fast någon tidsplan. För närvarande återstår fem 
dubbelrum att åtgärda. 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
------ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
------- 
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SN § 8 
 
Delegationslista 2004-10-27 – 2004-11-30 
 
Delegationsbeslut fattade under tiden 2004-10-27 – 2004-11-30 
anmäles. 
 
-------  
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SN § 9 
 
Kurser och konferenser 
 
Nämnden tar del av inkomna kurser och konferenser. 
 
---- 
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SN § 10 
AU § 3 
 
Information personal 
 
Socialchefen ger en kort information om de förändringar inom 
personalorganisationen som kommer att ske framöver. 
 
Enhetschefen på Mariahemmet, Marie Karlström har begärt 
tjänstledigt för att prova annan tjänst. 
 
Förslag på en tillfällig lösning är att Pia Kask, som för närvarande 
genomgår sin högskoleutbildning i socialt arbete, anställs halvtid på 
Maries vakans. 
Suzanne Lif – Nilsson, enhetschef Torsås/Gullabo Hemtjänst 
kommer att täcka upp resterande tid. 
 
Lena Gustafsson, LSS-handläggare har begärt ett friår från och 
med 1 februari 2005. Marija Carlsson kommer att anställas på det 
uppkomna vikariatet. Anna-Karin Jönsson, enhetschef LSS samt 
Mikael Damsjö, biståndshandläggare kommer att ta över en del av 
Lenas arbetsuppgifter. 
 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden  
 
att  notera lämnad information, samt 
 
att delegera till socialchefen att besluta om de  tillfälliga 
anställningar som är nödvändiga. 
 
------ 
 
Lena Gustafsson, LSS-handläggare, har beviljats friår under tiden 
2005-02-01 – 2005-11-30. 
 
Arbetsförmedlingen har enligt gällande regler föreslagit Marija 
Carlsson, som är i slutfasen av sin högskoleutbildning i socialt 
arbete och som tidigare vikarierat för Mikael Damsjö, som vikarie 
under motsvarande tid. 
 
Utöver det förhållandet att Anna-Karin Jönsson samt Mikael Damsjö 
kommer att svara för vissa av Lenas arbetsuppgifter återstår vissa 
detaljfrågor. 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 12 av 15   
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2005-01-17 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
SN § 10 forts. 
 
Enhetschef Marie Karlström har begärt tjänstledigt för att prova 
annan tjänst under tiden 2005-04-01 – 2005-06-30. 
 
Som en tillfällig lösning kommer sannolikt en tidigare 
högskolepraktikant att anställas på halvtid under denna tid. 
Suzanne Lif – Nilsson, enhetschef inom Torsås/Gullabo hemtjänst, 
är beredd att svara för resterande delar under motsvarande tid. 

 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
------- 
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SN § 11 
AU § 5 
 
Information POSOM-gruppens arbete 
 
Socialchefen ger en kort information om POSOM – gruppens arbete 
med anledning av naturkatastrofen i sydostasien. 
 
Olofsgården har varit öppen och kommuninvånare som behövt 
prata med någon har kunnat vända sig dit. 
2005-01-20 anordnas en träff på Olofsgården för de 
kommuninvånare som befann sig i området då katastrofen 
inträffade, då kommer även präst och kurator att medverka. 
 
Socialchefen anser det vara viktigt att kommuninvånarna känner att 
kommunen gör något för att hjälpa och stödja. 
 
En kort information ges också om stormens härjningar i kommunen 
den gångna helgen. 
Många kommuninvånare är fortfarande utan el och telefon. 
Mariahemmet har tillfälligt tagit emot äldre som inte kunnat stanna 
kvar hemma på grund av detta. 
 
Möre Hotell har vidtalats om boende till en kostnad av ett högre 
vandrarhemspris om elavbrotten blir långvariga. 
 
Det kommer att gå ut information till alla hushåll via posten, vart 
man ska vända sig vid behov av exempelvis vatten och telefon. 
Information finns även på kommunens hemsida. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att notera lämnad information.  

      
     --------- 

 
Socialchefen informerar om den information som tidigare lämnats 
information i arbetsutskottet. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera lämnad information samt  
 
att tacka all personal för ett mycket fint arbete i samband med 
stormen. 
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SN § 12 
AU § 152 
AU § 163 
 
Information sjuksköterskeorganisationen 
 
Socialchef Ulf Bardh, redovisar minnesanteckningar från 
samverkansträff med landstinget 2004-10-25. 
Diskussionen avser samverkan kväll - natt avseende 
sjuksköterskeinsatser. Från både landsting och kommun 
föreligger ett  intresse att hitta fram till lösningar i denna 
fråga, som tidigare diskuterats i olika sammanhang. För 
närvarande har både kommun och landsting sparkrav att ta 
hänsyn till, där gemensamma lösningar skulle kunna 
innebära olika fördelar för bägge parter. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att avvakta fortsatta överläggningar samt 
 
att i övrigt notera informationen 
 
-------- 
 
Socialchef Ulf Bardh, redovisar minnesanteckningar från 
samverkansträff med landstinget 2004-10-25. 
Diskussionen avser samverkan kväll - natt avseende 
sjuksköterskeinsatser. Från både landsting och kommun 
föreligger ett intresse att hitta fram till lösningar i denna 
fråga, som tidigare diskuterats i olika sammanhang. För 
närvarande har både kommun och landsting sparkrav att ta 
hänsyn till, där gemensamma lösningar skulle kunna 
innebära olika fördelar för bägge parter. 
 
Socialchefen överväger att erbjuda övertaliga 
sjuksköterskor att ta tjänstledigt från sina tjänster och under 
motsvarande tid upprätthålla vakanta 
underskötersketjänster för att sedan återgå till ordinarie 
tjänst efter fastställd turordning när möjlighet ges. 
 
Avsikten är att före julhelgen i ett skriftligt erbjudanden till 
samtliga sjuksköterskor efterhöra vilket eventuellt intresse 
som föreligger för denna möjlighet. 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 15 av 15   
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2005-01-17 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
 
SN § 12 forts. 
AU § 152 
AU § 163 
 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att notera lämnad information. 
 
------- 
 
Socialchefen lämnar en kort lägesrapport om det pågåenden 
arbetet med en förändring inom sjuksköterskeorganisationen. 
Förslag till samarbetsavtal med landstinget redovisas. 
 
Förfrågningar har gått ut till samtliga sjuksköterskor och alla har 
tackat nej till erbjudandet att tillfälligt gå över på 
underskötersketjänster. 
 
Diskussion har även förts i socialnämndens samverkansgrupp. 
Överläggningar kommer att fortsätta. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera lämnad information.  
 
------ 

 
 
  
 


