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Plats och tid Samlingslokalen, Rehabenheten, Söderåkra, kl. 18.00 – 21.15 

  
Beslutande Hans Wendell, c, ordf. ej § 73 
 Anita Eriksson, c 
 Ewy Svensson, m, ordf. § 73 
 Elsie Ludwig, c, ej tjg. ers.  
 Helena Hedin, s, tjg.ers. 
 Anita Svensson, s, tjg.ers. 
 Laila Söderholm, kd 
 Siv Eriksson, s 
 Sören Bondesson, s, tjg.ers. 
 Christina Svensson, c 
  
  
Övriga deltagande Ulf Bardh, socialchef                            Annette Hedberg, sekreterare 
 Torsten Karlsson, ekonom § 73 
 Monica Sörman, familjepedagog § 74 
 Eva Olausson, barnmorska § 74 
 Yvonne Arnesson, distriktssköterska § 74 
 Johnny Isacsson, Triator § 76 
 Yvonne Amper, fritidsledare § 75 
Utses att justera Anita Eriksson 
  
Justeringens   
plats och tid  

 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  

  Annette Hedberg 73 - 80 

 Ordförande   

  Hans Wendell  

 Justerande  

  Anita Eriksson 

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

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2005-11-30   

    
Datum för anslags  
uppsättande 

 Datum för anslags 
nedtagande 

 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    

    
Underskrift    

 Annette Hedberg, ass.  
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SN § 73      04/SN 00029 
 
Budgetrapport november 2005  
 
Ekonom Torsten Karlsson lämnar preliminär budgetrapport per den 
30 november 2005. De största avvikelserna finns inom Individ – och 
familjeomsorgen samt LSS-verksamheten. 
 
Bedömningen i rapporten är att tidigare prognos på en avvikelse om 
0,6 Mkr ligger fast vilket innebär att 2006 års budget kan anses vara 
en stark budget. 
 
Socialchefen informerar i samband med budgetredovisningen om 
den pågående konsultutredning av kostorganisationen som innebär 
ett slutförande av den tidigare redovisade förstudien.  
Utredningen beräknas bli färdigställd under mitten av januari 2006. 
Arbetet är samordnat med barn – och utbildningsförvaltningen. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 
 
------ 
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SN § 74 
 
Information kring förutsättningar för uppbyggnad av 
familjecentral 

 
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från socialnämnden och barn 
– och utbildningsnämnden, BUN avseende uppbyggnad av en 
familjecentral i Torsås kommun. Bakgrund är en skrivelse från 
Folkhälsorådet i kommunen. (bilaga) 
 
Familjepedagog Monica Sörman, barnmorska Eva Olausson samt 
Yvonne Arnesson, sjuksköterska vid barnhälsovården i Torsås, har 
inbjudits för att informera om sitt arbete med föräldrar och barn och 
på vilket sätt samverkan mellan de olika verksamheterna kan 
utvecklas ytterligare genom tillskapandet av en familjecentral. 
 
Basen i en familjecentral måste vara en öppen förskola, där föräldrar 
och barn träffas. Kring detta finns sedan olika funktioner som t ex 
barnhälsovård, mödrahälsovård samt Individ – och familjeomsorg. 
 
Det är också en möjlighet för föräldrar att mötas och få stöd och råd i 
sin föräldraroll. Fördelen med denna samverkan mellan olika 
funktioner är ökade möjligheter till förebyggande arbete bland 
barnfamiljer som i förlängningen innebär stora ekonomiska vinster för 
samhället.  
 
Ordförande informerar om att landstinget planerar att genomföra en 
uppbyggnad av familjecentraler i samtliga av länets kommuner under 
förutsättning av medverkan från respektive kommun. 
 
Nämnden anser att förebyggande arbete är det mest effektiva samt 
att de  resurser som socialnämnden förväntas bidra med kommer att 
tillhandahållas genom ändrad prioritering inom ramen för befintliga 
resurser. 
 
Frågan avseende öppen förskola ligger inte inom socialnämndens 
verksamhetsområde.  
 

     Socialnämnden beslutar 
 

att ställa sig positiv till medverkan i uppbyggnad av en familjecentral 
där den öppna förskolan utgör basen. 
 
----- 
Exp. till Kommunstyrelsen 
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SN § 75 
 
Redovisning av enkät avseende ungdomars drogvanor i Torsås 
kommun 
 
Yvonne Amper, fritidsledare på Korrespondensgymnasiet, redovisar 
den enkätundersökning som genom FOKUS medverkan har 
genomförts i Kalmar län gällande ungdomars drogvanor. De 
tillfrågade är ungdomar i årskurs 8 på högstadiet samt ungdomar i 
årskurs 1 på gymnasiet. 
 
Jämfört med ungdomar i övriga länet ligger Torsås kommun i toppen 
vad gäller alkohol, något under avseende tobak. Tillgången på 
alkohol är stor och det vanligaste sättet att få tillgång till alkohol är 
genom föräldrarna. 
 
Socialförvaltningen kommer att kontrollera försäljningen av tobak 
samt folköl, bland annat genom provköp i början av nästa år. 
 
Vikten av förebyggande arbete poängteras, det måste även finnas en 
meningsfull sysselsättning för ungdomarna på fritiden.  
Även betydelsen av föräldranätverk diskuteras. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för redovisningen och att notera informationen.  
 
------ 
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SN § 76 
 
Förevisning av de nyinstallerade larmen vid Sophiagården och 
Solgläntan 
 
Jonny Isacsson, Triator, demonstrerar genom en för ändamålet 
uppbyggd modell de nya larminstallationer som i en första etapp 
håller på att slutföras på Sophiagården och Solgläntan.  
Under januari – februari 2006 kommer den andra och avslutande 
etappen att ske på Mariahemmet. 
 
Upphandlingen som genomförts inom befintliga budgetramar har 
tidigare beslutats av nämnden. Denna nya larmfunktion är ett led i 
den fortsatta kvalitetsutvecklingen och kommer även att medföra en 
avsevärd förbättring av arbetsmiljön. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 
 
------ 
 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 10   
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2005-11-30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
SN § 77      05/SN 00097 
AU § 170 
 
Motion – Temamöte äldreomsorgen 
 
Christina Svensson, (c) hemställer i en motion att ett 
temasammanträde avseende äldreomsorgen planeras för 
genomförande i kommunfullmäktige. Ett demokratiskt forum där 
samtliga partier deltar bör också hållas (se bilaga). 
Kommunfullmäktige har begärt socialnämndens yttrande. 
 
Ordföranden betonar motionärens vällovliga syfte men erinrar vid 
sammanträdet om det utåtriktade arbete som redan pågår. Härvid 
kan särskilt nämnas de sammanträden som äger rum i pensionärs – 
och handikappråden minst fyra gånger årligen och den under året 
genomförda Äldreveckan, som även kommer att genomföras under 
2006 för att därefter sannolikt bli en årlig tradition. 
Under den genomförda veckan hölls en tema/debattkväll om 
äldreomsorgen med deltagande av politiker. Motsvarande aktivitet 
planeras även vid nästa tillfälle. 
 
Dessutom har socialchefen träffat överenskommelse med cheferna 
för de särskilda boendena om att anhörigträffarna skall utvecklas och 
genomföras minst två gånger om året. Inför träffarna bör även 
formerna för deltagande av politiker undersökas.  

 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med vad som ovan 
anförts. 
 
----- 
 
Socialnämnden beslutar 
 

     enligt arbetsutskottets förslag. 
 
----- 
 
Exp. till Kommunfullmäktige 
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SN § 78       
AU § 155 

                         SN § 68 
 

Personalmässiga konsekvenser efter Bryggaregårdens  
avveckling 
 
Socialchefen redovisar i en tjänsteskrivelse de personalmässiga   
effekterna av Bryggaregårdens avveckling. 
 
Härav framgår de svårigheter som föreligger med att anpassa den  
personalmässiga omstruktureringen på sätt som överensstämmer 
med gällande regler kring inrättande och indragande av tjänster. 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
att begära Kommunstyrelsens yttrande kring hur den i 
tjänsteskrivelsen redovisade avvecklingen skall hanteras. 
 
------ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
----- 
 
Personalutskottet beslutade vid sitt sammanträde 15 november 2005 
§ 60,  ”att inrättande av nya tjänster som blir erforderliga när 
behovsnivåerna stabiliserats ska ske enligt kommunens policy”. 
 
Inrättande/indragningar av tjänster kan således enbart ske efter 
beslut i Kommunfullmäktige. Nämnden har även tolkat beslutet som 
att nämnden ej heller förfogar över beslut om utökning av 
sysselsättningsgrad. Inom ramen för målstyrning och ekonomiska 
ramar förfogar nämnden således inte över förändringar inom den 
totala personalstaten. 
 
Mot bakgrund av nämndens skrivelse (se bilaga 2) och 
personalutskottets beslut föreslår nämnden därför att 
Kommunfullmäktige beslutar om indragning av de tjänster (se bilaga 
3) som följer med anledning av avvecklingen av verksamheten vid 
Bryggaregården särskilda boende. 
Tjänsterna är vakanta eftersom verksamheten avvecklades helt under 
slutet av oktober. Berörd personal har överflyttats till andra vakanta 
anställningar inom äldreomsorgens verksamhetsområde. 
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SN § 78 forts. 
 
Nämnden avser inom kort att återkomma med begäran om inrättande 
av nya tjänster som enligt plan successivt kommer att erfordras. 
Medel för detta finns budgeterat inom nämndens ram. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att föreslå kommunfullmäktige att de vakanta tjänsterna vid före detta 
Bryggaregårdens särskilda boende som redovisas i bilaga 3 dras in. 
 
------ 
Exp. till Kommunfullmäktige 
 
------ 
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SN § 79 
 
Hemtjänstlokalen Bergkvara 
 
Ledamot Siv Eriksson (s) ställer frågan avseende hemtjänstlokalen i 
Bergkvara.  
 
Socialchefen meddelar att förhandlingar har förevarit med TBAB 
vilket medfört att hemtjänstpersonalen kommer att vara kvar i 
lokalen. Smärre omdisponeringar kommer docka att göras. Samma 
förhållande gäller beträffande Träffpunktsverksamheten där även 
förhandlingar har skett med TBAB avseende hyreskostnader. 
 
----- 

 
Socialchefen ger också en kort information om planerade 
förändringar av dagcenterverksamheten vid Backen, Torsås. 
 
Den kommer att utrymmas och verksamheten flyttas till nuvarande 
korttidsverksamheten vid Torpgatan. Denna  flyttas i sin tur till en 
fyrarumslägenhet på Malmen. När flyttningarna kan ske är av olioka 
skäl ännu inte bestämt. Ytterligare lokalbehov föreligger men detta 
förutsätts kunna lösas någon gång under 2006. 
 
------ 
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SN § 80 
 
Anmälan delegationsärenden 
 
Delegationsärenden avseende tiden 1 oktober – 31 oktober 2005 
anmäles. 
 
------ 


