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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 – 20.00 
  
Beslutande Ewy Svensson, m, ordf. 
 Christina Lönnqvist, s 
 Bernt Nykvist, s 
 Kent Gullin, tp 
 Anita Eriksson, c 
 Margareta Ohlin 
 Birgitta Arvidsson, s, tjg ers. 
 Lennart Johnsson, tp tjg. ers 
 . 
  
  
  
Övriga deltagande Carina Leijon, socialchef 
 Malin Weinholtz, Folkhälsosamordnare § 130 kl 19.10 – 19.40 
 Marie-Louise Karlsson, biståndshandläggare § 130 kl 18,30 – 18,45 
  
  
  
  
Utses att justera Kent Gullin 
  
Justeringens   
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  

  Torsten Karlsson 122 – 130 
 Ordförande   
  Ewy Svensson  
 Justerande  
  Kent Gullin 

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

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2007-11-27   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 Datum för anslags 
nedtagande 

 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Torsten Karlsson.  
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SN § 122 
 
 
Val av justerare 
 
Nämnden väljer Kent Gullin till att justera protokollet. 
 
------- 
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 SN § 123 
 
 

Fastställande av dagordning 
 
Ordförande föreslår att punkt 10 i kallelsen, delegationsärenden 
ersätts med ärende angående alkoholtillstånd för Möre Golfkrog. 
 
 
Nämnden fastställer dagordningen. 

 
 -------- 
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SN § 124 
AU § 91 
 
Avgifter för hembesök vid ett övertagande av hemsjukvården 
 
 

Bakgrund 
 
Socialnämndens arbetsutskott har 2007-11-15 § 91, i enlighet med 
socialkontorets förslag, föreslagit att under förutsättning att 
kommunalisering av hemsjukvården sker, föreslå 
kommunfullmäktige besluta att införa avgift med 80 kr per 
hembesök för kommunal hemsjukvård att gälla från och med 
2008-01-01. 
 
Nuvarande ansvarsfördelning innebär att landstinget 
ansvarar för all hälso- och sjukvård till personer i 
ordinärt boende. Enskilda som är bedömda som 
hemsjukvårdspatienter är avgiftsbefriade. 
Landstinget tar ut avgift för tillfälliga hembesök och 
besök på primärvårdsmottagning för personer som inte 
är hemsjukvårdspatienter. Dessa besök/hembesök av 
distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast 
kostar idag 80 kr per besök. 
 
För personer som bedöms ha behov av hembesök så 
ansvarar kommunen för detta, oavsett ålder och 
diagnos. Detta gäller både hemsjukvårdspatienter som 
tillfälliga hembesök. 
 
Under förutsättning att kommunalisering av 
hemsjukvården sker föreslås att samma avgift tas ut 
inledningsvis som inom landstinget idag för hembesök 
av distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. 
Detta ska gälla ifrån 2008-01-01. 
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SN § 124, forts. 
AU § 91 
 
 
 
Socialförvaltningen föreslår att befrielse från avgift 
gäller enligt nedan beskrivna faktorer: 
• personer som är bedömda som hemsjukvårdspatienter 
• barn och ungdomar under 19 år 
• uppsökande verksamhet, ex. 
• HSL personal som medföljer biståndshandläggare vid hembesök 
för bedömning/utredning. 
• Om legitimerad personal tillkallas som konsult för andra 
personalkategorier. 
• Förebyggande insatser, som hembesök hos äldre. 
• Enskilda som saknar insikt i de allvarliga negativa 
konsekvenserna av social och/eller medicinsk karaktär som 
utebliven hemsjukvårdsinsats skulle kunna medföra. 
• behandlings enligt smittskyddslagen 
• bedömning inför eventuell bostadsanpassning 
 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige inför avgift med 80 kr per hembesök för 
kommunal hemsjukvård enligt ovan att gälla från och med 2008-
01-01 under förutsättning att kommunalisering av hemsjukvården 
sker. 
 
 
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige inför avgift med 80 kr per hembesök för 
kommunal hemsjukvård enligt ovan att gälla från och med 2008-
01-01 under förutsättning att kommunalisering av hemsjukvården 
sker. 
 
---- 
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SN § 125 
AU § 93 
 
 
Budgetuppföljning januari – oktober 2007 
 
 
Arbetsutskottet har 2007-11-15 § 93 tagit del av upprättad 
budgetuppföljning för perioden januari – oktober 2007. 
 
Carina Leijon redogör för upprättad budgetuppföljning och 
orsakerna till beräknat underskott. Ökade personalkostnader inom 
äldreomsorgen beräknas till – 3,2 Mkr, externa placeringar inom 
Individ- och familjeomsorgen beräknas till – 3,4 Mkr medan 
försörjningsstöd beräknas ge överskott med 0,5 Mkr. 
 
Ökade behov inom hemtjänsten belyses genom att jämföra antalet 
beviljade hemtjänsttimmar. 
 
Tidpunkt Beviljade hemtjänsttimmar 
December 2005 4 056 timmar 
December 2006 5 509 timmar 
Oktober 2007 6 025 timmar 

 
På två år har således antalet beviljade timmar ökat med 49%. 
 
I dagsläget finns 16 icke verkställda beslut om särskilt boende. 
 
Den sammanlagda budgetavvikelsen vid årets slut bedöms bli 
 – 6,3 Mkr. Jämfört med uppföljningen efter september då 
prognosen bedömdes till 5,6 Mkr har kostnaderna för placeringar 
av ungdomar ökat p g a högre dygnskostnader än beräknat, 
ökande kostnader för försörjningsstöd samt fortsatt hög 
efterfrågan och behov av hemtjänstinsatser. 
 
 
Beslut 
 
Socialnämnden tar del av budgetuppföljningen samt beslutar att 
överlämna den till kommunstyrelsen. 
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SN § 126 
AU § 98 
SN § 111 
AU § 66 
SN § 101 

 
 

Budget 2008 
 
Arbetsutskottet noterade vid sammanträde 2007-11-15 att 
kommunstyrelsen vid sammanträde 071030 respektive 071112 
föreslagit förändringar av socialnämndens ram för 2008, 
ursprungligen 112 760 tkr. Ramen föreslås minskas med 36 tkr för 
överföring av alkoholhandläggartjänst till kommunstyrelsen samt 
ökas med ytterligare 1 Mkr (totalt 4 Mkr). Kommunstyrelsen 
föreslår att socialnämnden tilldelas en total nettoram om 113 724 
kr för 2008. 
 
Då kommunfullmäktige beräknas fastställa budget 2008 vid 
sammanträde 071128 föreslår ordföranden att socialnämndens 
internbudget 2008 fastställs vid decembersammanträdet 071220. 
 
 
Beslut 
 
Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram reviderat 
internbudgetförslag så snart kommunfullmäktige beslutat om 
budgetram för 2008. 
 
Samt 
 
Föreslår socialnämnden att besluta om internbudget 2008 på 
sammanträdet i december 2007. 
 
 
---- 
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SN § 127 
AU § 97 
 
 
Drogpolitiskt handlingsprogram – 
verksamhetsmål 
 
 
Arbetsutskottet beslutade 2007-11-15 § 97 att ge socialchefen i 
uppdrag ta fram förslag till verksamhetsmål för socialnämnden i 
det drogpolitiska handlingsprogrammet. 
Arbetsgruppen för det drogpolitiska handlingsprogrammet önskar 
socialnämndens förslag till verksamhetsmål senast 071214. 
 

Socialchef Carina Leijon föredrar förslag till verksamhetsmål och 
dess uppföljning i det alkoholpolitiska programmet. 
 
De övergripande målen för kommunen föreslås i 
programmet att vara: 
 

• Att förhindra att narkotika- och tablettmissbruk uppkommer 
• Att höja åldern för debuten med alkohol 
• Att minska bruket av alkohol bland ungdomar 
• Att minska berusningsdrickandet i kommunen 
• Att sänka den totala alkoholkonsumtionen 
• Att minska bruket av tobak i kommunen  

 
Förvaltningen föreslår socialnämnden att följande mål 
kan vara relevanta under den första tiden: 
 

1. Samverka med MVC och BVC för tidig upptäckt samt för 
att utveckla åtgärder  
och insatser. 
Uppföljning: 
Redogörelse för hur samverkan med MVC och BVC 
utformas under året. 
 

2. Utveckla stödgrupper för utsatta barn samt deras 
föräldrar. 
Uppföljning: 
Utvärdering av familjeresurs hur många barn och 
föräldrar som får stöd under året. 
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3. Vidareutveckla former för samverkan mellan 
socialtjänsten, förskola och skola.  
Uppföljning: 
Utvärdering sker i projekt ”Samverkan socialtjänst, 
skola och fritid”. 
 
 

Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att föreslå arbetsgruppen för det 
drogpolitiska handlingsprogrammet i Torsås kommun de tre 
verksamhetsmål som föreslagits enligt ovan att ingå i programmet. 
 
---- 
 
Expedieras till 
Arbetsgruppen för drogpolitiska handlingsprogrammet 
 
---- 
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SN § 128 
AU § 94 
SN § 115 
AU § 84 
 
 
Sammanträdestider 2008 
 
 
Socialnämnden beslutade 2007-11-01 § 115 att fastställa datum 
för 2008 års sammanträden samt att hänskjuta beslut om 
starttidpunkt för sammanträdena 2008 till nästa 
Socialnämndssammanträde. 
 
Arbetsutskottet diskuterade vid sammanträde 2007-11-15 § 94 
starttidpunkt för socialnämndens respektive arbetsutskottets 
sammanträden 2008.  
 
Arbetsutskottet beslutade föreslå socialnämnden att fastställa 
startidpunkten för socialnämndens respektive arbetsutskottets 
sammanträden 2008 till klockan 13,00. 
 
Socialnämnden beslutar med acklamation att delegera till 
arbetsutskottet att fastställa tidpunkten för start av sina egna 
sammanträden. 
 
 
Yrkanden 
 
Kent Gullin, tp föreslår att tidpunkten för socialnämndens 
sammanträden fastställs till kl 18.00. 
 
Ewy Svensson förslår att socialnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag vad avser sammanträdestid för 
socialnämnden, d v s starttid kl 13.00. 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 11 av 13   
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2007-11-27 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
socialnämnden beslutat enligt Ewy Svenssons förslag. 
 
Omröstning begärs.  Den som röstar för Ewy Svenssons förslag 
röstar ja, den som röstar för Kent Gullins förslag röstar nej. 
 
 
Namn Röstar 
Christina Lönnqvist, s Ja 
Bernt Nykvist, s  Nej 
Kent Gullin, tp Nej 
Anita Eriksson, c Nej 
Margareta Ohlin, fp Nej 
Birgitta Arvidsson, s Ja 
Lennart Johnsson, tp Nej 
Ewy Svensson, m Ja 
 
Med 5 röster mot 3 antar socialnämnden Kent Gullins yrkande. 
 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att fastställa startidpunkten för 
socialnämndens sammanträden 2008 till klockan 18,00,  
 
Socialnämnden beslutar att delegera till arbetsutskottet att 
fastställa tidpunkten för start av arbetsutskottets sammanträden. 
 
 
 
---- 
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SN § 129 
 
 
Ansökan om tillstånd att servera 
alkoholdrycker till allmänheten – Möre 
Golfkrog 
 

Bakgrund 
 

Thorbjörn Svensson ansöker om tillstånd att servera 
alkoholdrycker till allmänheten året runt på restaurang Möre 
Golfkrog med serveringstid 11.00-01.00. 
 
Ansökan är nu på remiss till Skattemyndighet, Polis samt 
räddningstjänst.  
  
 
 

Förslag till beslut 
 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att bevilja Möre Golfkrog serveringstillstånd till allmänheten mellan 
kl. 11.00-01.00 under förutsättning att remissinstanserna inte har 
något att erinra enligt alkohollagen 7 kap 8 §. 
 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att bevilja Möre Golfkrog 
serveringstillstånd till allmänheten mellan kl. 11.00-01.00 under 
förutsättning att remissinstanserna inte har något att erinra enligt 
alkohollagen 7 kap 8 §. 
 
 
 ------- 
 
Expedieras till 
 
Torbjörn Svensson, Möre Golfklubb 
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SN § 130 
 
 
Information 
 
 
Folkhälsa 
 
Folkhälsosamordnare Malin Weinholtz informerar socialnämnden 
om folkhälsoarbetet inom Torsås kommun. Malin är sedan februari 
2007 anställd på halvtid. Sedan 2003 finns nationellt fastställda 
folkhälsomål. Torsås kommuns befolkning har på flera sätt en 
folkhälsoprofil som inte är så gynnsam. Bl a är medellivslängden 
kortare än riket i genomsnitt. Malin betonar vikten av att en 
organisation för folkhälsoarbetet läggs fast och att en ny 
ordförande för folkhälsorådet utses.  
Socialnämnden tackar för informationen. 
 
 
 
 
Projekt anhörigstöd 
 
Biståndshandläggare Marie-Louise Karlsson informerar om arbetet 
med projekt anhörigstöd. Statsbidrag om totalt 370 tkr har lämnats 
för projektet under 2006 och 2007. Kontakt med anhörigvårdare 
har tagits på olika sätt, genom brev, uppsökande verksamhet och 
informationsmaterial på olika platser i samhället. Olika typer av 
aktiviteter erbjuds som kaféverksamhet, qigong, massage. För den 
som inte kan lämna sin anhörige ensam erbjuds kostnadsfritt 
hemtjänst. Röda korset skall utbilda 4 personer för sk Väntjänst 
som kan stötta de anhöriga där hemtjänsten inte kan gå in. 
Återstår att genomföra i projektet är att starta en grupp för de som 
är anhörigvårdare för dementa. 
 
Socialnämnden beslutar om att få en uppföljning av projektet om 
ytterligare 6 månader och tackar för informationen. 
 


