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Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 – 20.30 
  
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, s, ordf 
 Ewy Svensson, m,  
 Christina Lönnqvist, s 
 Anita Borg, c tjg ers. 
 Kent Gullin, tp 
 Anita Eriksson, c 
 Margareta Ohlin 
 Linda Eriksson, c 
 Kerstin Ahlberg, tp  
  
  
  
Övriga deltagande Carina Leijon, socialchef 
 Torsten Karlsson, sekreterare 
 Ann Eklund, kostchef  § 133 
  
  
  
  
Utses att justera  
  
Justeringens   
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  

  Torsten Karlsson 131 – 141 
 Ordförande   
  Henrik Nilsson Bokor  
 Justerande  
  Linda Eriksson 

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

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2007-12-20   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 Datum för anslags 
nedtagande 

 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Torsten Karlsson.  
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SN § 131 
 
 
Val av justerare 
 
Nämnden väljer Linda Eriksson till att justera protokollet. 
 
------- 
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 SN § 132 
 
 

Fastställande av dagordning 
 
 
Nämnden fastställer dagordningen med den ändringen att punkt 10 
i kallelsen utgår - ”Förändring i delegation vid bedömning av insats 
efter vistelse inom slutenvården”. 

 
 -------- 
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SN § 133 
 
Information 
 
 
Kostverksamheten 
 
Kostchef Ann Eklund informerar socialnämnden om 
kostverksamheten inom Torsås kommun. Ann är sedan 2007-09-
01 anställd som Kostchef i kommunen. 
 
Målsättningen för kostenheten är att: 
1. Sätta matgästen i fokus genom att maten ser god ut, smakar 

gott och är näringsriktig. 
2. Personalen trivs och känner engagemang. 

 
Ann samarbetar med MAS för att förebygga undernäring hos de 
äldre. Metoden är att servera mer näringsriktig kost och därmed 
minska behovet av näringsdryck. 
Vidare skall matsedlarna ses över och förutsättningar för att 
servera 2 olika rätter varje dag skall skapas. 
Köken är eftersatta vad gäller maskiner och övrig utrustning. 
Diskussion pågår med fastighetsägaren vad som ingår i hyran vad 
avser fasta inventarier, underhåll och nyanskaffning. 
Många i personalen är äldre och när de går i pension är avsikten 
att rekrytera utbildad personal. 
Portionspriset som Socialnämnden skall betala för 2008 beräknas 
till 111 kr. 
Beträffande de äldres krav på maten i framtiden så är de troligen 
beredda att betala något mer för godare och nyttigare mat. I dag 
har brukarna ganska låga förväntningar på maten inom 
äldreomsorgen. 
Kostchefen har ett uppdrag att sänka kostnaderna. Metoden för att 
göra detta är en kombination av att se över matsedeln (andra 
råvaror), ha en större avtalstrohet, samarbeta med andra 
verksamheter och renodla och förenkla administrationen så att 
kökspersonalen kan ägna mer tid åt maten. Vidare skall 
verksamheten följas upp noggrannare och nyckeltal tas fram.  
Köksmaskinerna behöver ses över, de är i vissa fall 
underdimensionerade. 
 
Socialnämnden tackar för informationen. 
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Sätt fokus på resultatet 
 
Henrik Nilsson Bokor informerar socialnämnden om att han 
deltagit på en konferens betitlad ”Sätt fokus på resultatet”. 
Bl a behandlades rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän 
och mål i förhållande till resultat. 
 
Socialnämnden tackar för informationen. 
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SN § 134 
 
AU § 108 
 
 
Beräkningsmodell för hemtjänst 
 
Enhetschef Susanne Johansson informerade arbetsutskottet 
2007-12-13 om en beräkningsmodell för hemtjänst. 
 
Socialchef Carina Leijon informerar socialnämnden om att  
Karlskrona kommun använder en resursfördelningsmodell inom 
hemtjänsten som innebär att ”utförarenheterna” tilldelas budget i 
förhållande till antalet beviljade timmar (eller verkställda timmar 
om det är lägre).  I budgetbeloppet ingår kostnader för restid, 
personalmöten mm enligt en lokalt beräknad faktor. 
 
Modellen innebär en större möjlighet för enhetscheferna att 
bemanna verksamheten efter beslutade insatser men ställer krav 
på en förändrad ekonomistyrning. 
 
Arbetsutskottet beslöt att uppdra till socialchef Carina Leijon och 
ekonom Torsten Karlsson att utreda hur motsvarande modell kan 
anpassas till Torsås kommuns förhållanden, hur det påverkar 
nuvarande ekonomistyrningsmodell och vilka effekter en förändrad 
styrmodell kan innebära. 
 
 
Beslut 
 
Socialnämnden uppdrar till socialchef Carina Leijon och ekonom 
Torsten Karlsson att utreda hur motsvarande modell kan anpassas 
till Torsås kommuns förhållanden, hur det påverkar nuvarande 
ekonomistyrningsmodell och vilka effekter en förändrad styrmodell 
kan innebära. 
 
 
---- 
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SN § 135 
 
AU § 116 
 
Budgetuppföljning januari – november 2008 
 
 
Socialchef Carina Leijon och ekonom Torsten Karlsson föredrar 
upprättad budgetuppföljning för perioden. 
 
Sammanfattningsvis pekar nuvarande kostnader för placeringar på 
ett överskridande för IFO på ca 3,1 Mkr (3,0 förut).  
 
Äldreomsorgen uppvisar inom särskilt boende något bättre 
prognoser, hemtjänsten sämre. Sammantaget beräknas 
underskottet till ca 3,9 Mkr (3,7 förut). 
 
Överskott inom handikappomsorgen bedöms till 0,5 Mkr. 
 
Total prognos för Socialnämnden - 6,5 Mkr. 
 
Frågan om vem som har betalningsansvaret för sk näringsdryck 
aktualiseras.  Näringsdryck används framförallt på särskilda 
boenden som ersättning för mat när den boende har svårt att 
tillgodogöra sig maten. 
 
Beslut 
 
Socialnämnden överlämnar budgetuppföljningen för perioden  
januari – november 2007 till kommunstyrelsen 
 
Socialnämnden uttalar att näringsdryck skall betraktas som 
medicin och inte som mat. Därmed skall näringsdrycken betalas 
av den enskilde själv, alternativt få det förskrivet av läkare eller 
sjuksköterska och då är det kostnadsfritt. 
 
 
---- 
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SN § 136 
AU § 117 
SN § 126 
AU § 98 
SN § 111 
AU § 66 
SN § 101 

 
 

Budget 2008 
 
Arbetsutskottet behandlade 2007-12-13 ett reviderat budgetförslag 
vilket har upprättats efter att kommunfullmäktige fastställt ramen 
för 2008 till 113 724 tkr. 
Jämfört med tidigare har 36 tkr överförts till kommunstyrelsen för 
övertagande av alkoholhandläggningen samt en extra miljon 
tillkommit för placeringar inom Individ- och familjeomsorgen. 
Arbetsutskottet förslår att 1 Mkr budgeteras centralt under 
verksamheten ”Till nämndens förfogande” 
 
I siffermaterialet har kostnaderna för köken fördelats till de enheter 
som fr.o.m. 2008 kommer att internt köpa kost från kostenheten. 
 
 
Beslut 
 
Socialnämnden fastställer internbudget för 2008 enligt upprättat 
förslag (bilaga). 
 
 
---- 
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SN § 137 
AU § 112 
 
Gemensam alkoholhandläggning mellan Tingsryd, 
Torsås, Emmaboda och Nybro kommuner 
 
Bakgrund 
 

Under hösten har en arbetsgrupp bestående av 
socialcheferna i de ovanstående kommunerna, med 
undantag från Nybro, samt respektive kommuns 
alkoholhandläggare från Emmaboda och Tingsryd, 
träffats kontinuerligt för att utreda möjligheten till 
gemensam alkoholhandläggning. Nybro kommun har 
kommit med i samverkanstanken senare i processen.  
 
Alkoholhandläggning är ett av de områden som rent 
funktionellt skulle fungera att samverka runt. Genom 
gemensamt personalutnyttjande avser kommunerna att 
upprätthålla en hög kompetens, ett rationellt 
resursutnyttjande samt att verksamheten skall drivas på 
ett så ekonomiskt fördelaktigt sätt som möjligt för de fyra 
kommunerna.  
 

Upplägg av alkoholhandläggningen 
 

Kommunerna går gemensamt ihop och anställer en 
gemensam handläggare. Respektive kommun avgör 
självständigt vilken nämnd i kommunen som 
alkoholhandläggaren sorterar under. 
Anställningsmyndighet blir den kommun som geografiskt 
har handläggaren hos sig. Fördelningen av kostnader 
skulle ske enligt följande:  
Nybro 44 % 
Tingsryd 22 % 
Emmaboda 22 % 
Torsås 12 % 
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SN § 137, forts. 
AU § 112 
 
Den gemensamme handläggaren åtar sig för 
kommunernas räkning att handlägga ansökningar om 
serveringstillstånd i enlighet med alkohollagens 
bestämmelser. Vidare ansvarar handläggaren för 
utredningar rörande de gällande serveringstillstånden i 
samband med tillsyn eller efter indikation om 
alkoholpolitisk olägenhet.  
 
Det är dock respektive kommun som svarar för tillsynen. 
I handläggarens uppdrag ingår att utarbeta förslag till 
yttrande samt handläggning i förvaltningsdomstol.  
 

 

 

Förslag till beslut 
 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att uppdra åt socialchef 
Carina Leijon att ingå avtal om samverkan rörande gemensam 
alkoholhandläggning med Emmaboda, Tingsryds och Nybro 
kommuner. 
 
Samt att föreslå kommunfullmäktige att föra över 
ansvaret för alkoholhandläggningen i Torsås kommun 
från socialnämnden till kommunstyrelsen.  
 
Beslut 
 
Socialnämnden uppdrar åt förvaltningschefen för ansvarig nämnd 
att ingå avtal om samverkan rörande gemensam 
alkoholhandläggning med Emmaboda, Tingsryds och Nybro 
kommuner. 
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att föra över 
ansvaret för alkoholhandläggningen i Torsås kommun 
från socialnämnden till kommunstyrelsen.  
 
---- 
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SN § 138 
AU § 111 
 
 
Riktlinjer för gåvor och testamente inom socialnämndens 
ansvarsområde i Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet föreslog vid sammanträde 2007-12-13 att 
socialnämnden beslutar att anta Socialstyrelsens vägledning om 
gåvor och testamente som riktlinjer för samtliga anställda inom 
socialförvaltningen i Torsås kommun.  
 
 
 Bakgrund 
 

Inom socialtjänsten i Torsås kommun saknas riktlinjer för 
mottagande av gåva och testamente av anställda i 
socialförvaltningen. 
Socialstyrelsen har givit ut en vägledning som är giltig för såväl 
socialtjänst som hälso- och sjukvård. 
Vägledningen tar upp: 
• Mutbrott 
• När är en gåva otillbörlig? 
• Penninggåvor 
• Andra gåvor 
• Förmåner 
• Affärsverksamhet 
• Testamentariskt förordnande 
• Upprättande och bevittning av testamente 
 

Socialförvaltningen gör bedömningen att socialstyrelsens 
vägledning är heltäckande för de situationer som kan förväntas 
uppstå i arbetet med enskilda. Socialförvaltningen föreslår därför 
att Socialstyrelsens vägledning används som riktlinjer för samtliga 
anställda inom förvaltningen. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Socialstyrelsens vägledning om gåvor och testamente 
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SN § 138, forts. 
AU § 111 
 
 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att anta Socialstyrelsens vägledning om 
gåvor och testamente som riktlinjer för samtliga anställda inom 
socialförvaltningen i Torsås kommun att gälla från och med 2008-
01-01. 
 
 
---- 
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SN § 139 
AU § 113 
 
Förslag till avtal om fortsatt gemensam finansiering av FoU-
verksamhet inom området individ- och familjeomsorg (IFO) 
vid Fokus Kalmar län 
 

 
Förslaget är ett 3-årigt avtal om fortsatt gemensam finansiering av 
Fokus Kalmar län, enheten för forskning och kunskapsutveckling i 
socialtjänsten. Avtalet avser området IFO och omfattar tiden 2008-
01-01 till och med 2010-12-31. Den framräknade kostnaden för 
kommunen ligger inom tidigare angivna ramar. 
Utformningen av avtalet bygger delvis på en extern utredning 
beträffande FoU-behovet inom IFO men även på en dialog med 
IFoU-rådet och Högskolan i Kalmar (HiK). Till avtalet har fogats en 
principöverenskommelse om samverkan med högskolan. 
Undertecknandet av denna överenskommelse sker när länets 
kommuner undertecknat avtalet om FoU-verksamhet. 
  
Handlingar i ärendet 
 

o Förslag till avtal  
o Principöverenskommelse om samverkan mellan Högskolan i 
Kalmar och FoU-enheten Fokus Kalmar län inom Regionförbundet 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår att Socialnämnden tecknar avtal med 
Regionförbundet i Kalmar län om finansiering av fortsatt FoU-
verksamhet inom området individ- och familjeomsorg 
 
 
Beslut 
 
Socialnämnden tecknar avtal med Regionförbundet i Kalmar län 
om finansiering av fortsatt FoU-verksamhet inom området individ- 
och familjeomsorg 
 
---- 
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SN § 140 
AU § 114 
 
Ansökan om medel för beroendeenhet 
 

Sedan årsskiftet 2004/2005 har arbete pågått för att skapa en 
gemensam lösning för missbruksvård i södra Kalmar län. På 
socialnämndens sammanträde i juni 2007 (SN §66) redogjordes 
för förslag till verksamhetsmodell. Socialnämnden tog redan då 
beslut att ansöka om statsbidrag för bildande av den nya 
verksamheten tillsammans med de södra kommunerna i länet. 
 

Nuläge 
 
Eftersom det visat sig att det finns möjlighet att få ökade medel 
görs en ny ansökning om statsmedel till länsstyrelsen  
Ansökan gäller för statsbidrag 2008 för utveckling av vårdkedjor i 
missbrukarvården. 
Arbetsgruppens ursprungliga förslag har bearbetats av 
styrgruppen. Samarbetet i Beroendeenheten avser 4-6 
slutenvårdsplatser samt gemensamma insatser i öppenvården. 
Det sökta beloppet var tidigare tre miljoner. Det har nu ökats till 
fem miljoner. 
  
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden enligt den nya ansökan 
söker statsbidrag hos länsstyrelsen tillsammans med kommunerna 
Emmaboda, Kalmar, Mörbylånga, Borgholm och Nybro samt 
landstinget och kriminalvården. 
 
 
Beslut 
 
Socialnämnden söker enligt den nya ansökan statsbidrag hos 
länsstyrelsen tillsammans med kommunerna Emmaboda, Kalmar, 
Mörbylånga, Borgholm och Nybro samt landstinget och 
kriminalvården. 
 
 
---- 
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SN § 141 
 
 
Delegationsbeslut 
 
 
Delegationsbeslut fattade under tidsperioden  
2007-11-01 – 2007-11-30 anmäls. 
 
 
---- 
 


