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Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 – 19,45 
  
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, s, ordf 
 Birgitta Arvidsson, s, tjg ers 
 Bernt Nykvist,s  
 Kerstin Ahlberg, tp 
 Ewy Svensson, m 
 Linda Eriksson, c 
 Margareta Ohlin, fp 
 Lennart Johnsson, tp, tjg ers 
  
  
  
  
Övriga deltagande  
 Torsten Karlsson, sekreterare 
 Kerstin Jonskog, medicinsk ansvarig sjuksköterska, § 39 
 Sören Gunnarsson, enhetschef, § 39 
  
  
  
Utses att justera  
  
Justeringens   
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  

  Torsten Karlsson 37 – 47 
 Ordförande   
  Henrik Nilsson Bokor  
 Justerande  
  Kerstin Ahlberg 

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

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2008-05-22   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 Datum för anslags 
nedtagande 

 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Torsten Karlsson.  
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SN § 37 
 
 
Val av justerare 
 
Nämnden väljer Kerstin Ahlberg till att justera protokollet. 
 
------- 
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SN § 38 

 
 

Fastställande av dagordning 
 
 
Nämnden fastställer dagordningen.  

 
 ------- 
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SN § 39                           Dnr 07/SN00083 

 
Information  
 
Ny lagstiftning psykiatrisk öppen vård  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Kerstin Jonskog informerar om ny 
lagstiftning inom den psykiatriska tvångsvården. 
 
I proposition 2007/08:70 föreslås en ny vårdform – öppen psykiatrisk 
tvångsvård. Den nya vårdformen får bedrivas utanför 
sjukvårdsinrättningen och förutsätter att patienten iakttar särskilda villkor 
för att kunna ges nödvändig vård. Liksom tidigare måste tvångsvård 
inledas på sjukvårdsinrättning men avsikten är att vårdformen skall 
anpassas till varje patients individuella behov vilket förutsätter ett nära 
samarbete mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten.  
 
Chefsöverläkaren får ansöka om öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen 
rättspsykiatrisk vård. Beslut fattas av allmän förvaltningsdomstol. Till 
ansökan skall fogas en samordnad vårdplan med bl a patientens behov av 
insatser från hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten samt vilken 
enhet som ansvarar för de planerade insatserna. Det skall framgå vilka 
beslut kommunen fattat för att tillgodose patientens behov. 
Cheföverläkaren ansvarar för att samordnad vårdplan upprättas.  
 
Vidare förslås en ändring i sekretesslagen som innebär att uppgifter skall 
kunna lämnas, utan hinder av sekretess, mellan huvudmännen. 
 
Regeringen avser att ge Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och 
utvärdera vården och stödet till de patienter som överförs till den nya 
vårdformen. 
 
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 september 2008. 
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SN § 39, forts. 

 
Information  
 
Socialpsykiatrin 
Enhetschef Sören Gunnarsson informerar om den inventering av 
psykiskt funktionshindrade som gjorts på Länsstyrelsens uppdrag. 
Torsås kommun, Arbetsförmedlingen och Kalmar läns landsting har 
inventerat och kommit fram till att det finns 92 personer som på något 
sätt kommer i kontakt med psykiatrin. Torsås kommun har lämnat 
uppgift om 71 personer, 57 av dessa kommer från socialpsykiatrin, 
Landstinget 9 pers. Från Arbetsförmedlingen kommer 12 pers. 
Inventering är avidentifierad och beskriver kön, ålder, utbildning, 
boende, vilka behov som är tillgodosedda, vad klienterna behöver för 
att leva som andra o s v.  
Det framgår att av kommunens brukare har 94 % sina 
försörjningsbehov tillgodosedda medan 6 % inte har fått alla behov 
tillgodosedda. Motsvarande uppgift från landstingen är att 84 % har fått 
sitt vårdbehov tillgodosett medan 16% inte har fått alla behov 
tillgodosedda. 
Vad gäller sysselsättning för brukarna är Torsås kommun välförsett och 
det finns även platser i Kalmar kommun för brukare från Torsås. 
  
Sören uppger att han använder rapporten flitigt, bl a i arbetet inför 
anpassat boende. Socialnämndens ledamöter ber att få sig rapporten 
tillsänd.  
  
Verksamheten inom socialpsykiatrin står delvis inför förändringar då en 
ny grupp brukare är på väg in. De har försörjning men känner 
otrygghet. Tre till fyra personer kan tänka sig att bo i närheten av 
varandra. 08-06-03 kommer socialchefen Carina Leijon och Sören 
Gunnarsson att ha möte med TBAB om sk anpassat boende. 
Sören informerar vidare att det finns tankar om att lämna det hus där 
huvuddelen av dagens verksamhet bedrivs och istället finnas i en 
lägenhet i närheten av det nya boendet. 
  
P g a behov av insatser på kvällar och nätter vilket täcks med 
extrapersonal befarar Sören ett underskott om ca 100 tkr vid årets slut. 
Hemtjänstens nattpatrull har för närvarande inte kapacitet tillgänglig för 
att kunna se till denna brukare 1 timme varje kväll. 
 
Beslut 
Socialnämnden noterar informationen. 
 
---- 
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SN § 40                           Dnr 08/SN00049 
 
Subventionerad fotvård 
 
Bakgrund 
På det Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 2008-02-27 (§ 7) meddelar KPR 
att de önskar att kommunen går in och subventionerar fotvård för 
diabetiker. 
Fram till 2004 var fotvården subventionerad och togs sedan bort som en 
besparingsåtgärd i budgetarbetet. Det finns ingen lagstadgad skyldighet för 
kommunerna att bedriva subventionerad fotvård. 
 
Ärendet 
Socialförvaltningen kan konstatera att det är mycket ovanligt att någon 
kommun subventionerar fotvård. Landstinget subventionerar endast fotvård 
för diabetiker för dem som är inskrivna på sjukhusets medicinmottagning.  
Det ekonomiska läget inom socialnämndens ansvarsområde är inte så 
gynnsamt att det talar för införandet av subventionerad fotvård. 
Den enskilde får själv betala för sin fotvård fullt ut men om någon behöver 
är socialförvaltningen naturligtvis behjälplig med information och ev. 
bokning av tid om någon inte själv kan det. 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att 
 
Inte införa subventionerad fotvård för diabetiker. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att inte införa subventionerad fotvård för diabetiker
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SN § 41 
AU § 49                             Dnr 07/SN00056 
 
Budgetuppföljning april 2008 
 
Ekonom Torsten Karlsson föredrar upprättat förslag till budgetuppföljning för 
socialnämnden januari till april 2008. 
 
Socialchefen och ekonomen har haft sedvanliga budgetuppföljningsmöten med 
samtliga enhetschefer efter april månad. För IFO prognostiseras avvikelser för 
placeringar av barn och ungdomar samt överskridande av anslaget för 
försörjningsstöd. För äldreomsorgen beräknas vissa enheter få överskott på 
personalkostnaderna medan andra beräknar underskott, sammantaget dock ett 
överskott med 0,5 Mkr. Inom handikappomsorgen beräknar LSS-verksamheten 
ett överskott om 0,2 Mkr, 
 
Budgetavvikelser: 
Verksamhet Beräknad avvikelse 081231 
Övergripande verksamhet +1,4 Mkr 
IFO -2,1 Mkr 
Hälso- och sjukvård 0,0 Mkr 
Äldreomsorg +0,5 Mkr 
Handikappomsorg +0,2 Mkr 
Totalt 0,0 Mkr 
 
Torsten Karlsson redogör vidare för upprättade förslag till, samt redan 
verkställda åtgärder, för att uppnå budgetbalans vid årets slut. Förslagen 
har redovisats för kommunstyrelsen 2008-04-01. 
Förslagen innebär avslutande av 2 placeringar inom IFO, minskad 
personaltäthet på Sophiagården, vakanshållning av tjänster samt 
kontinuerliga vardagsrationaliseringar i verksamheterna. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att ge i uppdrag till 
socialchefen att fortsätta arbetet för att uppnå budgetbalans samt att 
överlämna budgetuppföljningen för januari – april 2008 till 
kommunstyrelsen. 
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SN § 41, forts. 
AU § 49                             Dnr 07/SN00056 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna upprättad budgetuppföljning för 
januari – april till kommunstyrelsen samt att till nästkommande 
sammanträde bjuda in enhetschefen för Torsås – Gullabo hemtjänst för 
att redogöra för de åtgärder som gjorts för att uppnå budgetbalans. 
 
---- 
 
 
Expedieras:  Kommunstyrelsen 
    Enhetschef Torsås/Gullabo hemtjänst 
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SN § 42 
AU § 47                             Dnr 08/SN00037 
AU § 40 
 
Taxor och avgifter 2009 
 
Ekonom Torsten Karlsson föredrar förutsättningarna för arbetet med taxor 
och avgifter för 2009. 
Ekonomiavdelningen har begärt in förslag på reviderade taxor och avgifter 
för 2009 till 2008-05-23. Socialnämnden sammanträder enligt plan 08-05-
22 och kan då fatta beslut om förslag till ev förändringar i taxor och 
avgifter. 
 
Socialförvaltningen har sett över befintliga taxor och avgifter och 
presenterat ett förslag för arbetsutskottet 08-05-08. 
 
Carina Leijon föreslår att en koppling av hyrorna i särskilt boende görs till 
lägenheter i allmännyttan på så sätt att hyreshöjning görs vid samma 
tidpunkt och med samma procentsats som hos TBAB. 
 
Arbetsutskottet beslöt 2008-04-10 att uppdra åt socialchefen att utreda om 
det finns förutsättningar att koppla hyressättningen i särskilt boende till 
hyresförändringar i TBAB. 
 
Förslag till Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att översända upprättat förslag till Taxor och 
avgifter 2009 till socialnämnden för beslut nästkommande sammanträde. 
 
Arbetsutskottet föreslår vidare att socialnämnden begär hos 
kommunstyrelsen att få avvakta med förslag till förändrade kostpriser för 
brukarna 2009 tills kostenheten har upprättat förslag till interna 
måltidspriser för 2009. 
 
Arbetsutskottet föreslår vidare att socialnämnden begär hos 
kommunstyrelsen att få avvakta med förslag till eventuellt förändrad taxa 
för färdtjänsten då särskild utredning i färdtjänstfrågan pågår och förslag 
till beslut enligt tidplanen kommer att finnas tillgängligt i november 2008. 
 
------ 
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SN § 42, forts. 
AU § 47                             Dnr 08/SN00037 
AU § 40 
 
 
Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 
kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till taxor och avgifter för 
2009 
 
Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att få avvakta med förslag 
till förändrade kostpriser för brukarna 2009 tills kostenheten har upprättat 
förslag till interna måltidspriser för 2009. 

 
Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att få avvakta med förslag 
till eventuellt förändrad taxa för färdtjänsten då särskild utredning i 
färdtjänstfrågan pågår och förslag till beslut enligt tidplanen kommer att 
finnas tillgängligt i november 2008 
 
---- 
 
Expedieras till kommunstyrelsen 
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SN § 43 
AU § 50                             Dnr 07/SN00109 
 
Föreningsbidrag 2008 
 
Socialchef Carina Leijon redogör för upprättat förslag till föreningsbidrag 
2008. Det totala anslaget i budget 2008 uppgår till 70 tkr. 
 

Förening Beviljat - 06 Beviljat - 07 Sökt - 08 Förslag - 08 
 

Villkor 
 

PRO Torsås 7 500:- 7 500:- Ja 3 000 villkorad Revisors 
underskrift 

PRO Gullabo 7 500:- 7 500:- Ja 3 000  
PRO 
Sdkra/Bkva 

7 500:- 7 500:- Ja 3 000 
villkorad 

Revisors 
underskrift, 
redovisning 
av kostnader 

SPF Torsås 7 500:- 7 500:- Ja 3 000  
SPF Sdkra/Bkva 7 500:- 7 500:- Ja 3 000 

villkorad 
Revisors 

underskrift, 
stadgar, 
styrelse 

RPG 7 500:- 7 500:- Ja 3 000 
villkorad 

Redovisning 
av kostnader 

Torsås 
Demensförening 

5 000:- 5 000:- Ja 3 000  

DHR Södra 
Möre 

8 000:- 8 000:- Ja 3 000  

Kvinnojouren 7 500:- 7 650:- 7 800 7 800  
RTP 2 000:- 2 000:- Ja Avslag  
IOGT-NTO 25 000:- Nej Ja 15 000 

villkorad 
Redovisning 
av kostnader 
2007, stadgar 

RSMH - 2 000:- Ja 7 500  
BRIS - Nej 6 224 6 000  
Astma-
o.allergiför. 

- - Ja Avslag  
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SN § 43, forts. 
AU § 50                             Dnr 07/SN00109 
 
 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att bevilja bidrag 2008 om 
totalt 60 300 tkr enligt förteckning ovan. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beviljar bidrag 2008 om totalt 60 300 tkr enligt förteckning 
ovan. 
 
---- 
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SN § 44                             Dnr 07/SN00039 
 

Reviderade riktlinjer anhörigstöd 
 
Bakgrund 
Socialnämndens riktlinjer för anhörigstöd är relativt nytagna. Dock är det på 
sin plats att göra ett förtydligande beträffande vad avgiftsfritt vid avlösning 
innebär. 
Tanken är att det är avgifter för omsorg och omvårdnad samt ev. hyra/logi 
som är avgiftsfritt, inte de måltider som den enskilde äter under 
avlösningstiden. 
 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden föreslå kommunfullmäktige 
besluta att 
 
Anta de reviderade riktlinjerna för anhörigstöd att gälla från och med 2009-
01-01 
 
Yrkanden 
Ewy Svensson, m, yrkar att socialnämnden skall få en redogörelse för hur 
biståndsbeslut och uppföljning sker i ärenden gällande anhörigbidrag. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar anta de reviderade riktlinjerna för anhörigstöd att 
gälla från och med 2009-01-01. 
 
Socialnämnden beslutar vidare att ge socialchef Carina Leijon i uppdrag att 

vid nästkommande sammanträde redovisa hur biståndsbeslut och 
uppföljning sker i ärenden gällande anhörigbidrag. 
 
  
---- 
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SN § 45 
AU § 48                              Dnr 08/SN00047 
 
Reviderad delegationsordning 
 
Med anledning av samverkan mellan kommunerna Nybro, Emmaboda och 
Torsås i frågor angående serveringstillstånd för alkohol föreslår 
socialchefen en förändrad delegationsordning. 
 
För att få fatta delegationsbeslut krävs att beslutande tjänsteman är anställd 
i kommunen. Nuvarande alkoholhandläggare är anställd av Nybro 
kommun. 
 
Förslag till beslut. 
Att socialnämnden delegerar rätten att fatta beslut i ärende enligt 
alkohollagen enligt nedanstående förteckning: 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 
9.1 Beslut i ärenden rörande permanent 

serveringstillstånd 
7 kap. 5 § 
alkohollagen 

Nämnd 

9.2 Beslut om utvidgning av 
serveringstillstånd till att även gälla 
uteservering 

7 kap. 5 § 
alkohollagen 

Utskott 

9.3 Beslut om utvidgning av 
serveringstillstånd, dock ej 
uteservering 

7 kap. 5 § 
alkohollagen 

Arbetsledning 

9.4 Beslut om tillfälligt 
serveringstillstånd till allmänheten 

7 kap. 5 § 
alkohollagen 

Utskott 

9.5 Beslut om tillfälligt 
serveringstillstånd till slutna sällskap 

7 kap. 5 § 
alkohollagen 

Arbetsledning 

9.6 Beslut om medgivande till 
ombyggnad serveringsställe 

7 kap. 11 § 
alkohollagen 

Nämnd 

9.7 Beslut med anledning av ansökan 
från konkursbo om att få fortsätta 
rörelsen 

7 kap. 17 § 
alkohollagen 

Arbetsledning 

9.8 Beslut om återkallelse av 
serveringstillstånd 

7 kap. 19 § 
alkohollagen 

Nämnd 

9.9 Beslut om att meddela 
tillståndsinnehavare varning 

7 kap. 20 § 
alkohollagen 

Nämnd 

9.10 Beslut om att förbjuda detaljhandel 
av öl eller servering av öl 

7 kap. 21 § 
alkohollagen 

Nämnd 

9.11 Beslut om att meddela varning till 
den som bedriver detaljhandel med, 
eller servering av öl. 

7 kap. 21 § 
alkohollagen 

Nämnd 

9.12 Beslut om förbud eller inskränkning 
av försäljning av alkoholdrycker för 
visst tillfälle 

3 kap. 10 § 2 st. 
alkohollagen 

Nämnd 
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SN § 45, forts. 
AU § 48                              Dnr 08/SN00047 
 
 
Beslut 
Socialnämnden delegerar rätten att fatta beslut i ärende enligt alkohollagen 
enligt ovanstående förteckning: 
 
---- 
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SN § 46                             Dnr 08/SN00035 
 
Rapportering av icke verkställda beslut 1:a kv -08 

 
Bakgrund 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige över hur 
många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för beslutet, vilka typer av bistånd beslutet gäller samt 
hur lång tid som vid rapporteringstillfället förflutit från dagen för respektive 
beslut. Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla gynnande beslut 
enligt 4 kap. 1 § SoL, dvs. alla former av bistånd inom individ- och 
familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen som inte har 
verkställts. 
Det är viktigt att den statistikrapport som socialnämnden lämnar till 
fullmäktige utformas på ett sådant sätt att sekretessbelagda uppgifter om 
enskilda inte lämnas ut. Av socialnämndens redovisning till fullmäktige ska 
det inte gå att härleda vilka personer besluten gäller. Socialnämnden ska inte 
heller ange skälen till varför de rapporterade besluten inte är verkställda, då 
det inte är meningen att skapa en diskussion kring enskilda ärenden. Det är 
dock viktigt hur stor del av ej verkställda beslut som gäller bistånd till kvinnor 
respektive män. Rapporteringen till fullmäktige ska göras en gång per kvartal. 
 
 
Rapport kvartal I 2008 
Antal icke verkställda beslut: 0 
Typ av bistånd:  
Antal dagar från beslut till 
rapportering: 

 

Antal män:  
Antal kvinnor:  

 
 
Beslut 
Socialnämnden konstaterar att alla beslut har verkställts under kvartal 1 2008 
samt beslutar att lämna rapporten över icke verkställda beslut för kvartal I 
2008 till Kommunfullmäktige. 
 
---- 
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SN § 47  
 
Deltagande i konferens 
 
Socialnämndens ordförande Henrik Bokor Nilsson föreslår att han ges 
möjlighet att delta i Kommek 2008, Kommunalekonomisk konferens och 
utställning 20 – 21 augusti i Malmö. Kostnaden för konferensen uppgår till 
4 500 kr. Tillkommer kostnader för arvode, resa samt eventuellt inträde till 
mässan dag 2. Logi ordnas privat. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att Henrik Bokor Nilsson får delta i Kommek 
2008, Kommunalekonomisk konferens och utställning 20 – 21 augusti i 
Malmö under ovanstående premisser. 
 
 


