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Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 – 21.30 
  
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, s, ordf 
 Bernt Nykvist, s  
 Ewy Svensson, m 
 Christina Lönnqvist, s 
 Kerstin Ahlberg, tp 
 Anita Borg, c tjg ers. 
 Lennart Johnsson, fr o m kl. 18.30, § 74) tp, tjg ers. 
  
  
Övriga deltagande Carina Leijon, socialchef 
 Hans-Gunnar Hovbäck, § 73 
 Silja Savela § 81 
  
  
  
  
Utses att justera Bernt Nykvist 
  
Justeringens  Kommunkontoret Torsås, torsdag 2008-10-01 kl. 07.30. 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  

  Carina Leijon 71 – 83 
 Ordförande   
  Henrik Nilsson Bokor  
 Justerande  
  Bernt Nykvist 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2008-09-25   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2008-10-02 Datum för anslags 
nedtagande 

2008-    -    

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Carina Leijon  
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SN § 71 
 
 
Val av justerare 
 
Nämnden väljer Bernt Nykvist till att justera protokollet. 
 
------- 
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SN § 72 

 
 

Fastställande av dagordning 
 
  
Till förslaget till dagordning som bifogats kallelsen förslås fogas ett extraärende 
angående serveringstillstånd Möre hotell AB. 
 
Nämnden fastställer dagordningen med tillägg för ärende angående 
serveringstillstånd Möre hotell AB. 

 
 ----- 
 
  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 4 av 15 
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2008-09-25 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
SN § 73 Dnr 08/SN0001:2053  
 
Information 
 
 
Alkoholhandläggning i samverkan 
Alkoholhandläggare Hans-Gunnar Hovbäck presenterar hur 
alkoholhandläggningen i Torsås genomförs efter att samarbetet med Emmaboda 
och Nybro kommuner har inletts. 
 
Hans-Gunnar har tagit fram ett egentillsynsprogram för försäljning av folköl 
klass II, tobak och nikotinläkemedel. Programmet delas ut under sammanträdet 
och nämnden bör ta ett beslut om det framöver. 
 
 
Socialnämnden tackar Hans-Gunnar för informationen och ett aktivt arbete med 
alkoholhandläggning och tillsyn. 
 
---- 
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SN § 74                             Dnr 05/SN00013:2054 
 
Serveringstillstånd Skeppeviks sommarservering, ny ägare. 
 
Socialchef Carina Leijon och alkoholhandläggare Hans-Gunnar Hovbäck 
föredrar ärendet.  
 
Bakgrund 
Ulrika Lantz, genom enskild firma, ägare till Skeppeviks sommarservering, har i 
enlighet med Alkohollagen Kap 8 § 3 anmält att Martin le Noble, 
fortsättningsvis ska stå som ägare och tillståndsansvarig vid Skeppeviks 
sommarservering. Socialnämnden har enligt Alkohollagen att ta ställning till om 
den nye innehavaren, som person med betydande inflytande (PBI), är lämplig 
som tillståndsinnehavare. 
 
 
Handlingar i ärendet 
Utredning i ärendet, bilaga. 
 
 
Sammanfattning 
Skeppeviks sommarservering drivs årligen mellan 15 april till 15 september. 
Själva serveringen är öppen mellan kl 09.00 – 21.00, någon enstaka gång längre. 
 
Varken Kronofogdemyndigheten, Skatteverket eller Polismyndigheten har 
något att erinra mot Martin le Noble. 
 
Alkoholhandläggare Hans-Gunnar Hovbäck gör bedömningen att Martin le 
Noble kan godkännas som innehavare av serveringstillstånd. 
 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att godkänna Martin le 
Noble, som lämplig att inneha alkoholtillstånd vid Skeppeviks sommarservering. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna Martin le Noble, som lämplig att inneha 
alkoholtillstånd vid Skeppeviks sommarservering. 
 
---- 
 
Paragrafen förklaras som omedelbart justerad. 
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SN § 75                              Dnr 07/SN00128:2055 
 
 
Utredning i anledning av Möre Hotell AB enligt Alkohollagen Kap 
8 § 3 anmält ny person som ansvarig för gällande 
serveringstillstånd 
 
Socialchef Carina Leijon och alkoholhandläggare Hans-Gunnar Hovbäck 
föredrar ärendet. 
 
Bakgrund 
Möre Hotell AB, 556226-6352, har i enlighet med Alkohollagen Kap 8 § 3 
anmält att den person som stått ansvarig för verksamhetens stadigvarande 
serveringstillstånd, Peter Adolfsson, avslutat sin anställning vid Möre Hotell AB. 
Möre Hotell AB har som ny ansvarig utsett Joakim Rosenholm. Socialnämnden 
har enligt Alkohollagen att ta ställning till om Joakim Rosenholm, som person 
med betydande inflytande (PBI), är lämplig som tillståndsinnehavare.  
 
 
Handlingar i ärendet 
Utredning i ärendet, bilaga 
 
Sammanfattning 
Möre Hotell AB är innehavare av stadigvarande tillstånd att servera spridrycker, 
vin och öl till allmänheten året runt. Möre Hotell AB ingår som en del i 
Fanerdun. När det kom till socialförvaltningens kännedom att tidigare 
representant för företaget och ansvarig för serveringstillståndet, Peter Adolfsson, 
stod i begrepp att byta anställning för annan arbetsgivare, uppmanades Möre 
Hotell AB att inkomma med anmälan jml Alkohollagen Kap 8 § 3, avseende de 
planerade förändringar. Möre Hotell AB har nu anmält Joakim Rosenholm, som 
ny person med ansvar för serveringstillståndet. 
 
Joakim Rosenholm är kock och ansvarig för restaurangköket. Han har 
genomgått godkänd utbildning för personer med ansvar för alkoholservering 
och får bedömas att i övrigt ha nödvändiga kunskaper och erfarenheter för att 
inneha ansvar för alkoholservering i detta avseende. 
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SN § 75, forts. 
 
 
I utredningen har remiss avseende Joakim Rosenholms lämplighet som 
tillståndsinnehavare inhämtats från Polismyndigheten, Skatteverket och 
Kronofogdemyndigheten.  
 
Skatteverket meddelar i sitt yttrande att Joakim Rosenholm har lämnat 
inkomstdeklaration i rätt tid och att han inte har några skatteskulder på 
skattekonto eller hos Kronofogdemyndigheten. 
 
Polismyndigheten har i sitt yttrande inga erinringar att meddela vad gäller Joakim 
Rosenholm. 
 
Joakim Rosenholm har skulder hos Kronofogdemyndigheten. Handläggaren gör 
dock bedömningen att de inte är av det slag som bör få inverkan på 
möjligheterna att godkännas i detta sammanhang. Joakim Rosenholm har vidare 
restaurangvana och utbildning i Alkohollagens bestämmelser. 
 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att godkänna Joakim 
Rosenholm, som lämplig att ansvara för alkoholserveringen vid Möre Hotell 
AB. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna Joakim Rosenholm, som lämplig att 
ansvara för alkoholserveringen vid Möre Hotell AB. 
 
 
---- 
 
Paragrafen förklaras som omedelbart justerad. 
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SN § 76                              Dnr 08/SN00018:2056 
AU § 88   
 
 
Tillsynsrapport Dalskärs Sjökrog 
 
Alkoholhandläggare Hans-Gunnar Hovbäck redovisar 
tillsynsrapport från Dalskärs Sjökrog 2008-07-19. Bilaga 
 
Tillsyn - bedömning 
I samband med tillsynsbesök vid Bergkvara Vattenfestival genomfördes även 
tillsyn vid Dalskärs Sjökrog.  
 
Handläggaren kan vid tillsynen inte se något som ger anledning att ifrågasätta 
beviljat tillstånd. 
 
Beslut 
Socialnämnden noterar informationen. 
 
 
---- 
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SN § 77                              Dnr 04/SN00015:2057 
AU § 88  
 
Tillsynsrapport Bergkvara Water festival 2008 
 
Alkoholhandläggare Hans-Gunnar Hovbäck redovisar 
tillsynsrapport från Bergkvara water festival 2008-07-19. Bilaga 
 
Handläggaren har inget att erinra mot arrangemanget. 
 
Handläggaren anser dock att beslutet till sin utformning är otydligt 
och föreslår ett kompletterande beslut. 
 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden beslutar 
 
att fastställa att Bergkvara AIF, 832400-0184 (0834 4550) har ett 
stadigvarande tillstånd att servera starköl (inkl cider) till allmänheten 
inom avgränsat serveringsområde i samband med Bergkvara 
vattenfestival tredje helgen i juli varje år 
 
att tillståndet gäller serveringstid från och med 11.00 till 02.00. 
 
att Bergkvara AIF i god tid före festivalens genomförande lämnar 
verksamhetsbeskrivning och redovisning över serveringsansvarig 
personal 
 
att Bergkvara AIF inlämnar restaurangrapport efter festivalens 
genomförande. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
 
 
---- 
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SN § 78                             Dnr 08/SN00070:2058 
AU § 87  
 
Avgifter för utomlänspatienter hemsjukvård. 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Kerstin Jonskog har berett ärende angående 
vårdavgifter inom hemsjukvården för patienter som inte är folkbokförda i 
Torsås kommun.  
 
Med vårdavgifter avses här den avgift Torsås kommun kan ta ut av den 
huvudman där patienten är folkbokförd. 
 
Riksavtal finns som reglerar vård utom länet. Torsås kommun följer grunderna 
i avtalet. 
 
Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram rekommendation för 
avgiftsnivån, för närvarande 570 kr per besök. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att besluta att föreslå 
kommunfullmäktige fastställa avgiftsnivån för hemsjukvård av 
utomlänspatienter till den av SKL, Sveriges kommuner och Landsting, 
rekommenderade. För närvarande, 2008, uppgår avgiften till 570 kr per besök. 
 
Arbetsutskottet föreslår att Socialnämndens beslut justeras omedelbart så att 
beslutsprocessen får snabbast möjliga förlopp. 
 
Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgiftsnivån för 
hemsjukvård av utomlänspatienter till den av SKL, Sveriges kommuner och 
Landsting, rekommenderade. För närvarande, 2008, uppgår avgiften till 570 kr 
per besök, för huvudmannen där patienten är folkbokförd. 
 
---- 
 
Paragrafen förklaras som omedelbart justerad. 
 
---- 
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SN § 79                              Dnr 07/SN00056:2062 
AU § 89   
 
Budgetuppföljning januari – augusti 2008 
 
Socialchef Carina Leijon informerar arbetsutskottet om upprättad 
budgetuppföljning för perioden. 
 
Prognosen för Individ- och familjeomsorgen har sänkts till -1,9 Mkr 
vid årets slut. Placeringskostnaderna är något lägre jämfört med 
tidigare prognos p g a avslutade placeringar.  
 
Inom hälso- och sjukvården kvarstår tidigare prognos medan 
äldreomsorgen beräknar ett något lägre överskott än tidigare p g a 
att  besparingsåtgärder inom  hemtjänsten inte ger så stor effekt som 
tidigare beräknat. 
 
Inom handikappomsorgen håller ett nytt gruppboende på att 
etableras varför det beräknade överskottet kan komma att tas i 
anspråk. 
 
Budgetavvikelser: 
Verksamhet Beräknad avvikelse 081231 
Övergripande verksamhet +0,7 Mkr 
IFO -1,9 Mkr 
Hälso- och sjukvård 0,0 Mkr 
Äldreomsorg +0,7 Mkr 
Handikappomsorg +0,1 Mkr 
Totalt -0,4 Mkr 
 
 
Handlingar i ärendet 
Upprättad budgetuppföljning för januari – augusti 2008. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att ge i uppdrag till socialchefen att fortsätta arbetet för 
att uppnå budgetbalans samt att överlämna budgetuppföljningen för januari – 
augusti 2008 till kommunstyrelsen. 
 
---- 
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SN § 80 
SN § 67                              Dnr 07/SN00112:2063 
 

Driftkostnader för trygghetsbostäder i Torsås 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har översänt fråga om bedömning av driftkostnader för sk 
trygghetsbostäder i Torsås. Socialnämnden beslöt i § 67/2008 att hänskjuta 
frågan till dagens sammanträde. 
 
Socialchef Carina Leijon föredrar ärendet genom att lämna information om det 
pågående arbetet tillsammans med TFAB/TBAB. 
 
Under 2008 har en styrgrupp bestående av kommunstyrelsens och 
socialnämndens presidium samt respektive förvaltningschef kommit fram till 
att trygghetsbostäder om 20-25 lägenheter bör byggas i Torsås. Dessa 
trygghetsbostäder skall inte kräva en behovsprövning för att få hyra. 
Socialnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att redovisa 
driftskostnader för bostäderna beroende på var de byggs (KS § 175/08). 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att invänta den gemensamma 
tjänstemannaskrivelsen från socialförvaltning och bostadsbolag för 
att ge ett svar till Kommunstyrelsen.  
 
---- 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 13 av 15 
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2008-09-25 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
 
SN § 81                              Dnr 08/SN00062:2064 
 
Redogörelse för revisionsrapport om den ekonomiska styrningen 
Revisorerna i Torsås har beslutat genomföra en granskning av hur 
socialnämnden arbetar med budgetprocessen och den ekonomiska styrningen 
av sina verksamheter. Granskningen har utförts av Silja Savela inom Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers.  
 
Silja Savela föredrar revisionsrapporten. 
 
Av rapporten framgår att socialnämnden inte haft balans mellan verksamhet och 
ekonomi. Komrev noterar att socialnämnden vidtagit flera åtgärder för att stärka 
både styrning och uppföljning av socialnämndens verksamhet. 
 
Revisorerna kommer framöver att följa det som kommit fram i rapporten och 
hur arbetet med förbättringar av styrning och uppföljning framskrider. 
 
 
Handlingar i ärendet 
Revisionsrapporten. 

 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att beakta revisionens 
bedömning och uppdra till socialchefen att arbeta vidare med förbättringarna i 
den ekonomiska styrningen  
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
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SN § 82 
 
Socialchefen informerar 
 
Carina Leijon meddelar att Anna-Karin Jönsson efterträder Ann-Mari 
Fransson som enhetschef för Mariahemmet strax före årsskiftet. En 
efterträdare vid namn Elin Olsson är utsedd för Anna-Karin Jönsson. Elin 
tillträder den 1 oktober för att få introduktion i arbetet av Anna-Karin. 
 
Kompetensstegen avslutas i december med en föreläsning av teologie dr. 
UllaCarin Holm under rubriken ”Etik – din inre motor till framgång”. 
Föreläsningarna äger rum den 9:e och 10:e december kl. 09.00-12.00 alternativt 
13.00-16.00 i Biosalongen. Socialnämndens ledamöter hälsas välkomna att 
delta. 
 
Även inom handikappomsorgen pågår utbildning via statliga medel. Serien har 
inletts med två föreläsningsdagar och fortsätter nu i studiecirkelform med 
boendestöd och sysselsättning. 
 
Ett inledande möte mellan IFO-verksamheterna i Emmaboda och Nybro har 
inletts av respektive förvaltningschef. Målet är att uppnå en hög grad av 
samverkan inom flera av IFO:s ansvarsområden. Mötet genomfördes i en 
mycket positiv anda. Nästa möte är i slutet av november månad. 
 
Beslut 
 
Socialnämnden noterar informationen 
---- 
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SN § 83 
 
 
Anmälan av delegationsärenden 
 
 
Delegationsbeslut fattade under tidsperioden 2008-06-01 – 2008-08-31 anmäls. 
 
 


