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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 – 21.15 
  
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, s, ordf 
 Bernt Nykvist, s  
 Ewy Svensson, m 
 Birgitta Arvidsson, s 
 Kerstin Ahlberg, tp 
 Anita Eriksson, c 
 Lennart Johnsson, tp, tjg ers. 
 Margareta Ohlin 
 Linda Eriksson, c 
  
  
Övriga deltagande Carina Leijon, socialchef 
 Torsten Karlsson, sekreterare 
 Christer Sjöberg, m ej tjg ersättare 
 Elin Sandholm, sjuksköterska, § 86 
 Marie Börjesson, sjuksköterska, § 86 
  
  
Utses att justera Margareta Ohlin 
  
Justeringens  Kommunkontoret Torsås, måndag 2008-10-27 kl. 08.00. 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  

  Torsten Karlsson 84 - 91 
 Ordförande   
  Henrik Nilsson Bokor  
 Justerande  
  Margareta Ohlin 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2008-10-23   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2008-10-28 Datum för anslags 
nedtagande 

2008- 11   - 18   

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Torsten Karlsson  
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SN § 84 
 
 
Val av justerare 
 
Nämnden väljer Margareta Ohlin till att justera protokollet. 
 
------- 
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SN § 85 

 
 

Fastställande av dagordning 
 
  
Till förslaget till dagordning som bifogats kallelsen föreslås fogas ett extraärende 
angående serveringstillstånd Irmano KB – Restaurang Victoria, Torsås. 
 
Nämnden fastställer dagordningen med tillägg för ärende angående 
serveringstillstånd Irmano KB – Restaurang Victoria, Torsås 

 
 ----- 
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SN § 86 Dnr 08/00076 
  
 
Information 
 
 
Drogvaneenkät, Torsås kommun, årskurs 8, vt-2008 
Socialchef Carina Leijon uppmärksammar ledamöterna på att sammanställningen 
av drogvaneenkät har sänts ut med kallelsen. 
 
Ewy Svensson, m vill veta hur enkäten följs upp och vilka insatser som görs för 
de elever som enligt enkäten synes ha det svårt. 
 
 
Information av Hälso- och sjukvårdsenheten angående deras arbete 
Elin Sandholm och Marie Börjesson, sjuksköterskor inom särskilt boende 
respektive ordinärt boende, informerar om sina arbetsuppgifter, 
arbetsorganisation mm efter det att hemsjukvården infördes fr om 080101..  
 
Socialnämnden tackar för informationen och ger beröm för det sätt som 
hemsjukvården har införts i kommunen. 
 
 
---- 
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SN § 87                             Dnr 07/SN0090  
 
Måltidsverksamheten för pensionärer vid Gullabo värdshus 
 
Socialchef Carina Leijon och ekonom Torsten Karlsson föredrar ärendet.  
 
Bakgrund 
Arbetsutskott beslöt i maj månad 2008 att begära en redovisning av 
verksamhetens omfattning och kostnader 
 
Sammanfattning 
Under förra mandatperioden beslutade socialnämnden att subventionera dagens 
rätt för pensionärerna i Gullabo hos Gullabo värdshus då nämnden inte kunde 
erbjuda matservering i egen regi. 

 
Arbetsutskottet gav i maj (§ 56) socialchefen i uppdrag att redovisa kostnader 
och antal subventionerade måltider under 2007 och hittills under 2008. 
  Antal ätande Kostn i kr 

2007 apr  10 170 
2007 maj  34 578 
2007 jun  49 833 
2007 jul  51 867 
2007 aug  78 1326 
2007 sep  41 697 
2007 okt  52 884 
2007 nov  28 476 
2007 dec 0 20 340 

Summa 2007  363 6171 
     

2008 jan 19 33 884 
2008 feb 49 18 1139 
2008 mar 148 8 2652 
2008 apr 49 5 918 
2008 maj 101 10 1887 
2008 jun 86 4 1530 
2008 jul 120 1 2057 
2008 aug 117 3 2040 

Summa 2008 689 82 13107 
   771  

 
Subventionen/kostnaden är 17 kr per måltid, d v s skillnaden mellan 48 kr och 
65 kr. 
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SN § 87, forts. 
 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att uppdra till ledamöterna i nämnden att ta 
upp frågan om fortsatt subvention för diskussion i sina respektive 
partigrupper. 
 
Ärendet tas åter upp på Socialnämndens sammanträde i december 
2008  
 
 
---- 
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SN § 88                             Dnr 07/00023                                
 
 
Unga Vuxna – samtalsmottagning för unga vuxna mellan 16-24 
år 
Socialchef Carina Leijon föredrar ärendet. 
 
Bakgrund 
Landstinget i Kalmar län erbjuder länets södra kommuner att delta i samarbete 
kallat ”Unga vuxna”. För psykiatrins del innebär det ett utökat ansvar för denna 
grupp i förhållande till grunduppdraget ”specialiserad psykiatri”. 
Bakgrunden till Unga Vuxnas mottagande är att ungas psykiska ohälsa ökar, 
befintliga kanaler och resurser räcker inte till, behov av beroendevård behöver 
förebyggas. 
2007 kontaktade 21 041 barn och ungdomar BRIS (Barnens Rätt I Samhället) av 
dessa kontaktade 5 243 barn och ungdomar BRIS för att tala om ätstörningar, 
självmordstankar och andra problem. 
 
 
Handlingar i ärendet 
Utredning i ärendet, bilaga 
 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår att Socialnämnden beslutar att tacka nej till att ingå i 
”Unga Vuxna” år 2009 på grund av viss tveksamhet inför upplägget samt av 
ekonomiska skäl. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka nej till att delta i Unga vuxna 2009 av 
ekonomiska skäl. 
 
---- 
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SN § 89                              Dnr 07/0056 
 
Budgetuppföljning januari-september 2008   
 
Socialchef Carina Leijon informerar arbetsutskottet om upprättad 
budgetuppföljning för perioden. 
 
Prognosen för Individ- och familjeomsorgen har sänkts till -2,3 Mkr 
vid årets slut. Placeringskostnaderna är något högre jämfört med 
tidigare prognos p.g.a. en placering av missbrukare.  
 
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 en ny gruppbostad för 4 – 6 
brukare på att etableras varför det beräknade överskottet kommer 
att tas i anspråk. 
 
Budgetavvikelser: 
Verksamhet Beräknad avvikelse 081231 
Övergripande verksamhet +1,3 Mkr 
IFO -2,3 Mkr 
Hälso- och sjukvård 0,0 Mkr 
Äldreomsorg +0,2 Mkr 
Handikappomsorg +0,0 Mkr 
Totalt -0,8 Mkr 

 
 
Handlingar i ärendet 
Upprättad budgetuppföljning för januari – september 2008. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att ge i uppdrag till socialchefen att fortsätta arbetet för 
att uppnå budgetbalans samt att överlämna budgetuppföljningen för januari – 
september 2008 till kommunstyrelsen. 
 
---- 
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SN § 90                             Dnr 08/0076 
 
Socialchefen informerar 
 
Psykiatriprojekt; alla kommuner i länet samt Landstinget har gemensamt sökt 
statsbidrag för att göra en förstudie av kompetensbehoven. Mål: att få god 
kännedom om vilken typ av kompetensförstärkning som efterfrågas och behövs 
samt vilka förutsättningar som krävs för att få till stånd en långsiktig 
kompetensplanering som på ett självklart sätt utgår från och tar hänsyn till 
brukarnas förväntningar och krav på delaktighet. 
Summan uppgår till över 3 Mkr. 
Presidieträff mellan Socialnämnden och Barn och utbildningsnämnden är 
planerat till 081027. Projekt-skola-soc-fritid önskas diskuteras från 
socialnämndens sida liksom samarbete kring barn med särskilda behov, 
familjecentral – lägesrapport, gemensamma utbildningsinsatser samt dialog om 
hur det fortsatta samarbetet mellan presidierna skall ske fortsättningsvis. 
Socialchefen är kallad till kommunstyrelsens arbetsutskott 081028 för 
redovisning av budgetuppföljningen för januari – september. 
Socialnämndens presidium är kallat till kommunstyrelsen081104 kl. 13.00, 3:e 
våningen Nya Kommunhuset angående hur arbetet med balanserade styrkort 
fortskrider. Det är obligatorisk närvaro. 
Länsstyrelsen har meddelat att man gör förstärkt tillsyn över missbruks och 
beroendevården i länet, eventuellt blir det även i Torsås kommun. 
Emmaboda kommun och Torsås kommun har beslutat att arbeta tillsammans 
med slutenvården i ett ”miniprojekt” om De mest sjuka äldre. En 
biståndshandläggare från varje kommun besöker sjukhuset och tittar vilka äldre 
som kommit in. Syftet är att diskutera om ärendena kunde ha hanterats 
annorlunda. Projektet pågår till 081218. Biståndshandläggare Pär Ahlgren 
deltar för Torsås kommun. 
Länsrättsdom har meddelats i ett överklagat beslut om anhörigstöd. 
Överklagande avslogs med hänvisning till att kommunens regelverk hade följts 
i beslutet. 
Boendefrågan; Arkitektträff kommer att äga rum 081112. Då presenteras två 
förslag till äldreboende. Ett förslag för Badhusgatan samt ett förslag för 
Torshammar. 
 
 
 
 
Beslut 
Socialnämnden noterar informationen 
---- 
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SN § 91 
 
 
Anmälan av delegationsärenden 
 
 
Delegationsbeslut fattade under tidsperioden 2008-09-01 – 2008-09-30 anmäls. 
 
---- 
 
 


