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Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 – 22.00  
  
Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande 
 Ewy Svensson, M 
 Bernt Nykvist, S 
 Kerstin Ahlberg, TP 
 Anita Eriksson, C 
 Anita Borg, C, tjänstgörande ersättare 
 Birgitta Arvidsson, S, tjänstgörande ersättare 
 Christina Lönnqvist, C 

Elvy Holgersson, TP, tjänstgörande ersättare 
  
  
Övriga deltagande Carina Leijon, socialchef 
 Kerstin Nilsson, sekreterare 
 Lena Gustafsson, biståndshandläggare LSS, § 49 
 Pär Ahlgren, biståndshandläggare SoL, § 48 
 Carina Olsson, biståndhandläggare SoL, § 49 
 Marie-Louise Karlsson, biståndshandläggare SoL, § 48 
 Lena Magnusson, enhetschef, § 48 

Karin Olsson, enhetschef, § 48 
Susanne Johansson, enhetschef, § 48 
Agnetha Karlsson, enhetschef, § 48 

Utses att justera Anita Eriksson 
  
Justeringens  Kommunkontoret Torsås,. 
plats och tid 2009-05-28  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  

  Kerstin Nilsson 45-56 
 Ordförande   
  Henrik Nilsson Bokor  
 Justerande  
  Anita Eriksson 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2009-05-14   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2009-06-02 Datum för anslags  2009-06-23 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Kerstin Nilsson, assistent  
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SN § 45 
 
Val av justerare 
 
Nämnden väljer Anita Eriksson till att justerat protokollet. 
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SN § 46 
 
Fastställande av dagordning 
 
Nämnden fastställer dagordningen med tillägg under punkt 13; Information förslag 
till ny ledningsorganisation 2010. 
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SN § 47       Dnr 09/SN00016 
 
Ansökan om statsbidrag 2009 till insatser för barn till föräldrar med 
missbruksproblem och till insatser för barn i familjer där våld 
mellan vuxna förekommer 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden i Torsås har med hjälp av de statsbidrag som utgick 2004-2006 för 
insatser för barn till föräldrar med missbruksproblem eller psykisk ohälsa och 
insatser för barn i våldsmiljöer byggt upp en behandlande verksamhet som 
socialförvaltningen benämner ”Familjeresurs”. Verksamheten permanentades 2007 
med 1,0 familjepedagog för att inom kort utökas med 1,0 familjeterapeut. 
Verksamheten har bland annat möjliggjort för familjer att hålla samman och gå 
vidare trots kriser och psykisk ohälsa. 
I nuläget saknar dock verksamheten fördjupad kompetens kring 
missbruksproblematiken varför socialförvaltningen med hjälp av statsmedel, 
inledningsvis, bygga ut Familjeresurs med specifik kompetens inom 
missbruksområdet. 
Arbetsnamnet på projektet är ”Barnens rätt till trygga uppväxtmiljöer”. 
Målgruppen är barn och föräldrar i familjer med upplevda riskbeteenden. 
Naturligtvis är målgruppen både pojkar och flickor. 
Vi förväntar oss att med hjälp av statsbidraget utveckla vår förmåga att erbjuda 
”rätt” insatser till barn i familjer med föräldrar som har missbruksproblem och till 
insatser för barn i familjer där våld mellan vuxna förekommer och därmed minska 
dessa barns risk att själva hamna i våld och kriminalitet. 
Vi ska i projektet skapa rutiner och enhetlighet för handläggningen och 
behandlingen av missbruk i Torsås kommun, ett delmål är att upprätta riktlinjer 
med beaktande av barnperspektivet.  
Inriktningen i projektet är att arbeta mer aktivt med familjer på hemmaplan då det 
gäller missbruk för att kunna hjälpa klienterna till rätt behandling. Vi vill på detta 
sätt motverka splittring i familjer genom långa placeringar på annan ort. 
 
Våra delmål är: 
• Upprätta riktlinjer för missbruksvården med beaktande av barnperspektivet 
• Använda metoder såsom AUDIT, ASI och MI 
• Det ska vara naturligt att samverka internt och med skolan i dessa ärenden. 
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SN § 47 forts 
 
De berörda personalkategorierna kommer att bli familjepedagog, familjebehandlare, 
socialsekreterare såväl för barn och familj som för och försörjningsstöd. En 
personalkategori som också sannolikt kommer att bli berörd är sannolikt de som 
arbetar inom socialpsykiatrin. Mellan dessa interna personalkategorier krävs det 
samverkan kring barn i dessa utsatta familjer. 
Externt sker samverkan mellan skola och mödra- barnavårdscentral. 
 
Handlingar i ärendet 
Ansökan om statsbidrag 
Blankett för ansökan om statsbidrag 
 
Förslag till beslut 
 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 
 
ansöka om statsbidrag om 200 tkr för 2009 för projektet ”barnens rätt till trygga 
uppväxtmiljöer” med projektstart 2009-06-01 
 
att socialnämnden står för egenfinansieringen i projektet samt 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
------- 
 
Paragrafen justeras omedelbart 
 
 
Exp: 2009-05-15 
Kommunstyrelsen 
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SN § 48        
 
Samarbete äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt 
myndighetsutövning 
 
Socialnämnden har haft önskemål om att få en presentation om läget inom 
äldreomsorgen och hälso- och sjukvården och diskutera samarbetet mellan de olika 
verksamheterna. Inbjudna till nämnden är enhetschefer och biståndshandläggare 
inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård. 
 
Insatstimmarna hemtjänsten fortsätter att öka. 
 
Enhetscheferna anser att samarbetet mellan hälso- och sjukvården och 
äldreomsorgen fungerar bra men att det måste få ta sin tid för att få en fullt ut 
fungerande verksamhet.  
 
Flytten av de boende från Ekbacken på Sophiagården har gått bra och alla lägenheter 
är tomma sedan början av maj. 
Poolen nyttjas idag fullt ut. Ordförande önskar en uppföljning av poolens 
verksamhet vid tillfälle. 
 
Träffpunkterna fungerar bra, är välbesökta och mycket uppskattade av anhöriga. 
 
Stora förhoppningar om ett trygghetsboende finns. Idag bor många äldre i gamla, 
dåliga hus och ett trygghetsboende vore ett alternativ till särskilt boende för dessa 
personer. 
 
Agnetha Karlsson informerar om att fallskadorna i ordinärt boende är färre än i 
särskilt boende där fallskadorna är tredubbelt fler. 
 
Enhetscheferna ger en stor eloge till personalen ute i verksamheterna. 
 

 Socialnämnden tackar för informationen. 
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SN §  49       Dnr 09/SN0025 
 
Behov av ny gruppbostad inom LSS-verksamheten 
 
LSS-handläggare Lena Gustafsson redogör för behovet av en ny gruppbostad inom 
LSS-verksamheten utifrån 3 beviljade insatser om gruppbostad enligt LSS § 9:9 
bostad med särskild service för vuxna. 
 
Bakgrund 
Socialförvaltningen har under några år flaggat för att ytterligare behov av 
gruppbostad inom LSS-verksamheten kan komma att uppstå under de närmaste åren.  
Målgruppen är medelålders personer som bott i Torsås, hemma hos sina föräldrar. 
Det är nu dags för dem, av olika skäl, att få en egen bostad. Deras behov av 
omvårdnad är i den högre graden, vilket innebär att de har behov av att bo i en 
byggnad där lägenheter och gemensamhetsutrymmen ligger under samma tak. Då 
insatsen gruppbostad LSS är statsbidragsgrundande är det av yttersta vikt att besluten 
verkställs senast 2009-10-01, det vill säga att individerna då har flyttat in i bostaden. 
Detta för att komma i åtnjutande av statsbidraget 2010. 
 
Handlingar i ärendet 
Utredningsuppdrag 
 
Sammandrag 
I utredning (bilaga) framgår att det inom befintlig budget är möjligt att omfördela 
resurser från korttidsvistelse LSS till ny gruppbostad. 
Utredaren föreslår att personalbemanning vid gruppbostad/korttidsvistelse och 
daglig verksamhet samordnas och att även lokalerna samutnyttjas på Torpgatan. 
Behov av utökad personalresurs är 0,86 tjänst vilket delvis finansieras med minskade 
lokalkostnader. 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att inrätta en ny gruppbostad jml LSS § 9:9 med verkställighet av beslut 
senast 2009-10-01 under förutsättning att särskolan flyttar ut sin 
nuvarande verksamhet ur lokalerna  
 
att i samband med verkställandet av ny gruppbostad inrätta en 0.86 tjänst  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt förslag. 
 
----- 
Exp. 
Kommunstyrelsen 
Bildningsnämnden 
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SN § 50         Dnr 09/SN0026 
 
Verksamhetsberättelse Kvinnojouren 
 
Sammanfattning 
Styrelsen för föreningen kvinnojouren i Kalmar har lämnat 2008 års 
verksamhetsberättelse till socialnämnden för kännedom. 
Verksamhet har bedrivits måndag – fredag 09.00-12.00 samt tisdag och fredag 
kväll mellan kl. 18.00-21.00 Jourkvinnorna har även varit ett stöd i boendet på 
ett rullande schema varje vardagskväll mellan 18.00-20.00 och på helgerna 
mellan 13.00-15.00. 
 
Från Torsås kommun har kvinnojouren haft 37 telefonsamtal och 49 
övernattningar under året. 
 
Handlingar i ärendet 
Verksamhetsberättelse 2008-01-01 – 2008-12-31 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
att notera informationen 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen 
 
----- 
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SN § 51          Dnr 09/SN00012 
 
Föreningsbidrag 2009 
 
Bakgrund 
Socialnämnden ger bidrag till föreningar utifrån de riktlinjer som socialnämnden fattat 
beslut om. (Se bilaga) 
Bidragsberättigade organisationer är föreningar som bedriver en verksamhet som berör 
socialnämndens område och som har medlemmar från Torsås kommun. Vidare skall 
föreningen ha antagit stadgar och valt en styrelse.  
Socialnämnden ställer som krav att bidraget skall användas i verksamheten, dock inte till 
fasta kostnader, det skall också gagna medlemmarna.  Bidraget kan också användas till ett 
speciellt ändamål med anknytning till föreningens verksamhet, syftet skall då specificeras i 
ansökan. 
Storleken på bidragen är beroende av socialnämndens budgetram. För 2009 har 
socialnämnden avsatt 70 tkr till föreningsbidrag och 30 tkr specifikt till äldreveckan. 
 
ÄRENDET 
För 2009 har följande föreningar sökt bidrag: 

• PRO Torsås 
• PRO Gullabo 
• PRO Söderåkra/Bergkvara 
• SPF Torsås (Sveriges Pensionärs Förbund)  
• SPF Söderåkra/Bergkvara 
• RPG  
• Torsås Demensförening 
• DHR Södra Möre (De Handikappades Riksförbund) 
• RTP (Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade) 
• IOGT-NTO 
• BRIS (Barnens Rätt I Samhället) 
• RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) 
• Astma & Allergiföreningen i Kalmar med omnejd 
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SN § 51 forts 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
Att bevilja PRO Torsås, PRO Gullabo, PRO Söderåkra/Bergkvara, SPF Torsås,  SPF 
Söderåkra/Bergkvara, RPG, DHR Södra Möre 4 000 kr i föreningsbidrag 2009 
 
Att bevilja RSMH 5 000 kronor i föreningsbidrag 2009 
 
Att bevilja BRIS 7 000 kronor i föreningsbidrag 2009 
 
Att bevilja IOGT-NTO 20 000 kronor 2009 
 
Att bevilja Torsås Demensanhörigförening 4 000 kr under förutsättning att kompletterande 
handlingar inkommer och att föreningen uppfyller kriterierna för bidraget. 
 
Att avvakta med beslut för RTP och Astma & allergiförbundets ansökan om 
föreningsbidrag då de inte inkommit med underlag för ett ställningstagande 
 
Yrkanden 
Ewy Svensson (M) yrkar enligt Socialnämndens arbetsutskotts förslag 
Bernt Nyqvist (S) yrkar att föreningar med förslag 4000 kronor reduceras till 3 000 kronor. 
 
Proposition och votering 
Ordförande finner socialnämnden bifalla Bernt Nyqvists yrkande om att reducera 
föreningsbidraget från 4 000 kronor till 3 000 kronor. 
Vid omröstning där JA = Socialnämndens arbetsutskotts förslag avges med 3 JA-röster 
Elvy Holgersson (TP), Kerstin Ahlberg (TP), Ewy Svensson (M) och där NEJ = Bernt 
Nyqvists förslag, avges med 6 NEJ-röster (Bernt Nyqvsit (s), Birgitta Arvidsson (S) 
Christina Lönnqvist (S) Anita Borg (C) Anita Eriksson (C) Henrik Nilsson-Bokor (S). 
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SN § 51 forts 
 
Beslut 
Efter votering beslutar socialnämnden 
 
att bevilja PRO Torsås, PRO Gullabo, PRO Söderåkra/Bergkvara, SPF Torsås, SPF 
Söderåkra/Bergkvara, RPG, DHR Södra Möre 3 000 kr i föreningsbidrag 2009 
 
att bevilja Torsås Demensanhörigförening 3 000 kr under förutsättning att kompletterande 
handlingar inkommer och att föreningen uppfyller kriterierna för bidraget 
 
att bevilja RSMH 5 000 kronor i föreningsbidrag 2009 
 
att bevilja IOGT-NTO 20 000 kronor 2009 
 
att avslå ansökan om föreningsbidrag 2009 från BRIS då de inte anses uppfylla bidrags- 
kriterierna 
 
att avslå ansökan om föreningsbidrag 2009 från Astma & Allergiförbundet då de inte 
bedriver någon verksamhet inom socialnämndens verksamhetsområde 
 
att avvakta med beslut för RTP:s ansökan om föreningsbidrag då de inte inkommit med 
underlag för ett ställningstagande. 
 
Reservation 

            Ewy Svensson (M) och Kerstin Ahlberg (TP) reserverar sig mot beslutet. 
 
            ------ 
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SN § 52         Dnr 09/SN0027 
 

Riktlinjer försörjningsstödet 
 
Bakgrund 
Socialförvaltningen har uppmärksammat och så även revisionen att de riktlinjer 
för försörjningsstöd som är gällande är utarbetade 1998. En revidering har nu 
gjorts av IFO-chef Rolf Nordström även med förslag till delegationsordning. 
 
Handlingar i ärendet 
Förslag till riktlinjer för försörjningsstöd 2009 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
att anta förslaget om riktlinjer för försörjningsstöd 2009 med de förslag till delegation som 
redovisas i riktlinjerna. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
---- 
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SN § 53         Dnr 07/SN0066 
 
Verksamhetsplan Familjeresurs     
 
Sammanfattning 
Familjeresurs mål är att tidigt komma in i familjer och arbeta med hemmaplanslösningar, 
att hitta strategier till att lösa problem samt långsiktigt minska risken för kostsamma 
placeringar. Familjeresurs arbetar med förändring utifrån ett helhetsperspektiv där alla i 
familjen kan känna sig delaktiga. Familjeresurs arbete grundar sig på frivillighet och det är 
familjernas behov som genomsyrar arbetet.  
 
Familjeresurs har sammanställt en verksamhetsplan för 2009 där bland annat metoder i 
arbetet samt samverkanspartners beskrivs. Målen för arbetet 2009 finns också med i 
verksamhetsplanen. 
 
Handlingar i ärendet 
Verksamhetsplan 2009 Familjeresurs  
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta  
att notera informationen 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen. 
 
----- 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 14 av 16 
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2009-05-14 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
 

SN § 54        Dnr 08/SN00068 
 
Budgetuppföljning januari – april 2009 
Socialchef Carina Leijon informerar socialnämnden om preliminärt upprättad 
budgetuppföljning för perioden. 
 
Uppföljningen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott 090526. 
 
Beräknade budgetavvikelser 
Verksamhet Beräknad avvikelse 091231 
Övergripande verksamhet                                        + 1,1 Mkr 
IFO                                        -  2,6 Mkr 
Hälso- och sjukvård                                           0,0 Mkr 
Äldreomsorg                                         - 0,3 Mkr 
Handikappomsorg                                         - 0,2 Mkr 
Totalt                                         - 2,0 Mkr 

 
 
I överskottet för Övergripande verksamhet ingår att reserven om  
1 mkr inte används. 
För IFO avser -2,0 mkr placeringskostnader utöver budget och -0,6 mkr 
försörjningsstöd. Skillnaden mot senaste prognosen är att försörjningsstödet i 
april låg på en väsentligt lägre nivå än de första 3 månaderna. 
Inom äldreomsorgen beräknar Mariahemmet ett överskridande om 0,5 mkr 
medan Solgläntan/Bergkvara hemtjänst beräknar ett överskott om 0,2 mkr 
pga. de har förändrat personaltätheten till det lägre. Omsorg funktionshindrade 
beräknar överskridande på korttidsenheten pga. att ett ärende tillkommit efter 
fastställd budget. 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden noterar informationen och att beslutar att uppföljningen överlämnas till 
kommunstyrelsen.  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt förslaget 
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SN § 55         Dnr 09/SN0004 
 
Informationsärenden 
 
Redovisning av antal personer med demensdiagnos 
Socialchef Carina Leijon lämnar en redogörelse för antal personer i mars-09 som är 
inskrivna i hemsjukvården med demensdiagnos 
Särskilt boende 

• Mariahemmet 34 personer (59 %) 
• Sophiagården 22 personer (68 %) 
• Solgläntan 9 personer (43 %) 
• Svangatan 1 person (25 %) 

Ordinärt boende 
• Bergkvara hemtjänst 6 personer 
• Söderåkra 3 personer 
• Gullabo 4 person 
• Torsås 11 person 

Detta gäller de som det finns någon diagnos på idag, sedan har några utvecklat demens på 
våra boende som inte är diagnostiserade. Det finns ingen anledning till utredning, det 
viktiga är bemötande och inte behandling. Dessutom finns personer med psykisk diagnos 
både på särskilt och i ordinärt boende. 
 
Lärande på arbetsplatsen – EU-projekt Dnr 08/SN00058 
Socialchef Carina Leijon informerar om EU-projektet ”Lärande på arbetsplatsen.” 
Målgruppen är anställda inom vård- och omsorgsområdet i Kalmar, Mörbylånga och 
Torsås kommuner, som arbetat länge men som saknar formell utbildning inom området. 
Tyvärr fick Kunskapsnavet inget EU-bidrag denna omgången, men har beslutat att 
genomföra en utbildningsinsats ändå. I september 2009 startar en ny utbildning och från 
Torsås kommun deltar 12 personer. 
 
Granskning av personalkostnader 
Socialchef Carina Leijon informerar om att socialförvaltningen anlitat en konsult från 
Öhrlings för att se över personalkostnaderna på Mariahemmet. Resultatet ska redovisas på 
nästkommande socialnämnd 090611. 
 
Ny ledningsorganisation 2010 
Socialchef Carina Leijon presenterar ett förslag till ny ledningsorganisation 2010 inom 
socialförvaltningen. 
Socialnämnden uppdrar åt Carina Leijon att arbeta vidare med förslaget. 
 
Beslut  
 
Socialnämnden noterar informationen 
 
----- 
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SN § 56 
 
Anmälan av delegationsärenden 
 
Delegationsärenden fattade under tidsperioden 2009-04-01—2009-04-30 anmäls. 
 
----- 


