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Plats och tid Kommunkontoret, Torsås kl. 18.00-20.30 
  
Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande 
 Ewy Svensson, M 
 Bernt Nykvist, S 
 Kerstin Ahlberg, TP 
 Lennart Johnsson, TP 
 Margareta Ohlin, FP 
 Birgitta Arvidsson, S, tj.görande ersättare för Christina Lönnqvist 
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Carina Leijon, socialchef 
 Kerstin Nilsson, sekreterare 

  
  
  
  
  
Utses att justera Margareta Ohlin 
  
Justeringens  Kommunkontoret, Torsås 
plats och tid 2010-02-01 
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  
  Kerstin Nilsson §§ 1 - 8 
 Ordförande   
  Henrik Nilsson-Bokor  
 Justerande  
  Margareta Ohlin 

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

Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2010-01-28   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2010-02-05 Datum för anslags 
nedtagande 

2010-02-25 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås    

    
    
Underskrift    
 Kerstin Nilsson, sekreterare  
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SN §  1 
 
Val av justerare 
 
Nämnden väljer Margareta Ohlin att justera dagens protokoll. 
---- 
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SN § 2 
 
Fastställande av dagordning 
 
Nämnden fastställer dagordningen enligt utsänd kallelse med 
ändring att punkt 3.”Samarbete med AMIE och försörjningsstöd”, 
utgår på grund av sjukdom och inbjudes till nästa nämnd istället. 
---- 

 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 4 av 11   
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2010-01-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
 
SN § 3      Dnr 09/SN0066 
 
”Bantad” familjecentral i Torsås kommun 
 
Bakgrund 
En tidigare arbetsgrupp har haft uppdraget att tillsammans med landstinget 
utreda möjligheterna att upprätta en Familjecentral i Torsås kommun. Den 
gemensamma arbetsgruppen framförde till KS 2009-08-11 (KS § 191/09) 
att uppdraget inte gick att genomföra. Det finns inga lokaler i Torsås som 
klarar de krav som ställs på en familjecentral per definition. 
Kommunstyrelsen uppdrog därför till dåvarande skolchef och socialchef att 
ta fram ett förslag till ”bantad” familjecentral anpassad efter kommunens behov och 
ekonomiska förutsättningar.” 
 
Handlingar i ärendet 
 
Upprättat förslag till ”Bantad” familjecentral i Torsås kommun. 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet beslutade 2009-12-17 (§ 55) föreslå socialnämnden 
 
att fortsätta den familjesamverkan som är uppbyggd i Torsås kommun 
 
att överlämna förslaget till familjesamverkan till kommunstyrelsen 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att fortsätta den familjesamverkan som är uppbyggd i Torsås kommun 
 
att överlämna förslaget till familjesamverkan till kommunstyrelsen 
---- 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
Bildningsnämnden 
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SN § 4      Dnr 09/SN0060 
 
Förslag till Riktlinjer Serveringstillstånd i Torsås kommun 
 
Alkoholhandläggare Erik Sandell har på uppdrag av arbetsutskottet sett över 
kommunens riktlinjer för tillståndsgivning av serveringstillstånd i Torsås 
kommun.  
 
Enligt Alkohollagen (1994:1738) har kommunen möjlighet, att inom ramen 
för  lagstiftningen, utforma program med riktlinjer för tillståndsgivning på 
alkoholområdet. Kommunen riktlinjer ska anpassas efter lokala 
förutsättningar och politiskt vilja. Dessa riktlinjer är tillsammans med gällande 
alkohollag ramarna för tillståndsgivning. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Förslag till Riktlinjer för tillståndsgivning av serveringstillstånd i Torsås 
kommun. 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet beslutade 2009-12-17 (§ 59) föreslår socialnämnden föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslaget till Riktlinjer för tillståndsgivning av serveringstillstånd i 
Torsås kommun. 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att anta förslaget till 
Riktlinjer för tillståndsgivning av serveringstillstånd i Torsås kommun. 
---- 
Exp: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Alkoholhandläggare Erik Sandell 
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SN § 5     Dnr 09/SN0067 
AU § 56/09       
 
Årsarbetstid Sophiagården och Solgläntan 
 
Bakgrund 
Under ett antal år har socialnämnden möjliggjort för äldre- och 
omsorgsenheternas anställda att arbeta med årsarbetstid med önskad 
sysselsättningsgrad. 
LSS-omsorgen startade med årsarbetstid och under 2008, 2009 har flertalet 
av arbetsplatserna gått in i årsarbetstidsavtalet. Idag återstår Sophiagården 
och Solgläntan. 
 
Handlingar i ärendet 
Förslag till möjliggörande om införande av årsarbetstid inom äldreomsorgen 
i Söderåkra  
 
Ärende 
Områdeschef och områdesutvecklare kan inför införandet i Söderåkra 
konstatera att det inte går att schemalägga personalen där, enligt 
årsarbetstidsavtalets villkor. Miniminivån för helgtjänstgöring är varannan 
helg utan delade turer.  
För att få det att schematekniskt gå runt föreslås inrättande av åtta tjänster 
med 0,75 % tjänstgöring. 
 
De som erbjuds de, enligt förslaget, nya tjänsterna är redan 
tillsvidareanställd personal som blir övertaliga på grund av avveckling av 
särskilda boendeplatser eller att de blir konverterade under året. 
 
Enligt områdeschef och ekonom skulle kostnaden för en ökad 
personaltäthet hamna på ca 2 000 tkr.. 
 
Socialförvaltningens slutsats är att det ekonomiskt skulle kunna vara 
genomförbart. 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet beslutade 2009-12-17 att föreslå socialnämnden  
 
att införa årsarbetstid på Sophiagården och Solgläntan i samband med 
avvecklingen av Hasselbacken på Sophiagården från och med 2010-04-01 
 
att anställa åtta personal för anslaget till vikariebudget 
 
att göra en grundlig genomgång av budget vid halvårsbokslutet 
 
att redovisa månatlig uppföljning av förbrukade vikarietimmar 
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SN § 5 forts 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att införa årsarbetstid på Sophiagården och Solgläntan i samband med 
avvecklingen av Hasselbacken på Sophiagården från och med 2010-04-01 
 
att anställa åtta (8) personer i enlighet med årsarbetstidsavtalet i samband 
med avvecklingen av Hasselbacken 
 
att göra en grundlig genomgång av budget vid halvårsbokslutet 
 
att redovisa månatlig uppföljning av förbrukade vikarietimmar 
---- 
Exp. 
Områdeschef Anna-Karin Jönsson 
Ekonom Torsten Karlsson 
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SN § 6      Dnr 10/SN0005 
 
Ledamöter i Kommunala Handikapprådet 
Enligt reglemente för kommunala handikapprådet ska socialnämnden vara 
representerad i rådet med två ledamöter. 
 

Förslag till beslut 

 
Arbetsutskottet beslutade 2010-01-13 (§ 2) att föreslår socialnämnden 
besluta 
 
att utse ordförande Henrik Nilsson-Bokor och vice ordförande Ewy 
Svensson som ledamöter i kommunala handikapprådet i Torsås kommun. 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att utse ordförande Henrik Nilsson-Bokor och vice ordförande Ewy 
Svensson som ledamöter i kommunala handikapprådet i Torsås kommun. 
---- 
Exp: 
Kommunala handikapprådet 
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SN § 7      Dnr 10/SN0012 
 
Informationsärenden 
 
Socialnämndens interna arbete (09/SN0059) 
Socialchefen informerar om att arbetsutskottet beslutat lägga ett extra 
arbetsutskott den 8 februari 2010 för att enbart arbeta med det interna 
arbetet. Under kvällens möte lämnas  
 
Förslag till Riktlinjer för Färdtjänst och Riksfärdtjänst (09/SN0043) 
Socialchefen meddelar att hon träffat Lars Lindahl, KLT för att stämma av 
föreslagna riktlinjer. Remiss har gått ut till Kommunala Pensionärsrådet och 
Kommunala Handikapprådet samt till biståndshandläggarna för färdtjänst. 
Beslut fattas vid kommande socialnämndsmöte. 
 
En diskussion kring eventuellt anslutande till beställningscentralen initieras 
under mötet. 
 
Nya ledningsorganisationen (09/SN0002) 
Socialchefen lämnar en lägesrapport om den nya ledningsorganisationen. 
Samarbete mellan områdeschef och områdesutvecklare fungerar utmärkt. 
Rekrytering av områdesutvecklare inom IFO är i slutfasen och intervjuer 
har genomförts. 
 
Hemlösa personer 
Socialchefen tar upp frågan om problem med personer som är eller där det 
finns risk för hemlöshet. Föreslår att arbetsutskottet bjuder in Magnus 
Andersson, chef för Torsås Bostads AB (TBAB), för att förutsättningslöst 
diskutera problem som kan uppkomma. 
 
Kostnad placeringsärende 
Ordförande informerar om ett placeringsärende inom individ- och 
familjeomsorgen, där kostnaden på grund av en omplacering, kan komma 
att öka kraftigt.  
 
Sammanhållet stöd 
Socialchefen och socialnämndens ordförande har blivit informerade av 
projektledarna för sammanhållet stöd. Modellen som arbetas fram, är till 
personer med psykisk funktionsnedsättning. Samtliga kommuner i länet 
kommer att få informationen. 
Modellen behandlar värdegrund, målgrupp, integrerad psykiatri, case 
manager, organisationsstöd, kompetensutveckling, kvalitetssäkring mm. 
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 Socialnämnden 2010-02-18 
Socialchefen har fått en förfrågan från Olof Svensson Regionförbundet för 
att informera om projektet ”Från kunskap till praktik” implementering av 
de Nationella riktlinjerna för missbruksvård. Socialnämnden hälsar Olof 
välkommen den 18/2 kl. 17.30 för 30 minuters information. 
Med anledning av att det blir två externa föredragare beslutas att 
tidigarelägga socialnämndens sammanträde 2010-02-18 till kl. 17.30. 
---- 
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SN § 8 
 
Anmälan delegationsärenden 
 
Delegationsärenden fattade under perioden 2009-12-01- -31 anmäls. 
 
Beviljade insatstimmar under januari 2010 för äldreomsorgen anmäls. 
---- 

 
   


