
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 16 
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2010-03-17 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 – 20.00 
  
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S, ordförande 
 Ewy Svensson, M 

Christina Lönnqvist, S 
 Bernt Nykvist, S 

Kent Gullin, TP, tjänstgörande ersättare för Kerstin Ahlberg 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Carina Leijon, socialchef 
 Kerstin Nilsson, sekreterare 

Åsa Svanström, § 25 
  
Utses att justera Bernt Nykvist 
  
Justeringens  Kommunkontoret Torsås,  
plats och tid 2010-03-19 
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  
  Kerstin Nilsson §§ 23-34 
 Ordförande   
  Henrik Nilsson Bokor  
 Justerande  
  Bernt Nykvist 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2010-03-17   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2010-03-19 Datum för anslags  2010-04-09 
nedtagande 

 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Kerstin Nilsson, assistent  
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SN § 23 
 
Val av justerare 
 
Nämnden väljer Bernt Nykvist till att justera dagens protokoll. 
------- 
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SN § 24 

 
 

Fastställande av dagordning 
 
Nämnden fastställer dagordningen enligt utsänd kallelse med tilläggen  
- Trygghetsbostäder Sophiagården 
- Lunchservering Sophiagården 
- Punkten Ledamöters informationsbehov utgår och tas upp vid socialnämnden i 

april. 
 ----- 
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SN § 25 Dnr 10/SN0034 
   
Projekt Värme och ramar 
 
Åsa Svanström, projektledare i Nybro, Emmaboda och Torsås, har bjudits 
in till nämnden för att informera om projektet ”Värme och Ramar”, stöd 
och utbildning till alla föräldrar. Åsa redogör för hur de startat upp ”Värme 
och Ramar” i Nybro kommun. 
 
Regering har tagit fram en nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd 
där ett övergripande mål är att erbjuda alla föräldrar ett föräldrastöd 
under barnets uppväxt 0-17 år. 
 
Av landets 290 kommuner är Torsås kommun en av 7 kommuner i 
Kalmar län som beviljats bidrag för att arbeta med generellt 
förebyggande av insatser. Emmaboda-Nybro-Torsås kommer att ha 
en gemensam arbetsgrupp för projektet.  
 
Projektet som ska pågå under en 2-årsperiod from 2010-01-01 är ett 
föräldrastöd – stöd och utbildning till alla föräldrar. Ambitionen är 
att arbetet ska fortgå även efter projekttidens slut då effekterna visar 
sig först om några år. Det är angeläget att arbetsgruppen kommer 
igång snarast. 
 
Socialnämnden tackar för informationen. 
---- 
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SN § 26 Dnr 09/SN009 
 10/SN009 
 
Redogörelse till Socialstyrelsen 
 
Bakgrund 
Socialnämnden har under hösten och vintern fått tre beslutsunderlag från 
socialstyrelsen, ett som avser tillsyn över missbruksvården generellt och två 
som avser tillsyn i enskilt ärende. 
Redogörelserna över vidtagna åtgärder ska vara Socialstyrelsen tillhanda 
senast 31 mars respektive 1 april 
 
Sammanfattning 
Huvudparten av kritiken avser handläggning och dokumentation där 
socialförvaltningen under våren måste tillse att skriftliga rutiner/riktlinjer 
arbetas fram. Huvudansvaret för detta kommer att ligga på socialchef.  
Resursbristen är åtgärdad genom förstärkning inom missbruksvården samt 
inom handläggningen. 
Ledningssystemet arbetas fram parallellt med rutiner/riktlinjer också det 
med huvudansvaret hos socialchef. 
En förnyad tillsyn kommer att göras av Socialstyrelsen. 
 
Handlingar i ärendet 
Beslut från Socialstyrelsen 
Socialchefens förslag till redogörelse av åtgärder  
 
Förslag till beslut 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta  
 
att skicka redogörelser av åtgärder till Socialstyrelsen 
 
att paragrafen justeras omedelbart. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 
att skicka redogörelser av åtgärder till Socialstyrelsen 
 
att paragrafen justeras omedelbart. 
---- 
Paragrafen justeras omedelbart 
Exp 
Socialstyrelsen 
Områdeschef LIS 
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SN § 27 Dnr 09/SN0014 
 
Budgetuppföljning januari-februari 2010 
 
Socialchef Carina Leijon informerar socialnämnden om  
upprättad budgetuppföljning för perioden januari – februari 
2010. 
 
Beräknade budgetavvikelser 
Verksamhet Beräknad avvikelse 101231 
Övergripande verksamhet                                 1,0 Mnkr 
Hemtjänst mm                                   0,0 Mnkr 
SÄBO                                   0,0 Mnkr 
OF och IFO mm                                 -0,8 Mnkr 
Totalt                                 0,2 Mnkr 

 
Sammanfattning 
 
Årets första uppföljning och prognos fokuserar i huvudsak på 
personalkostnaderna. Debitering av intäkter släpar och utdebitering av 
kostnader för lokalhyror, städning och köp från kostenheter släpar då 
ekonomiavdelningen fokuserar på bokslutsarbetet i början av året. 
Som helhet är personalkostnaderna i stort sett med riktpunkten, en 
avvikelse om -275 tkr efter 2 månader. Fördelningen av personalbudget 
2010 per månad bygger på 2009 års fördelning och kan vara något för låg 
för att täcka kostnaderna för storhelger i december 2009 och januari 2010. I 
februari betalas kontant semesterersättning till de som har mer än 40 
sparade semesterdagar vilket kan skilja mellan åren. 
Riktpunkt personalkostnader efter februari: 16,2 % 
För enbart februari 8,2 % 
Riktpunkt för övriga kostnader och intäkter (utan säsongsvariationer) 
16,7%. 
Inom OF beräknas en avvikelse på -800 tkr på grund av en 
placeringskostnad inom LSS. 
 
Förslag till beslut 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta 
 
att uppdra till ekonom Torsten Karlsson att överföra socialnämndens 
buffert för 2010 till externa placeringar LSS för att täcka upp 
placeringskostnader. 
 
att delge kommunstyrelsen budgetuppföljningen för januari-februari 2010. 
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SN § 27   forts 
 
Beslut 

  Socialnämnden beslutar 
 

att uppdra till ekonom Torsten Karlsson att överföra socialnämndens 
buffert för 2010 till externa placeringar LSS för att täcka upp 
placeringskostnader. 
 
att delge kommunstyrelsen budgetuppföljningen för januari-februari 2010. 
----   
Exp 
Ekonom Torsten Karlsson 
Kommunstyrelsen 
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SN § 28 Dnr 10/SN0021 
 
Sammanhållet stöd till personer med psykisk 
funktionsnedsättning 
 
Ärendebeskrivning 
En modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning 
har utarbetats för Kalmar län. Modellen gäller för stöd till målgruppen både från 
kommunerna och från psykiatrin. Målet är att personer med psykisk 
funktionsnedsättning i Kalmar län ska uppleva att de får en bättre livskvalitet.  
Projektet har tillkommit utifrån ett beviljat statsbidrag om 7,5 Mkr till 
kommunerna och landstinget i Kalmar län. Projekttiden är 2009-2011. 
För att modellen ska få genomslag i hela länet och vara hållbar på lång sikt har 
bedömning gjorts att det krävs tydliga politiska beslut från huvudmännen.  
 
Handlingar i ärendet 
Skrivelse från Landstinget i Kalmar län/psykiatriförvaltningen 
Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i 
Kalmar län 
 
Arbetsutskottet beslutade 2010-03-04 § 12 att föreslå socialnämnden 
 
att modellen för sammanhållet stöd till personer med psykisk 
funktionsnedsättning ska användas inom för huvudmannen berörda 
verksamheter 
 
att stödet till målgruppen utifrån modellen årligen ska följas upp och resultatet 
rapporteras till socialnämnden 
 
Förslag till beslut 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta 
 
att modellen för sammanhållet stöd till personer med psykisk 
funktionsnedsättning ska användas inom för huvudmannen berörda 
verksamheter 
 
att stödet till målgruppen utifrån modellen årligen ska följas upp och resultatet 
rapporteras till socialnämnden 
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SN § 28     forts 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 
att modellen för sammanhållet stöd till personer med psykisk 
funktionsnedsättning ska användas inom för huvudmannen berörda 
verksamheter 
 
att stödet till målgruppen utifrån modellen årligen ska följas upp och resultatet 
rapporteras till socialnämnden 
---- 
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SN § 29      Dnr 10/SN0029 
 
Tillsynsplan för alkoholservering, öl- och tobaksförsäljning i 
Torsås 2010 
 
Ärendebeskrivning 
Alkoholhandläggare Erik Sandell har arbetat fram förslag till en tillsynsplan för 
Torsås kommun avseende år 2010. Tillsynen som avses är den genom 
alkohollagen och tobakslagen föreskriven kommunerna och polismyndigheterna. 
Syftet är i första hand att försäkra sig om en ansvarsfull servering och försäljning 
och begränsa tillgängligheten för märkbart berusade och underåriga. Alkohol- 
och tobakslagarna är skyddslagstiftningar med syfte att begränsa skador och 
olägenheter. 
 
Handlingar i ärendet 
Upprättad tillsynsplan för 2010. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2010-03-04 § 11 föreslå socialnämnden 
 
att anta tillsynsplanen för alkoholservering, öl- och tobaksförsäljning i Torsås för 
2010. 
 
Förslag till beslut 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta 
 
att anta tillsynsplanen för alkoholservering, öl- och tobaksförsäljning i Torsås för 
2010. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta tillsynsplanen för alkoholservering, öl- och tobaksförsäljning i Torsås för 
2010. 
---- 
Exp 
Alkoholhandläggare Erik Sandell 
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SN § 30      Dnr 10/SN0028 
 
Dokumenthanteringsplan 
 
Ärendebeskrivning 
Varje myndighet ska upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver 
myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. Varje nämnd är ansvarig för 
sina handlingar och för hur dessa hanteras innan de förs över till kommunens 
centralarkiv för slutförvaring. Kravet grundas på bestämmelser i 
Offentlighetslagstiftningen. 
 
Socialförvaltningen har, under hösten 2009, med hjälp av Ewa Lindelöw Sjöö, 
Adacta, upprättat en dokumenthanteringsplan för socialnämnden att ta ställning 
till. 
 
Handlingar i ärendet 
Förslag till dokumenthanteringsplan 
Offentlighetsprincipen och hantering av allmän handling 
Arkivlagen 
Arkivreglemente för Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet beslutade 2010-03-04 § 10, att föreslå socialnämnden 
 
att anta förslag om dokumenthanteringsplan att gälla från och med  
2010-04-01 
 
att årligen revidera dokumenthanteringsplanen 
 
att utse socialsekreterare Birgit Ericsson till arkivansvarig. 
 
Förslag till beslut 
Ordförande föreslår socialnämnden beslutar  
 
att anta förslag om dokumenthanteringsplan att gälla från och med  
2010-04-01 
 
att årligen revidera dokumenthanteringsplanen 
 
att utse socialsekreterare Birgit Ericsson till arkivansvarig. 
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SN § 30   forts 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att anta förslag om dokumenthanteringsplan att gälla från och med  
2010-04-01 
 
att årligen revidera dokumenthanteringsplanen 
 
att utse socialsekreterare Birgit Ericsson till arkivansvarig. 
----- 
Exp 
Socialsekreterare Birgit Ericsson 
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SN § 31     Dnr 09/SN0014 
      
Trygghetslägenheter på Sophiagården 
 
Bakgrund 
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2009-11-25 § 131/09 beslutades att ge 
Torsås Fastighets AB i uppdrag att i samråd med socialnämnden påbörja 
projektering av trygghetslägenheter på Sophiagårdens södra del.  
Arbetsutskottet för, tillsammans med Magnus Andersson, TFAB, 
en dialog kring Kommunfullmäktiges beslut. 
  
Arbetsutskottet beslutade 2010-03-04 § 15, föreslå socialnämnden 
 
att uppdra åt socialförvaltningen att tillsammans med Torsås Fastighets AB 
påbörja projektering av trygghetslägenheter på Sophiagårdens södra del. 
 
Förslag till beslut 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag 
 
att uppdra åt socialförvaltningen att tillsammans med Torsås Fastighets AB 
påbörja projektering av trygghetslägenheter på Sophiagårdens södra del. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att uppdra åt socialförvaltningen att tillsammans med Torsås Fastighets AB 
påbörja projektering av trygghetslägenheter på Sophiagårdens södra del. 
---- 
Exp 
Socialchef Carina Leijon 
Torsås Fastighets AB 
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SN § 32 Dnr 10/SN0035 
 
Lunchservering Sophiagården 
 
Det har kommit till socialnämndens kännedom att möjligheten att, för äldre 
personer boende i eget boende, gå och äta lunch på Sophiagården, har 
upphört.  
 
Socialnämnden ställer sig frågan om detta äger sin riktighet och vänder sig 
mot beslutet att upphöra med servering av lunch på Sophiagården. 
Socialnämnden anser att möjligheten att ge äldre den servicen är väsentlig 
även ur ett socialt perspektiv. 
 
Förslag till beslut 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta 
 
att ställa frågan till kommunstyrelsen om beslutet äger sin riktighet 
 
att hemställa hos kommunstyrelsen att ompröva beslutet att upphöra med 
lunchserveringen på Sophiagården.  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att ställa frågan till kommunstyrelsen om beslutet äger sin riktighet 
 
att hemställa hos kommunstyrelsen att ompröva beslutet att upphöra med 
lunchserveringen på Sophiagården. 
--- 
Exp 
Kommunstyrelsen 
Kostenheten 
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SN § 33 Dnr 10/SN0012 
 
Informationsärenden 
 
Socialchef Carina Leijon informerar: 
 

• Socialchefen informerar om att regelbundna träffar med 
bildningschefen har kommit igång avseende samverkansfrågor. 

 
• Socialchefen har tagit del av uppgifter från Webor avseende 

jämförbara kommuner som använts i SKL:s analys. Av uppgifterna 
framgår att Torsås kommun ligger bland de kommuner som har den 
lägsta kostnaden för äldreomsorgen bland för Torsås jämförbara 
kommuner. Endast två kommuner (Markaryd och Karlsborg) har 
lägre kostnader. Socialchefen har varit i kontakt med Markaryds 
kommun och delger nämnden information hur deras organisation 
ser ut  

 
---- 
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SN § 34 
 
Anmälan delegationsbeslut 
 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2010-02-01—28 anmäls. 
 
Verksamhetsmått för januari, februari 2010 
---- 


