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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 – 21.15 
  
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S, ordförande 
 Ewy Svensson, M 
 Bernt Nykvist, S 
 Lennart Johnsson, TP 
 Anita Eriksson, C 
 Linda Eriksson, C 
 Margareta Ohlin, FP 
 Birgitta Arvidsson, S, tjänstgörande ersättare för Christina Lönnqvist 
 Anita Borg, C, tjänstgörande ersättare för Kerstin Ahlberg 
  
  
  
  
Övriga deltagande Carina Leijon, socialchef 

Kerstin Nilsson, sekreterare 
 Agnetha Karlsson, MAR, § 39 
  
Utses att justera Anita Eriksson 
  
Justeringens  Kommunkontoret Torsås,  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  
  Kerstin Nilsson §§ 38-54 
 Ordförande   
  Henrik Nilsson Bokor  
 Justerande  
  Anita Eriksson 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2010-04-22   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2010- Datum för anslags  2010- 
nedtagande 

 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Kerstin Nilsson, assistent  
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SN § 38 
 
Fastställande av dagordning 
 
Nämnden fastställer dagordningen enligt utsänd kallelse med 
tillägg: 
§ 50 Återkallelse serveringstillstånd 
§ 52 Ansökan om statsmedel Projektet Kunskap om våld och säker 
planering 
----- 
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SN § 39      Dnr 10/SN0048 
 
Projekt ”Rehabilitering i vardagen” 
 
Bakgrund 
 
Torsås kommun har fått stimulansmedel från staten för insatser 
inom äldreomsorgen. 
 
Agnetha Karlsson, kommunens MAR och projektansvarig för 
Rehabilitering i vardagen har bjudits in till nämnden för att lämna en 
lägesrapport avseende projektet. 
 
För att få ett rehabiliterande förhållningssätt inom kommunen 
startades det upp sju arbetsgrupper som arbetat i Fokusgrupper 
under våren. Grupperna har bestått av sjuksköterska, 
hemtjänstpersonal, arbetsterapeut, sjukgymnast samt personal från 
träffpunkts- och korttidsverksamheten. Grupperna har träffats vid 
tre tillfällen där man bl a diskuterat vardagsrehabilitering och 
arbetat runt patientfall. Dessutom har personal deltagit i en 
föreläsning i ämnet där Marita Månsson (MAR) från Östersund 
bland annat förmedlat många tips att tänka på vid start av 
rehabilitering i det ordinära boendet. Marita poängterade vikten av 
ett väl fungerande hemteam och ett tydligt ledarskap samt 
politikernas medverkan i arbetet. Personalen har upplevt 
Fokusgrupperna mycket positivt och ett önskemål är att 
Fokusgrupperna ska fortsätta till hösten. 
Inom Bergkvara hemtjänst finns nu ett hemteam som fungerar 
mycket tillfredsställande och tanken är att detta ska ut i alla 
hemtjänstgrupper i kommunen. Hemteamet arbetar med patienter 
inskrivna i hemsjukvården och som har hemtjänstinsatser. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Folder ”Rehabiliterande förhållningssätt” upprättad 2010-04-12 
 
Socialnämnden tackar för informationen. 
---- 
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SN § 40      Dnr 09/SN0014 
 
Budgetuppföljning januari – mars 2010 
 
Socialchef Carina Leijon informerar om upprättad 
budgetuppföljning för perioden januari – mars 2010.  
 
Beräknade budgetavvikelser 
Verksamhet Beräknad avvikelse 101231 
Övergripande verksamhet                                0,0 Mnkr     
Hemtjänst mm                                  0,0 Mnkr      
SÄBO                                  0,0 Mnkr      
OF och IFO mm                                 0,0 Mnkr 
Totalt                                0,0 Mnkr 
 
Sammanfattning 
Prognosen för samtliga verksamheter visar inte på någon avvikelse mot 
budget. 
Intäkter för hemtjänst debiteras i efterskott. Redovisning per månad hittills 
stämmer bra mot budget. LASS-intäkter från Försäkringskassan kommer en 
månad i efterskott. Personalkostnader är något över budget inom LASS. 
Har åtgärdats genom ändrade scheman. 
Intäkter för särskilt boende debiteras i nivå med budgeterat belopp. 
Hasselbacken, Sophiagården, avvecklad 31 mars som planerat. Övriga 
kostnader är enligt budget. 
Extra resurs (på obestämd tid) på gruppbostaden Svalan pga ökat antal 
boende från 5 till 9 personer, eventuellt underskott -160 tkr på helår. 
Kontaktpersoner barn, där är helårsprognos – 200 tkr. Placeringar och 
försörjningsstöd ligger inom budgetramen. Vakant tjänst till den 14 juni ger 
ett överskott + 250 tkr.  
 
Förslag till beslut 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta 
  
att delge kommunstyrelsen budgetuppföljning för januari – mars 
2010. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att delge kommunstyrelsen budgetuppföljning för januari – mars 
2010. 
----- 
Sändlista:  
kommunstyrelsen 
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SN § 41      Dnr  10/SN006 
 
Budgetförslag 2011 
 
Sammanfattning 
 
På uppdrag av ekonomichef Kent Frost har förvaltningscheferna 
ålagts att senast 2010-05-03 inkomma med nämndernas 
budgetförslag för 2011 till ekonomiavdelningen. Redogörelsen ska 
innehålla resursbehov utöver driftbudget 2010, behov av 
kompensation för volymförändringar, verksamhetsmått samt förslag 
till investeringsbudget. 
 
Handlingar i ärendet 
Verksamhetsplanering 2011 upprättad 2010-04-21 
 
Förslag till beslut 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att överlämna socialförvaltningens verksamhetsplanering 2011 till 
ekonomiavdelningen 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att överlämna socialförvaltningens verksamhetsplanering 2011 till 
ekonomiavdelningen. 
---- 
Sändlista: 
Ekonomiavdelningen 
 
 

 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 6 av 20 
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2010-04-22 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
 
SN § 42      Dnr 10/SN0033 
 
Tjänsten som folkhälsosamordnare 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har bett om socialnämndens intresse om 
att finansiera folkhälsosamordnartjänsten (KSAU § 82/10). 
Bildningsnämnden har fått samma fråga. Vid förfrågan av socialchef till 
kommunchef uppges att det handlar om 25 % av en heltidstjänst för 
socialnämndens del. 
 
Ärendet 
Socialförvaltningen gör bedömningen att folkhälsosamordnare är en 
funktion som är viktig i det förebyggande arbetet samt i arbetet med tidiga 
insatser. Det underlag som folkhälsosamordnaren tar fram är en hjälp för 
socialnämnden att avgöra var resurserna behövs för att på sikt hålla 
kostnaderna nere, inte minst inom individ- och familjeomsorgens område. 
Projektet ”Värme & Ramar (föräldrastöd) hade sannolikt inte beviljats 
projektmedel utan folkhälsosamordnarens insatser. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet beslutade 2010-04-08 § 16 föreslå socialnämnden besluta 
 
att ställa sig bakom att finansiera folkhälsosamordnartjänst med 
motsvarande 25 % av en heltidstjänst från och med 2011-01-01  
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom att finansiera folkhälsosamordnartjänst med 
motsvarande 25 % av en heltidstjänst från och med 2011-01-01. 
----- 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
Bildningsnämnden  
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SN § 43      Dnr 09/SN0014 
 
Politiskt deltagande i projektering av Sophiagården 
 
Socialnämnden beslutade 2010-03-17 att påbörja projekteringen av 
trygghetsbostäder på Sophiagårdens södra del.  
En arbetsgrupp ska tillsättas för projektet och förslagsvis vara representerad av 
bl.a. andra ledamöter från socialnämnden, pensionärsorganisationer, personal i 
äldreomsorgen samt personal från Torsås Fastighetsbolag. 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet beslutade 2010-04-08 att föreslå socialnämnden besluta  
 
att utse arbetsutskottet att representera socialnämnden i arbetsgruppen för 
projektet 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att utse arbetsutskottet att representera socialnämnden i arbetsgruppen för 
projektet 
---- 
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SN § 44      Dnr 09/SN0042 
 
Föreningsbidrag 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ger bidrag till föreningar utifrån de riktlinjer som 
socialnämnden fattat beslut om. 
Bidragsberättigade organisationer är föreningar som bedriver en verksamhet 
som berör socialnämndens område och som har medlemmar från Torsås 
kommun. Vidare ska föreningen ha antagit stadgar och valt en styrelse. 
Socialnämnden ställer som krav att bidraget skall användas i verksamheten, 
dock inte till fasta kostnader, det ska också gagna medlemmarna. 
Storleken på bidraget är beroende av socialnämndens budgetram. För 2010 
har socialnämnden avsatt 59 tkr till föreningsbidrag och 30 tkr specifikt till 
äldreveckan. 
 
Handlingar i ärendet 
Ansökningshandlingar från föreningar 
 
För 2010 har följande föreningar sökt bidrag 
 
• PRO Torsås  
• PRO Gullabo 
• PRO Söderåkra/Bergkvara 
• SPF Torsås  
• SPF Söderåkra/Bergkvara 
• RPG 
• Torsås Demensförening 
• DHR Södra Möre 
• IOGT-NTO 
• KRIS 
• Diabetesföreningen Kalmar 
• BRIS 
• Röda Korset 
 
                                                                                     Fortsättning 
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SN § 44  fortsättning 
 
Föreningsbidrag 2010 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet beslutade 2010-04-08 § 17 föreslå socialnämnden besluta 
 
att bevilja föreningsbidrag för 2010 med 4 000 kr vardera till PRO Torsås, 
PRO Gullabo, PRO Söderåkra/Bergkvara, SPF Torsås, SPF 
Söderåkra/Bergkvara, RPG, DHR Södra Möre, BRIS samt Röda Korset, 
Torsås  
 
att bevilja Torsås Demensförening 4 000 kr för 2010 under förutsättning att 
kompletterande handlingar inkommer 
 
att bevilja IOGT-NTO 15 000 kr för 2010 
 
att avslå ansökan om föreningsbidrag 2010 till KRIS då de inte anses 
uppfylla bidragskriterierna 
 
att avslå ansökan om föreningsbidrag 2010 till Diabetesföreningen då de 
inte anses bedriva någon verksamhet inom socialnämndens 
verksamhetsområde. 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att bevilja föreningsbidrag för 2010 med 4 000 kr vardera till PRO Torsås, 
PRO Gullabo, PRO Söderåkra/Bergkvara, SPF Torsås, SPF 
Söderåkra/Bergkvara, RPG, DHR Södra Möre, BRIS samt Röda Korset, 
Torsås  
 
att bevilja Torsås Demensförening 4 000 kr för 2010 under förutsättning att 
kompletterande handlingar inkommer 
 
att bevilja IOGT-NTO 15 000 kr för 2010 
 
att avslå ansökan om föreningsbidrag 2010 till KRIS då de inte anses 
uppfylla bidragskriterierna 
 
att avslå ansökan om föreningsbidrag 2010 till Diabetesföreningen då de 
inte anses bedriva någon verksamhet inom socialnämndens 
verksamhetsområde. 
---- 
Sändlista: 
Samtliga föreningar 
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SN § 45    Dnr  10/SN0046 
 
Socialnämndens reglemente 
 
Vid socialnämnden 2009-11-12 § 115 beslutades att 
socialnämndens reglemente ska ses över. Reglementet reviderades 
senast 2005. 
 
Socialchef Carina Leijon har utarbetat ett förslag till reviderat 
reglemente och anmodat socialnämndens ledamöter att studera 
utkastet.  
 
Handlingar i ärendet  
 
Förslag till reviderat Reglemente för socialnämnden. 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet beslutade 2010-04-08 § 20 föreslå socialnämnden 
 
att anta reviderat förslag till Reglemente för socialnämnden 
 
att överlämna förslaget till Kommunfullmäktige för godkännande. 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta reviderat förslag till Reglemente för socialnämnden 
 
att överlämna förslaget till Kommunfullmäktige för godkännande 
---- 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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SN § 46     Dnr 10/SN0041 
 
Samverkansformer för skola - socialtjänst i Torsås kommun 
 
Bakgrund 
Under 2007-2008 pågick ett samarbetsprojekt kallat ”Stärkt psykosocial 
ungdomshälsa” mellan dåvarande barn- och utbildningsförvaltningen, 
socialförvaltningen och dåvarande kultur- och fritidsförvaltningen. 
Projektet avslutades av projektledare Lena Berkeskär med att hon tog fram 
”Förslag till strategier för samverkansformer gällande barn och ungdomar i 
Torsås kommun”.  
Arbetsutskottet beslutar 2010-04-08 (§ 18) att ge socialchefen i uppdrag att 
lyfta ärendet i kommande socialnämnd. 
 
Handlingar i ärendet 
”Förslag till strategier för samverkansformer gällande barn och ungdomar i 
Torsås kommun” av Lena Berkeskär. 
Remiss Torsås 
Synpunkter på remiss från IFO i Torsås kommun 
Synpunkter från Inger Sandbäck 
Remissvar från Lotta Elmbro 
Förslag till överenskommelse mellan socialnämnd och bildningsnämnd  
 
Förslag till åtgärd utifrån remissvar 
 
Förvaltningscheferna för skolan och socialtjänsten har utifrån utredningen 
arbetat vidare med att ta fram en gemensam överenskommelse för 
samverkan mellan socialnämnden och bildningsnämnden. Förslaget till 
överenskommelsen har presenterats i det gemensamma arbetsutskottet för 
socialnämnden och bildningsnämnden. Socialförvaltningen skriver ner 
rutiner för återkoppling till förskola/skola/fritid samt en beskrivning av 
uppdraget att vara kontaktperson mot skolan med de planerade kontakterna 
formulerade. 
 
Förslag till beslut 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att anta överenskommelsen för samverkan mellan skolan och socialtjänsten 
i Torsås kommun att gälla från och med 2010-06-01 och årligen revideras. 

                 
                   Fortsättning 
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SN § 46  fortsättning  
Samverkansformer för skola - socialtjänst i Torsås kommun 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta överenskommelsen för samverkan mellan skolan och socialtjänsten 
i Torsås kommun att gälla från och med 2010-06-01 och årligen revideras. 
--- 
 
Sändlista: 
Bildningsnämnden 
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SN § 47     Dnr  10/SN0012 
 
Nationell kartläggning av barns och ungas psykiska 
hälsa 
 
Socialchef Carina Leijon informerar om resultatet från den 
landsomfattande kartläggningen av barns och ungas psykiska hälsa 
som genomfördes hösten 2009 i årskurs 6 och årskurs 9. 
Socialchefen föreslår att resultaten av kartläggningen för Torsås 
kommun kan finnas som underlag för framtida beslut/insatser. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Statens Folkhälsoinstitut Nationell kartläggning av barns och ungas 
psykiska hälsa. (mars 2010) 
 
Socialnämnden noterar informationen. 
---- 
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SN § 48     Dnr 09/SN0043 
 
Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Torsås kommun 
  
 
Sammanfattning 
Torsås kommuns riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst har inte 
reviderats sedan 1998. En översyn har därför gjorts av 
förvaltningsledningen i samband med beslut om handläggning av 
färdtjänsten via Kalmar Läns Trafik (KLT). 
 
Förslag till riktlinjer har varit på remiss i Kommunala pensionärsrådet 
(KPR) och i kommunala handikapprådet. KPR har valt att redovisa sina 
synpunkter vid KPR möte fört 2010-03-18 (§ 17) 
 
Förslaget har varit på socialnämndens bord för information och dialog 
2010-01-28 (SN § 7) 
 
Handlingar i ärendet 
Förslag till riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Torsås kommun 
KPR:s protokollsparagraf 17 
 
Förslag till beslut 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst att gälla från 
2010-07-01. 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar 
  
att anta förslag till riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst att gälla från 
2010-07-01. 
 
Att överlämna riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst till 
Kommunfullmäktige för godkännande. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
---- 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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SN § 49      Dnr 10/SN0012 
 
Ledamöters informationsbehov 
 
Med anledning av att frågan uppkommit om att tillräcklig information i 
beslutsärenden inte når ut till ledamöterna tar nämnden en diskussion kring 
detta. 
 
Socialchef Carina Leijon ber ledamöter, som inte anser sig ha 
fullständiga/begripliga underlag för beslutsfattande, att återremittera 
ärendet.  
---- 
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SN § 50      Dnr 07/SN00128 
 
Återkallelse av serveringstillstånd enligt Alkohollagen 
7:19 
 
Verksamheten på Möre Hotell har varit nerlagd sedan 2010-02-08. 
Enligt Alkohollagen 7:19 ska tillstånd som inte längre nyttjas 
återkallas. 
 
Övervägande 
Enligt alkohollagen 7 kap 19 § ska serveringstillstånd som inte utnyttjas 
återkallas av kommunen. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Erik Sandell 
 
Förslag till beslut 
 
Alkoholhandläggaren föreslår socialnämnden besluta 
 
att omedelbart återkalla Möre Hotells Tillsvidare serveringstillstånd till 
allmänheten  i enlighet med Alkohollagen 7:19. 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att omedelbart återkalla Möre Hotells Tillsvidare serveringstillstånd till 
allmänheten  i enlighet med Alkohollagen 7:19. 
 
Paragrafen justeras omedelbart 
----- 
 
Sändlista 
Möre Hotell 
Alkoholhandläggaren  
Diariet 
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SN § 51      Dnr 10/SN0012 
 
Informationsärenden 
 
Socialchefen informerar: 
 

• Hemsändning av varor: ICA i Söderåkra har meddelat att 
de kan ta ytterligare 20 kunder. Blir det fler är det 
nödvändigt med kylbil. Matsleven i Gullabo sägs ha visat 
intresse. 

 
• Samverkan Polis/Kommun: 

Torsås kommun har nu startat upp sin samverkan med  
polisen enligt det beslut som tagits av KS. En skriftlig 
samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis ska så 
småningom färdigställas. Kommunen representeras av socialchef, 
skolchef, folkhälso- och drogsamordnare samt fritidsledare. 
 

• I enlighet med det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer den 
psykosociala arbetsmiljön att inventeras under vecka 17, via en 
enkät. Samtliga anställda inom socialförvaltningen berörs av detta. 
Syftet är att arbeta med förbättringar där förbättringar behövs. 

 
• Vid Våryran den 14 maj kommer socialförvaltningen att vara 

representerad av MAS Kerstin Jonskog. 
 

• Den 26 maj håller socialförvaltningens Etiska råd i ett 
utbildningscafé för cirka 20 medarbetare från samtliga verksamheter. 

 
• Verksamhetsberättelse 2009 från FOKUS delas ut under mötet. 

 
• Verksamhetsberättelse Nationellt kompetenscentrum Anhöriga 

2009 delas ut under mötet.  
------                                                        
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                          SN § 52                    Dnr 10/SN0027    
 

Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till 
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialchef Carina Leijon informerar att Torsås kommun i samarbete med 6 
av länets södra kommuner (Kalmar, Nybro, Emmaboda, Mönsterås, 
Mörbylånga och Borgholm) fått inbjudan från länsstyrelsen i Kalmar län, att 
ansöka om utvecklingsmedel 2010. Avsikten är att på lokal nivå förstärka 
och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat 
våld. Projektets namn ”Kunskap om våld och säker planering – ett fortsatt 
utvecklingsarbete i södra Kalmar län” 
 
Förslag till beslut 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta 
 
att ställa sig bakom ansökan om utvecklingsbidrag 2010 för att stärka stödet 
till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom ansökan om utvecklingsbidrag 2010 för att stärka stödet 
till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. 
---- 
Sändlista: 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
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SN § 53      Dnr 09/SN0057 
 
Ändrat datum socialnämnden i maj 
 
Arbetsutskottet beslutade vid sammanträdet den 8 april 2010  
 
att socialnämnden den 20 maj flyttas till den 19 maj kl 18.00 med 
föregående arbetsutskott kl 15.00 
 
att socialnämnden/Tema Hälso- och Sjukvård den 19 maj flyttas fram till den 25 
maj kl 18.00. 
 
Socialnämnden noterar informationen om ändrade datum. 
----- 
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SN § 54 
 
Anmälan delegationsärenden 
 
Delegationsärenden fattade under perioden 1-31 mars 2010 
anmäls. 
 
Verksamhetsmått för mars månad 2010 anmäls. 
---- 
 
 
  


