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Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00     
  
Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande 
 Ewy Svensson, M 
 Bernt Nyqvist, S 
 Anita Eriksson, C 
 Lennart Johnsson, TP 
 Linda Eriksson C 
 Margareta Ohlin, FP 
 Christina Lönnqvist, S   
 Birgitta Arvidsson, S, tjänstgörande ersättare för Kerstin Ahlberg, TP 
       
       
       
   
Övriga deltagande Bengt Jartsell, konsulterande socialchef 
  Kerstin Nilsson, sekreterare 
  
  
       
       
       
  
Utses att justera Bernt Nyqvist 
  
Justeringens  Kommunkontoret, Torsås 
plats och tid 2010-11-10 
 
Underskrifter Sekreterare Kerstin Nilsson Paragrafer  

   § 109-112 
Omedelbar 

justering 
 Ordförande Henrik Nilsson-Bokor  
    
 Justerande  
  Bernt Nyqvist 

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

Organ  
  

Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2010-11-10   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2010-11-11 Datum för anslags 
nedtagande 

2010-12-02 

    
Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret, Torsås 

 
Kerstin Nilsson 
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SN § 109 Dnr 10/SN0073 
Tillsvidare serveringstillstånd till allmänheten 
   
Söderåkra Hotell och Konferens AB, 556813-0636, har inkommit med 
ansökan om Tillsvidare serveringstillstånd till allmänheten enligt 7 kap 5 § 
alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholhaltiga drycker. Sökanden 
avser att driva hotell, restaurang, pub, konferens samt relax- och spaavdelning. 
 
Utredning i ärendet har gjorts av kommunens alkoholhandläggare 
 
Handlingar i ärendet 
 
Ansökningshandlingar  
Tjänsteskrivelse med förslag till beslut 
 
Utredarens överväganden  
 
Hotellet och de aktuella lokalerna har tidigare haft serveringstillstånd under 
andra ägare och tillståndshavare. Anläggningen samt sökanden uppfyller även 
denna gång kraven i Alkohollagen. Den sökta serveringstiden till kl 02.00 kan 
inte ses som ett problem. Sökanden får anses som lämpliga för uppgiften. 
 
Tillfälligt tillstånd har beviljats under tiden 2010-10-01—11-10 för att 
underlätta verksamheten på hotellet och är giltigt fram till nämndens 
sammanträde 2010-11-10. 
 

 
Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden besluta 
 
att from 2010-11-10 bevilja Söderåkra Hotell och Konferens AB, 556813-
0636, Tillsvidare serveringstillstånd till allmänheten enligt ansökan att servera 
starköl, vin och sprit mellan kl 11.00-02.00 på Möre Hotell 
 
att besluta om särskilt krav om att minst 2 ordningsvakter ska tjänstgöra efter 
kl 20.00 tills serveringen upphör, om servering med alkoholdrycker sker i 
samband med dans. 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
 
   Fortsättning 
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SN § 109  Forts Tillsvidare serveringstillstånd till allmänheten 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att from 2010-11-10 bevilja Söderåkra Hotell och Konferens AB, 556813-
0636, Tillsvidare serveringstillstånd till allmänheten enligt ansökan att servera 
starköl, vin och sprit mellan kl 11.00-02.00 på Möre Hotell 
 
att besluta om särskilt krav om att minst 2 ordningsvakter ska tjänstgöra efter 
kl 20.00 tills serveringen upphör, om servering med alkoholdrycker sker i 
samband med dans. 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
---- 
Sändlista: 
Alkoholhandläggare Erik Sandell 
Söderåkra Hotell och Konferens AB 
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SN § 110   Dnr 10/SN0072 
AU § 79     
Omsorg och Vård Taxa 2011 
 
Lagstiftningen föreskriver maxavgift och ett lägsta minimibelopp samt ger den 
enskilde rätten att överklaga avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär. 
Avgift för hemtjänst och/eller hälso- och sjukvård bedöms och debiteras på 
samma sätt oavsett om brukaren bor i ordinärt eller särskilt boende.  
 
Minimibeloppet är fastställt till en tolftedel av 135,46 % av prisbasbeloppet för 
ensamstående (4 787 kr) och en tolftedel av 114,46 % för sammanlevande 
makar och sambor (4 045 kr).  
För åldersgruppen 18-60 år höjs minimibeloppet med 10 %. 
Prisbasbeloppet för 2011 är 42 800 kronor. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Förslag till Omsorgstaxa 2011 
 

Förslag till förändrad taxa 2011 
 
Förvaltningsledningen anser att avgifter för omsorg samt kostavgifter ska 
behållas oförändrade 2011 så när som på avgift för spistimer (100:--/mån) som 
upphör och övergår till tekniska förvaltningen (bostadsanpassning) from 2011-
01-01.   
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-10-14 
 
att föreslå socialnämnden besluta förslå kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa Omsorgstaxa 2011 enligt socialförvaltningens förslag. 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa Omsorgstaxan 2011 enligt 
socialförvaltningens förslag 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
---- 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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                           SN § 111 Dnr  10/SN0072 
AU § 89    
      
Tillsynsavgift 2011 Försäljning av receptfria läkemedel 
 
Den 1 november 2009 trädde lagen (2009:730) om handel med vissa 
receptfria läkemedel i kraft. Samtidigt upphävdes lagen om detaljhandel 
med nikotinläkemedel (2007:1455) för att inrymmas i begreppet försäljning 
av vissa receptfria läkemedel.  
 
Kommunen har den lokala kontrollen över lagens efterlevnad och vid 
Kommunfullmäktige 2010-03-31 fattades beslut att uppdra till 
socialnämnden att ha kontrollansvaret enligt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel.  
 
Enligt SFS 2009:730 § 23 får en kommun för sin kontroll enligt denna lag 
ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel. 
 
Alkoholhandläggaren föreslår att tillsynsavgiften för försäljning av 
receptfria läkemedel blir densamma som för tillsynsavgiften avseende tobak 
och öl (3% av basbeloppet) men som anmält försäljningsställe för tobak, öl  
blir det ingen ytterligare avgift, dvs säljer man tobak, öl eller receptfria 
läkemedel eller alla tre blir det en (1) fast avgift. Basbeloppet 2011 är 
42 800 kr. 
Socialförvaltningen justerar beloppet efter det nya fastställda basbeloppet 
årligen utifrån den av Kommunfullmäktige fastställda procentsatsen. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Avgifter 2011 för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohol- och 
tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel  
 
Arbetsutskottet beslutade 2010-11-01 förslå socialnämnden 
 
att tillsynsavgiften för försäljning av receptfria läkemedel fastställs till 
samma avgift som tillsynen för tobak och öl, det vill säga 3 % av 
basbeloppet men som anmält försäljningsställe för öl eller tobak 
tillkommer ingen ytterligare avgift. Det vill säga säljer man öl, tobak eller 
receptfria läkemedel eller alla tre blir det en (1) fast avgift 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
    Fortsättning 
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Forts SN § 111 

                          Tillsynsavgift 2011 Försäljning av receptfria läkemedel 
 

Socialnämnden beslutar 
 
att tillsynsavgiften för försäljning av receptfria läkemedel fastställs till 
samma avgift som tillsynen för tobak och öl, det vill säga 3 % av 
basbeloppet men som anmält försäljningsställe för öl eller tobak 
tillkommer ingen ytterligare avgift. Det vill säga säljer man öl, tobak eller 
receptfria läkemedel eller alla tre blir det en (1) fast avgift 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
---- 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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SN § 112 Dnr 07/SN0079 
AU § 59  
Uppsägning Hjälpmedelsavtalet 
 
Bakgrund 
 
I samband med hemsjukvårdsreformen år 2008 övertog Kalmar läns 
kommuner ansvaret för rehabilitering och hjälpmedel i ordinärt boende. 
Kommunernas nuvarande avtal med landstinget i Kalmar län, om service 
hjälpmedel, sjukvårdsmaterial och kostnadsfria förbrukningsartiklar s k 
KOFFA-produkter, löper ut 2011-12-31 med förlängning på två år, såvida 
inte samtliga kommuner skriftligen säger upp avtalet senast 2010-12-31. 
 

Handlingar i ärendet 
 
FOKUS ”Kommunernas framtida hjälpmedelsförsörjning i Kalmar län” 
daterad 2010-10-28 
Styrgruppens egna förslag till modell för framtida hjälpmedelsförsörjning för 
kommunerna i Kalmar län 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-19 
 § 340/10. 
  
Arbetsutskottet beslutade 2010-09-09 (§ 89) föreslå 
socialnämnden 
 
att, under förutsättning att samtliga länets kommuner är eniga, föreslå 
kommunstyrelsen att säga upp Hjälpmedelsavtalet med Landstinget i Kalmar 
län from 2010-12-31. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-10-19 § 340/10 att uppmana 
socialnämnden att säga upp hjälpmedelsavtalet innan årsskiftet. 
 

Socialnämnden beslutar 
 
att, då länets samtliga kommuner förordat uppsägning av nuvarande 
hjälpmedelsavtal, skriftligen säga upp ”Avtal om service hjälpmedel, 
sjukvårdsmaterial och KOFFA-produkter” innan 2010-12-31 samt 
 
att uppdra åt PKN (Primärkommunala Nämnden) att arbeta fram ett förslag 
till kommunal samverkansmodell för hjälpmedelsförsörjning i länets 
kommuner. 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
---- 
Sändlista: 
Landstinget Kalmar län 
Kommunstyrelsen 
Socialchefen 


