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Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 16.00-17.40 
  
Beslutande Ewy Svensson (M), ordförande 
 Linda Eriksson (C) 
 Anita Borg (C) 
 Jan-Olof Olsson (C) 
 Laila Söderholm (KD) 
 Henrik Nilsson Bokor (S) 
 Christina Lönnqvist (S) 
 Bernt Nykvist (S) 
 Britt-Marie Swedestam (S) 
 Birgitta Arvidsson (S) tjänstgörande ersättare för Henrik Nilsson Bokor (S) 
  
  
  
Övriga deltagande Torsten Karlsson, sekreterare 
  Bengt Jartsell, konsulterande socialchef 
 Agnetha Karlsson, MAR § 8 

Ivan Mesa (S), ej tjänstgörande ersättare, närvarande 16.00 – 17.00. 
  
  
  
  
  
Utses att justera Anita Borg 
  
Justeringens  Kommunkontoret, Torsås 
plats och tid 2011-02-02 
 
Underskrifter Sekreterare Torsten Karlsson Paragrafer       
   §§ 7 - 14 
 Ordförande Ewy Svensson  
    
 Justerande  
  Anita Borg 
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2011-01-26  
     
Datum för anslags  
Uppsättande 

2011-02-02 Datum för anslags 
Nedtagande   2011-02-24 

 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås  

    
    
Underskrift Kerstin Nilsson   
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SN § 7/11 
Godkännande av dagordning 
 
Nämnden fastställer dagordningen enligt utsänd kallelse. 
 
§ 7 Godkännande av dagordning  
 
§ 8 Redovisning av projektet ”Rehab i hemmet 
 
§ 9 Budget 2011             
 
§ 10 Avgifter Alkohollagen, nya avgiftstariffer  
 
§ 11 Återkallelse Serveringstillstånd    
 
§ 12 Informations- och anmälningsärenden    
 
§ 13 Anmälan delegationsbeslut 
 
§ 14 Övriga frågor 
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SN § 8/11 Dnr 10/SN0048  
Redovisning projekt ”Rehab i hemmet”  
 
MAR Agnetha Karlsson informerar om projektet ”Rehab i hemmet” som hon 
varit projektledare för. 
 
Projektet Rehab i hemmet är den insats som finansierats av statliga 
stimulansmedel till äldreomsorgen 2010. Redovisning av 2007 – 2010 års 
stimulansmedel till Socialstyrelsen skall ske senast den 15 mars 2011. Då skall 
kommunen ha lämnat in en redovisning över hur medlen som delades ut 2007 
– 2010 har använts fram t.o.m. den 31 december 2010.  
 
Redovisningen ska kompletteras med ett protokoll som visar på att ansvarig 
nämnd har informerats om redovisningen.  
 
För 2010 beviljades Torsås 1 040 tkr. Sedan förra socialchefen Carina Leijon 
slutat har MAS Kerstin Jonskog tagit över ansvaret för ansökan av framtida 
medel. För 2011 har Torsås beviljats 515 tkr. 
 
Socialnämnden framför sitt tack för informationen om ett bra genomfört 
projekt. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Rapportredovisning om Rehab i hemmet.  
Brev från Socialstyrelsen 2011-01-18 om redovisning av stimulansmedel 2007 -
2010. 
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämndens 
 
att godkänna redovisningen av 2010 års stimulansmedel, projektet Rehab i 
hemmet 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen av 2010 års stimulansmedel , projektet Rehab i 
hemmet samt 
 
att uppdra till socialförvaltningen att senast 2011-03-15 till Socialstyrelsen 
redovisa hur stimulansmedlen har använts 2007 – 2010. 
---- 
Sändlista: 
Socialstyrelsen 
MAR (Medicinskt ansvarig rehabilitering) 
MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterksa) 
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SN § 9/11                             Dnr 10/SN006    
Budget 2011 
 
Konsulterande socialchef Bengt Jartsell informerar nämndens ledamöter om 
förändringar i det ursprungliga budgetförslaget från socialnämndens 
arbetsutskott. Efter beslut i kommunfullmäktige 2010-12-20 har ramen 
minskats med 500 tkr. Ramen uppgår totalt till 127 034 tkr inklusive 
kompensation för löneökningar 2010. Den ytterligare minskningen sedan 
arbetsutskottets förslag har ökat posterna ”Effektiviseringar i befintlig 
verksamhet” och ”Översyn av specifika verksamheter” med vardera 250 tkr. 
 
Budgetförslaget har förhandlats enligt MBL § 11 2011-01-12. De fackliga 
representanterna har ingen erinran mot förslaget. 
 
Yrkande 
 
Ordförande Ewy Svensson yrkar att ett uppdrag ges till socialförvaltningen att 
till socialnämnden redovisa kostnaden för timanställda, per område, 
inom socialförvaltningen under år 2010.  
 
Handlingar i ärendet 
 
Sammandrag av Socialnämndens förändringar i budget 2011 jämfört med 2011. 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att uppdrag ges till socialförvaltningen att i samband med socialnämndens 
verksamhetsberättelse 2010 redovisa kostnaden för timanställda, per område, 
inom socialförvaltningen under år 2010 
 
att i övrigt besluta i enlighet förslaget till budget 2011. 
---- 
Sändlista: 
Ekonom Torsten Karlsson
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SN § 10/11 Dnr 08/SN0047 
SNAU § 3/11  
Reviderad delegationsordning   
 
Bakgrund 
 
Alkoholhandläggare Eric Sandell föreslår att beslutsordningen för 
arbetsområdena alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel revideras i enlighet med bifogad 
sammanställning. De områden som föreslås förändras är 
markerade med fet stil, bilaga. 
 
Handlingar i ärendet  
 
Beslutsordning för arbetsområdena alkohollagen, tobakslagen 
och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 
  
att anta reviderat förslag till delegationsordning för arbetsområdena alkohollagen, 
tobakslagen och lagen om vissa receptfria läkemedel.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta reviderat förslag till delegationsordning för arbetsområdena alkohollagen, 
tobakslagen och lagen om vissa receptfria läkemedel.  
 
---- 
Sändlista: 
Ekonomikontoret 
Alkoholhandläggare Eric Sandell 
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SN § 11/11   Dnr 10/SN0072 
AU § 4/11 
Avgifter Alkohollagen, nya avgiftstariffer 
 
Alkoholhandläggare Eric Sandell föreslår att avgifter för tillståndsprövning och 
tillsyn enligt Alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel 
förändras. 
 
Avgifterna är kopplade till basbeloppet. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Förslag till Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt 
Alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel. 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden föreslå Kommunfullmäktige besluta 
 
att anta ovanstående förslag.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att föreslå Kommunfullmäktige besluta att anta ovanstående förslag.  
---- 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
Alkoholhandläggare Eric Sandell 
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SN § 12/11  Dnr 
Återkallelse serveringstillstånd enligt Alkohollagen (AL) 9:18 
 
Restaurang Kosova har sedan flera månader drivits av andra än den tidigare ägaren, 
tillika innehavare av serveringstillståndet. Alkoholhandläggare Eric Sandell har 
förklarat förutsättningarna för den tidigare ägaren men trots detta har ingen egen 
begäran om återkallelse inkommit till socialnämnden. 
 
Alkoholhandläggarens överväganden 
 
Enligt alkohollagen kap 9 § 18 skall en kommun återkalla ett serveringstillstånd om 
det inte längre utnyttjas. 
 
Då tillståndshavaren har arrenderat ut lokalerna och därmed inte uppfyller kraven 
enligt kap 8 § 2 i alkohollagen skall kommunen återkalla serveringstillståndet.   
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta  
 
att återkalla serveringstillståndet beviljat för Restaurang Kosova, Kungsvägen 45 i 
Bergkvara.  
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att återkalla serveringstillståndet beviljat för Restaurang Kosova, Kungsvägen 45 i 
Bergkvara.  
---- 
Sändlista: 
Alkoholhandläggare Eric Sandell 
Restaurang Kosova 
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SN § 13/11  Dnr 11/SN006 
Informations- och anmälningsärenden 
 
Bengt Jartsell, konsulterande socialchef, informerar: 

 
 En utbildningsdag för socialnämndens politiker kommer att genomföras i 

februari 2011. då bland annat information kommer att ges om 
sekretesslagen, myndighetsbeslut, budget och uppföljningsarbetet,  
innebörden i delegationen mm samt att områdescheferna kommer att 
presentera sina respektive verksamheter. Utbildningen förläggs till den 14 
februari kl 09.00-16.00, i sammanträdesrummet på Sophiagården. 

 
 En utredning om effekterna av införandet av årsarbetstid inom 

socialnämndens område har beställt av PWC Öhrlings. 
 

 Ordförande Ewy Svensson och Bengt Jartsell, konsulterande socialchef , 
informerar om ett möte med personalen angående budget 2011 där 
personalen getts tillfälle lämna förslag på besparingsåtgärder. Flera bra 
förslag redovisades och skall sammanställas. Ett uppföljningsmöte skall äga 
rum om 2 veckor. 

 
Anmälningsärenden 
 

 Kommunstyrelsens protokoll § 6/11 Beslut att utse representanter till Rådet 
för funktionshinderfrågor (RFH), Håkan Algotsson och Roland Swedestam 

 
 Kommunfullmäktiges protokoll § 193/10 Budget 2011, Plan 2012-2013 

 
 Sammanställning av ledamöternas utvärdering av socialnämndens arbete 

under 2010 
 

 Fokus; Resultat av undersökning av användning av droger bland elever i 
grundskolan, år 8 i Kalmar län 2008 

 
Socialnämnden noterar informations- och anmälningsärenden. 
---- 
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SN § 14/11 
Anmälan delegationsbeslut 
 
Delegationsbeslut fattade under perioden 1-31 december 2010 anmäls 
 

 Försörjningsstöd, sekretess enligt sekretesslagen 7:4 
 Verksamhetsmått (IFO) november-december 2010 
 Biståndsbeslut inom ÄO och OF, sekretess enligt sekretesslagen 7:4 
 Antal beviljade tim inom ÄO (inklusive mattjänst) januari-december 2010 
 Antal personer med hemtjänst januari-december 2010 
 Avgiftsbeslut inom ÄO och OF, sekretess enligt sekretesslagen 7:4 

----- 


