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 Laila Söderholm KD 
 Henrik Nilsson Bokor S 
 Christina Lönnqvist S 
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plats och tid 2011-03-01 
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SN § 15/11 
Godkännande av dagordning 
 
Nämnden fastställer dagordningen enligt utsänd kallelse med tillägg och ändring:  
 

 Biståndsbedömning i särskilt  
 Val av ordförande och vice ordförande till Kommunala Pensionärsrådet 

(KPR) 
 Socialchefens delegation 
 Kurser och konferenser 
 Äldreveckan 2011 
 Punkt 6 på dagordningen utgår, detta med anledning av att 

socialnämnden 2011-01-26 § 9 fattat beslut om driftbudget 2011 med 
förteckning av förändringar jämfört med budget 2010 samt beskrivning 
av storleken på nödvändiga besparingsåtgärder för att nå tilldelad ram. 

 
§ 15 God kännande av dagordning 
 
§ 16 Lagen om Valfrihetssystem (LOV 
 
§ 17 Bokslut/Verksamhetsberättelser 2010 
 
§ 18 Fokus-grupper inom socialförvaltningen 
 
§ 19 Tillsynsplan Alkoholservering, folköl- och tobaksförsäljning samt kontroll 

av receptfria läkemedel i Torsås kommun 2011 
 
§ 20 Socialnämndens reglemente – Inkallande av ersättare 
 
§ 21 Socialnämndens reglemente – Ersättares närvaro i utskott 
 
§ 22 Biståndsbedömning i särskilt boende 
 
§ 23 Representanter i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
 
§ 24 Socialchefens delegation 
 
§ 25 Äldreveckan 2011 
 
§ 26 Informations- och anmälningsärenden 
 
§ 27 Kurser och konferenser 
 
§ 28 Anmälan delegationsbeslut 
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SN § 16/11 Dnr 10/SN0061 
AU §   5/11 
Lagen om valfrihetssystem (LOV) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Håkan Algotsson, C, Mona Magnusson, M, Marie Jansson, KD samt Christer 
Andersson, FP, hemställer i en motion 2010-05-11 att kommunfullmäktige 
beslutar att Torsås kommun inför valfrihetssystemet LOV för 
omvårdnadstjänster samt att socialnämnden får i uppdrag att ta fram ett 
regelsystem som ska gälla vid införandet av LOV.  
 
Konsulterande socialchefen Bengt Jartsell redogör för sitt uppdrag han haft att 
utreda om ett eventuellt införande av Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i 
Torsås kommun. Informerar om att det under 2011 förmodligen kommer att 
finnas stimulansmedel att söka avsatta för införande av LOV. Besked om detta 
kommer månadsskiftet februari/mars. Vidare föreslår han vid socialnämndens 
arbetsutskott 2011-02-09 att Torsås kommun ansluter sig till SKL:s nätverk för 
LOV. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Upprättad handling/svar på motion angående lagen om valfrihetssystem 
(LOV) i Torsås kommun 
Motion till kommunfullmäktiga i Torsås kommun gällande LOV 
 
Arbetsutskottet beslutade 2011-02-09 föreslå socialnämnden 
förslå kommunfullmäktige 
 
att ställa sig positiv till Håkan Algotssons med fleras motion om att införa 
LOV i Torsås kommun  
 
att LOV ska införas i kommunen under 2011-2012 
 
att uppdra åt socialnämnden att genomföra de utredningar och fatta de beslut 
som behövs så att LOV kan införas i kommunen 
 
att om möjligt ansöka om stimulansmedel för utredning om LOV  
 
att ge socialnämnden i uppdrag att kontinuerligt avrapportera till 
kommunstyrelsen samt  
 
att uppdra åt konsulterande socialchefen Bengt Jartsell att anmäla Torsås 
kommun till SKL:s nätverk för LOV 
    Fortsättning 
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SN § 16/11 forts 
Lagen om Valfrihetssystem (LOV) 
 
Yrkande, proposition och votering  
 
Ledamot Bengt Nykvist, S yrkar, skriftligen, på att skrivningen ändras gällande 
att-satserna till att vara: 
 
att söka stimulansmedel för utredning om LOV 
 
att updra åt socialnämnden att genomföra de utredningar och fatta de beslut som behövs för 
att se om LOV kan införas i Torsås kommun 
 
att ge socialnämnden i uppdrag att kontinuerligt avrapportera till kommunstyrelsen 
 
att övriga att-satser strykes 
 
Ordförande Ewy Svensson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 
 
att ställa sig positiv till Håkan Algotssons med fleras motion om att införa LOV i Torsås 
kommun  
 
att LOV ska införas i kommunen under 2011-2012 
 
att uppdra åt socialnämnden att genomföra de utredningar och fatta de beslut som behövs så 
att LOV kan införas i kommunen 
 
att om möjligt ansöka om stimulansmedel för utredning om LOV  
 
att ge socialnämnden i uppdrag att kontinuerligt avrapportera till kommunstyrelsen samt  
 
att uppdra åt konsulterande socialchefen Bengt Jartsell att anmäla Torsås 
kommun till SKL:s nätverk för LOV 
. 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden 
bifaller ordförandes förslag. 
Votering begärs.  
  Fortsättning 
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SN § 16/11 forts 
Lagen om Valfrihetssystem (LOV) 
 
Vid votering där ja = ordförandes yrkande och nej = Bernt Nykvists yrkande, 
avges  
5 ja-röster för ordförandes yrkande, Linda Eriksson, C, Anita Borg C, Laila 
Söderholm KD, Jan-Olof Olsson C, Ewy Svensson M, och  
4 nej-röster för Bernt Nykvists yrkande, Henrik Nilsson Bokor S, Bernt 
Nykvist S, Britt-Marie Swedestam S, Christina Lönnqvist S.  
Socialnämnden bifaller således enligt Ewy Svenssons M, yrkande. 
  
Socialnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta 
 
att ställa sig positiv till Håkan Algotssons med fleras motion om att införa 
LOV i Torsås kommun  
 
att LOV ska införas i kommunen under 2011-2012 
 
att uppdra åt socialnämnden att genomföra de utredningar och fatta de beslut 
som behövs så att LOV kan införas i kommunen 
 
att om möjligt ansöka om stimulansmedel för utredning om LOV  
 
att ge socialnämnden i uppdrag att kontinuerligt avrapportera till 
kommunstyrelsen samt  
 
att uppdra åt konsulterande socialchefen Bengt Jartsell att anmäla Torsås 
kommun till SKL:s nätverk för LOV. 
 
Reservation 
 
Bernt Nykvist S, Henrik Nilsson Bokor S, Britt-Marie Swedestam S och 
Christina Lönnqvist S reserverar sig mot beslutet till förmån för Bernt Nykvists 
S,yrkande. 
----  
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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SN § 17/11  Dnr 09/SN0014 
AU § 12/11 
Bokslut/Verksamhetsberättelser 2010 
 
Ekonom Torsten Karlsson föredrar förvaltningsberättelsen för 2010. 
      
Verksamhetsberättelser från samtliga områdeschefer inom socialnämnden har 
lämnats in till socialnämnden. 
 
Socialnämnden redovisar ett underskott på 2 928 tkr jämfört med driftbudget 
2010.  
Hemtjänst, avvikelse 1,5 mnkr 
LASS, avvikelse 0,9 mnkr  
IFO-placeringar, kontaktpersoner och försörjningsstöd avvikelse 1,1 mnkr 
 
 

Resultaträkning, 
tkr 

Bokslut
2009

Budget
2010

Bokslut
2010

Avvikelse 
2010 

Intäkter -19 031,7 -22 551,0 -22 561,1 10,1 
Personalkostnader 107 757,8 109 121,8 110 532,0 -1 410,2 
Övriga Kostnader 40 581,5 39 831,0 41 358,2 -1 527,2 
Kapitalkostnader 468,5 483,0 483,6 -0,6 
Summa kostnader 148 807,8 149 435,8 152 373,8 -2 938,0 
Nettokostnader 129 776,1 126 884,8 129 812,9 -2 928,1 

 
                    Nettoinvesteringar 

Socialnämnd 599,7 600,0 603,5 -3,5 
 
Handlingar i ärendet 
 
Socialnämndens verksamhetsberättelse för 2010 
Områdeschefernas verksamhetsberättelser för 2010 
 
Arbetsutskottet beslutade 2011-02-15 föreslå socialnämnden  
 
att anta förvaltningsberättelsen för 2010 och överlämna den till 
kommunstyrelsen. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta socialnämndens förvaltningsberättelse för 2010 
 
att överlämna socialnämndens verksamhetsberättelse 2010 till 
kommunstyrelsen 
---- 

        Sändlista: 
        Kommunstyrelsen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 7 av 18 
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2011-02-23 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

      
 
 
SN § 18/11  Dnr 11/SN006 
Information FOKUS-grupper 
 
Konsulterande socialchefen Bengt Jartsell lämnar en muntlig information om  
resultatet av Fokus-grupperna inom socialförvaltningen. 
.  
Två grupper inom äldre- och handikappomsorgen och en grupp inom individ- 
och familjeomsorgen, har träffats vid tre tillfällen under december 2010 och 
januari 2011. Avsikten har varit att diskutera arbetssituation i stort. 
 
Bengt Jartsell vill ge grupperna en eloge för deras positiva engagemang och 
höga ambitionsnivå i detta arbete. Uppmanar socialnämnden att fortsätta med 
dessa Fokus-grupper. 
 
Socialnämnden noterar informationen 
---- 
Sändlista: 
Fokusgrupperna 
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SN § 19/11  Dnr  11/SN010 
AU § 13/11 
Tillsynsplan för alkoholservering, folköl och tobaksförsäljning 
samt kontroll av receptfria läkemedel i Torsås kommun 2011 
     
Alkoholhandläggare Erik Sandell har arbetat fram förslag till en tillsynsplan 
för Torsås kommun avseende år 2011. Tillsynen som avses är den genom 
alkohollagen och tobakslagen föreskriven kommunerna och 
polismyndigheten. Syftet är i första hand att försäkra sig om en ansvarsfull 
servering och försäljning och begränsa tillgängligheten för märkbart berusade 
underåriga. Alkohol- och tobakslagarna är skyddslagstiftningar med syfte att 
begränsa skador och olägenheter. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Upprättad tillsynsplan för år 2011 
 
Arbetsutskottet beslutade 2011-02-15 föreslå socialnämnden 
 
att anta tillsynsplanen för alkoholservering, folköl- och tobaksförsäljning samt 
kontroll av receptfria läkemedel i Torsås kommun år 2011. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta tillsynsplanen för alkoholservering, folköl- och tobaksförsäljning samt 
kontroll av receptfria läkemedel i Torsås kommun år 2011. 
---- 
Sändlista: 

  Alkoholhandläggare Erik Sandell 
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SN § 20/11  Dnr 10/SN0046  
AU § 16/11     
Socialnämndens reglemente 
Revidering - Inkallande av ersättare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden beslutade 2010-04-22 § 45 att anta förslag till reglemente för 
socialnämnden och överlämnade förslaget till kommunfullmäktige för 
godkännande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-05-10, § 
180/10, att återremittera förslaget till reglemente avseende § 12 ”Inkallande av 
ersättare” för att revideras enligt kommunfullmäktiges beslut 2007-03-28 § 
20/07 ”Ordning för inkallande av ersättare i nämnder och styrelser” 
 
Arbetsutskottet beslutade 2011-02-15 föreslå socialnämnden 
 
att § 12 ”Inkallande av ersättare” i socialnämndens reglemente revideras i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2007-03-28 § 20/07: 

 
1. I första hand den personliga ersättaren 
 
2. I andra hand inkallas ersättare från samma parti 
 
3. I tredje hand, om det gäller ledamot från ”allians-gruppen” (c, m, fp, kd), inkallas 
ersättare från denna grupp efter åldersordning, med yngst i första hand, när det gäller ”3-
parti-gruppen” (s, v, tp) inkallas ersättare från denna grupp, med yngst i första hand 
 
4. I fjärde hand inkallas ersättare från annat parti efter åldersordning med yngst i första 
hand. 
 
att överlämna reviderat förslag till reglemente för socialnämnden till 
kommunfullmäktige för godkännande. 
    Fortsättning 
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SN § 20/11 Forts 
Socialnämndens reglemente 
Revidering - Inkallande av ersättare 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att § 12 ”Inkallande av ersättare” i socialnämndens reglemente revideras i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2007-03-28 § 20/07: 

 
1. I första hand den personliga ersättaren 
 
2. I andra hand inkallas ersättare från samma parti 
 
3. I tredje hand, om det gäller ledamot från ”allians-gruppen” (c, m, fp, kd), inkallas 
ersättare från denna grupp efter åldersordning, med yngst i första hand, när det gäller ”3-
parti-gruppen” (s, v, tp) inkallas ersättare från denna grupp, med yngst i första hand 
 
4. I fjärde hand inkallas ersättare från annat parti efter åldersordning med yngst i första 
hand. 
 
att överlämna reviderat förslag till Reglemente för socialnämnden till 
Kommunfullmäktige för godkännande. 
--- 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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SN § 21/11  Dnr 10/SN0046 
Socialnämndens reglemente 
Revidering – Ersättares närvaro i utskott 
 
Enligt socialnämndens nuvarande reglemente ska ”ersättare närvara vid 
utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra”.  
 
I samband med ny mandatperiod har frågan aktualiserats. Då utskottet är ett 
förberedande organ inför socialnämnden är det angeläget att även ersättaren 
kan närvara för att hålla sig informerad i ärenden. 
 
Arbetsutskottet anser att när det gäller individärenden (sekretess) ska detta 
hållas inom en så liten krets som möjligt för att värna om den enskildes 
integritet. Tjänstgörande ersättare får information i aktuellt sekretessärende. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2011-02-15 att förslå socialnämnden  
 
att allmänna ärenden läggs först på arbetsutskottets dagordning och ersättare 
kan närvara 
 
att, när det gäller ärenden som berör sekretess, ska ersättare närvara endast om 
ordinarie ledamot är förhindrad att tjänstgöra. 
 
att revidera socialnämndens reglemente § 22 avseende Ersättares närvaro. 
 
Yrkande och proposition 
 
Ledamot Anita Borg C, ställer yrkande på att ersättare som ej är tjänstgörande 
ska ha möjlighet att närvara även vid behandling av sekretessärenden, dels för 
att hålla sig informerad och dels för att kunna fatta riktiga beslut. 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att allmänna ärenden läggs först på arbetsutskottets dagordning och ersättare 
kan närvara 
 
att, när det gäller ärenden som berör sekretess, ska ersättare närvara endast om 
ordinarie ledamot är förhindrad att tjänstgöra. 
 
att revidera socialnämndens reglemente § 22 avseende Ersättares närvaro. 
---- 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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SN § 22/11  Dnr 10/SN065 
AU § 10/11 
Biståndsbedömning Särskilt boende 
 
Vid socialnämndens sammanträde 2010-08-19 § återremitterades upprättat 
förslag till Riktlinjer inom äldreomsorg till arbetsutskottet för vidare utredning.  
 
Konsulterande socialchef Bengt Jartsell och biståndshandläggarna Pär Ahlgren 
och Carina Olsson har träffats vid ett par tillfällen och tittat över förslaget till 
riktlinjerna.  
 
En del i riktlinjerna är den individuella biståndsbedömningen av insatser i 
särskilt boende. När en person blir beviljad särskilt boende finns redan ett stort 
vårdbehov varför en ny biståndsbedömning inte torde vara nödvändig.  
Fokus bör istället ligga på genomförandeplanerna för de boende och att dessa 
har en regelbunden uppföljning. 
 
Personaltätheten på Torsås kommuns särskilda boende avgörs av en av 
nämnden fastställd koefficient och inte av den biståndsbedömda tiden. Det 
finns inget tvingande i att ha biståndsbedömd tid i särskilt boende enligt 
socialstyrelsen. 
 
Konsulterande socialchefen förslår att socialnämnden tar upp ärendet till 
diskussion tillsammans med biståndshandläggarna innan riktlinjerna fastställs 
av nämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2011-02-15 föreslå socialnämnden 
besluta 
 
att upphöra med biståndshandläggning av insatser på särskilda boenden  
 
att fokus i stället ska ligga på genomförandeplaner för de boende samt att 
uppföljning av dessa ska ske regelbundet 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att upphöra med biståndshandläggning av insatser på särskilda boenden  
 
att fokus i stället ska ligga på genomförandeplaner för de boende samt att 
uppföljning av dessa ska ske regelbundet. 
 
att ta upp en diskussion tillsammans med biståndshandläggarna innan 
nämnden fastställer Riktlinjerna inom äldreomsorgen. 
---- 
Sändlista: 
Biståndshandläggarna 
Områdeschef särskilt boende 
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SN § 23/11  Dnr 11/SN002 
Val av representanter i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
2011-2014 
 
Socialnämnden beslutar 
 
utse följande representanter (ordförande och vice ordförande) till Kommunala 
Pensionärsrådet (KPR) under mandatperioden 2011-2014 
 
M Ewy Svensson, ordförande 
 Södra Slätafly 316 
 385 93 Torsås  
 
S Henrik Nilsson Bokor, vice ordförande 
 Solvägen 10 
 385 51 Söderåkra 
---- 
Sändlista: 
Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Personalavdelningen 
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SN § 24/11  Dnr 08/SN0047 
Socialchefens delegation 
 
Bengt Jartsell har under tiden 2010-08-31 till och med 2011-02-28 varit 
kontrakterad socialchef.  
 
Socialnämnden beslutade 2010-09-22 att under den tid som Bengt Jartsell är 
kontrakterad som socialchef delegera till personalchef Per Lindberg att fatta 
beslut som enligt ”Delegationsordning för socialnämnden” ligger på socialchef. 
 
I och med att Bengt Jartsell slutar upphör även personalchefens uppdrag,  att 
fatta beslut som enligt delegationsordningen åvilar socialchefen.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att under en övergångsperiod och i avvaktan på rekrytering av ny socialchef 
uppdra åt ordförande Ewy Svensson att besluta i frågor som enligt 
delegationsordningen åvilar socialchefen. 
---- 
Sändlista: 
Ordförande Ewy Svensson 
Personalchefen 
Personalavdelningen 
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SN § 25   Dnr 11/SN013 
Äldreveckan 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Äldreveckan i länets kommuner arrangeras i år under vecka 17. 
 
Med anledning av att Lena Bondesson, ansvarig för Äldreveckan sedan några 
år tillbaka, avsagt sig uppdraget och någon ersättare för henne inte utsetts för 
ändamålet, ställde sig socialnämnden 2010-08-19 tveksam till en fortsättning av 
Äldreveckan.  
 
Ledamot Henrik Nilsson Bokor tar upp frågan på nytt och anser att då 
Äldreveckan varit en mycket uppskattad tradition bör denna upprätthållas.  
Eftersom det ligger ett stort förarbete med att arrangera en Äldrevecka och 
ingen ansvarig är utsedd, föreslår han att en diskussion tas upp med bland 
annat områdescheferna inom äldreomsorgen om möjligheten att anordna en 
”egen” Äldrevecka senare under året  
 
Förslag till beslut 
 
Ledamot Henrik Nilsson Bokor föreslår socialnämnden 
 
att uppdra åt ordförande Ewy Svensson att ta en diskussion med 
områdescheferna inom äldreomsorgen för att kunna anordna en ”egen” 
Äldrevecka senare under året 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att uppdra åt ordförande Ewy Svensson att ta en diskussion med 
områdescheferna inom äldreomsorgen för att kunna anordna en ”egen” 
Äldrevecka senare under året 
 
att ärendet återkopplas till socialnämnden. 
---- 
Sändlista: 
Ordförande 
Områdescheferna 
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SN § 26/11  Dnr 11/SN006 
Informations- och anmälningsärende 
 

 Utökad samverkan mellan kommunerna 
Sedan hösten 2008 har det på uppdrag av kommunfullmäktige 2008-
11-26 § 106/08, pågått ett arbete gällande utökad samverkan, inom 
individ och familjeomsorgen, mellan kommunerna Nybro, Emmaboda 
och Torsås. Konsulterande socialchef Bengt Jartsell informerar 
nämnden om att Torsås kommun nu ingått avtal gällande gemensamt 
jourfamiljehem tillsammans med Nybro och Emmaboda kommuner.  
 

 Utredning socialpsykiatri Dnr 11/SN011 
Arbetsutskottet har beslutat att ställa sig bakom ett genomförande av 
utredning om hur socialnämndens socialpsykiatri ska utformas 
framöver. Utredningen kommer att utföras PwC:s konsult Torsten 
Sjöström. Torsten arbetar parallellt med utredning rörande 
årsarbetstiden.  
 

 Bengt Jartsell påtalar vikten av att arbeta vidare med tre angelägna 
utredningar: LSS-utredningen, organisationsutredningen IFO samt 
äldreboendeplanen 
 

 Gränsdragning av ansvar   
Socialnämnden har skickat en begäran om ett möte mellan 
socialnämnden i Torsås kommun och ansvariga inom landstinget för 
diskussion angående gränsdragning av ansvar enligt HSL för patienter 
tillhörande PRE och öppenvården psykiatrin.  
 

 Landstinget i Kalmar län inbjuder till Finaldag 31 maj 2011 i 
Oskarshamn avseende Stroke-rehabiliteringsarbetet i Kalmar län. 
Landets största förbättringsarbete gällande rehabilitering av personer 
som fått stroke redovisas med fokus på sjukgymnastik och arbetsterapi 
och tar sikte på framtiden. 
 

 Skrivelse från personalen på Sophiagården har inkommit till nämnden. 
Överlämnat till områdeschefen. 

 
 Kommunstyrelsens protokoll § 27/11 (2011-02-01) angående översyn 

av arbetsmarknadsenheten Vågen. Beslut att utse tillförordnad 
kommunchef och personalchef att delta i socialförvaltningens 
utredning. 

------- 
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SN § 27/11  Dnr 11/SN014 
Kurser och konferenser 
 
Regionförbundet i Kalmar län inbjuder till ett seminarium ”Att hålla koll på 
omvärlden – ett seminarium kring kommunal omvärldsanalys” torsdagen den 24 mars 
2011 på Brofästet Hotell & Konferens Kalmar. Konferensavgift 1 990 kr. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anmäla ledamot Henrik Nilsson Bokor S och ledamot Linda Eriksson C .  
----- 
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SN § 28/11 
Anmälan delegationsbeslut 
 
Delegationsbeslut fattade under perioden -31 januari 2011 anmäls 
 

 Försörjningsstöd, sekretess enligt sekretesslagen 7:4 
 Verksamhetsmått IFO, sekretess enligt sekretesslagen 7:4 
 Biståndsbeslut inom ÄO och OF, sekretess enligt sekretesslagen 7:4 
 Avgiftsbeslut inom ÄO och OF, sekretess enligt sekretesslagen 7:4 

------ 


