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Plats och tid Kommunkontoret, Torsås 2011-03-23, kl 16.00-18.00 
  
Beslutande Ewy Svensson M, ordförande 
 Linda Eriksson C  
 Anita Borg, C 
 Jan-Olof Olsson, C 
 Laila Söderholm, KD 
 Henrik Nilsson Bokor, S  §§ 31-39 
 Christina Lönnqvist, S 
 Bernt Nykvist, S 
 Britt-Marie Swedestam, S 
 Hans Larsson, S, tjänstgörande ersättare för Henrik Nilsson Bokor §§ 29-30 
       
       
   
Övriga deltagande Kerstin Nilsson, sekreterare 
  Per Lindberg, personalchef § 30 
 Carina Olsson, biståndshandläggare § 31 
 Pär Ahlgren, biståndshandläggare § 31 
 Anita Pettersson, C, ej tjänstgörande ersättare 
 Hans Larsson, S, ej tjänstgörande ersättare §§ 31-39 
       
  
Utses att justera Laila Söderholm 
  
Justeringens  Kommunkontoret, Torsås 
plats och tid 2011-03-29 
 
Underskrifter Sekreterare Kerstin Nilsson Paragrafer §§ 29-39
    
 Ordförande Ewy Svensson       
    
 Justerande Laila Söderholm 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2011-03-23  
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2011-03-29 Datum för anslags   2011-04-20 
nedtagande 

     

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås  

    
    
Underskrift Kerstin Nilsson   
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SN § 29/11        
  
Godkännande av dagordning  
 
Nämnden fastställer dagordningen enligt utsänd kallelse med ändringen att 
Punkt 5 ”Redovisning Träffpunktsverksamheten” utgår på grund av sjukdom 
och tas upp på socialnämndens sammanträde i april samt tillägg 

 Ekonomisk uppföljning 
 Ansökan om pensionsavgång (information) 

 
§ 30     Information om rekryteringsprocess av socialchef 
 
§ 31     Fallbeskrivningar inom äldre- och handikappomsorgen 
 
§ 32     Omkostnader ledsagarservice LSS 9:3   
 
§ 33     Budgetuppföljning januari-februari 2011 
 
§ 34     Tillsvidare serveringstillstånd Restaurang Kosova 
 
§ 35     Tjänsten som sysselsättningssamordnare     
 
§ 36     Informations- och anmälningsärenden 
 
§ 37     Lunchservering Mariahemmet 
 
§ 38     Ekonomisk uppföljning ”Analys äldreomsorgen” 
 
§ 39     Delegationsbeslut       
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SN § 30/11                        Dnr 11/SN002   
Rekrytering socialchef   
   
Personalchef Per Lindberg informerar nämnden om hur långt processen med 
rekrytering av ny socialchef kommit.  
 
Beslut om vem som kommer att erbjudas tjänsten som socialchef fattas av 
Kommunstyrelsen 2011-04-05. 
 
Arbetsutskottet noterar informationen 
---- 
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SN § 31/11  Dnr  10/SN065 
Fallbeskrivningar inom äldreomsorgen 
 
Då ett beslut om insatser fattas av biståndshandläggarna genererar det som 
oftast i kostnader socialnämnden. Med anledning av detta har 
biståndshandläggarna inom äldre- och handikappomsorgen bjudits in till 
nämnden för att informerar om beslutsgången av ett ärende. En dialog förs 
kring två exempel av fallbeskrivningar avseende ”Ledsagning”.  
 
Nämnden tackar för en givande information samt dialog och föreslår att 
biståndshandläggarna bjuds in vid flera tillfällen och då går igenom andra 
förekommande fallbeskrivningar. 
---- 
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SN § 32/11  Dnr 10/SN0072 
AU § 30/11 
Omkostnader ledsagarservice LSS 9:3 
 
LSS-handläggare Lena Gustafsson informerar arbetsutskottet 2011-02-15 § 
30/11 om att ansökningar har inkommit avseende ledsagarservice enligt LSS 
9:3 för semester – och rekreationsresor. I samband med detta finns förfrågan 
om vilka omkostnader för ledsagare som kommunen bekostar.  
 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och förslag framkommer om att kommunen 
ska följa SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) uttalande att kommunen 
inte med stöd av LSS kan förpliktigas att svara för ledsagarens omkostnader i 
samband med semester- och rekreationsresor. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2011-02-15 föreslå socialnämnden 
besluta 
 
att följa SKL:s uttalande att ”kommunen inte med stöd av LSS kan förpliktigas 
att svara för ledsagarens omkostnader i samband med semester- och 
rekreationsresor” 
 
att inte bevilja omkostnadsersättning för ledsagare i samband med semester- 
och rekreationsresor 
 
att uppdra åt LSS-handläggare Lena Gustafsson att utarbeta riktlinjer inom 
LSS-verksamheten 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att följa SKL:s uttalande att ”kommunen inte med stöd av LSS kan förpliktigas 
att svara för ledsagarens omkostnader i samband med semester- och 
rekreationsresor” 
 
att inte bevilja omkostnadsersättning för ledsagare i samband med semester- 
och rekreationsresor 
 
att uppdra åt LSS-handläggare Lena Gustafsson att utarbeta riktlinjer inom 
LSS-verksamheten 
---- 
Sändlista: 
LSS-handläggare
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SN § 33/11  Dnr 10/SN0006 
Budgetuppföljning januari – februari 2011 
 
Ekonom Torsten Karlsson har sammanställt budgetuppföljning för perioden 
januari-februari 2011 som delges nämndens ledamöter. 
 
Beräknade budgetavvikelser 
Verksamhet Beräknad avvikelse 11-12-31 
Övergripande verksamhet                           -  2,0 Mnkr 
Hemtjänst mm                               0,0 Mnkr 
Mariahemmet                              0,0 Mnkr 
IFO-verksamhet                            - 2,0 Mnkr 
LSS-verksamhet                              0,0 Mnkr 
ÄO Söderåkra Säbo och hemtj                              0,0 Mnkr 
LASS                                 0,0 Mnkr 
Hälso- och sjukvård                                 0,0 Mnkr 
Kostenhet Soc                                 0,0 Mnkr 
Totalt                             -  4,0 Mnkr 
 
Sammanfattning 
 
Vid årets första uppföljning visar prognosen på en avvikelse mot budget på ett 
underskott om 4,0 Mnkr vid årets slut. 
 
Sammanfattning 
 
Övergripande verksamhet – Sparåtgärder på sammanlagt 4 025 tkr belastar 
ansvarsområdet. Schemaändringar inom Särskilt boende är genomförda, inom 
hemtjänsten startar nya scheman 110301, därefter följer personliga assistenter. 
Effekten av denna och övriga effektiviseringar är i dagsläget svåra att bedöma, 
vissa kan ge effekt på längre sikt än budgetåret. Samlad bedömning -2,0 mnkr. 
Hemtjänst mm – Personalkostnader efter två månader – 189 tkr 
IFO Individ och familjeomsorgen – Försörjningsstödet för perioden är 317 tkr 
högre än budget. Antal ärenden per handläggare ökar vilket gör att de inte har 
utrymme att aktivt arbeta med klienterna. Ökningen beror troligtvis på 
arbetsläget med uppsägningar i kommunen. Den kalla vintern har inneburit att  
el/uppvärmningskostnaderna varit dubbelt så höga som tidigare. Socionom-
konsulter är inhyrda enligt beslut i AU. Kostnad hittills 187 tkr. Placeringar av 
barn och unga ökar jämfört med föregående år. 
    Fortsättning 
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SN § 33/11 forts 
Budgetuppföljning januari - februari 2011 
 
Kostenheten Soc – Mariahemmet ingen avvikelse. Sophiagården något lägre 
intäkter än budgeterat då korttidsenheten inte varit fullbelagd under perioden. 
Personalkostnad högre än normalt men kommer att jämnas ut när neddragning 
är fullt genomförd. Pensionsavgång 0,67 tjänst i maj återbesätts inte. Övriga 
kostnader enligt budget. 
 
Övriga verksamheter ingen avvikelse mot budget. 
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta 
 
att delge kommunstyrelsen budgetuppföljningen för perioden januari – februari 
2011-03-25 
 
att bjuda in ekonom Torsten Karlsson till socialnämndens sammanträde i april 
för en redogörelse av budgetuppföljningen 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att delge kommunstyrelsen budgetuppföljningen för perioden januari – februari 
2011-03-25 
 
att bjuda in ekonom Torsten Karlsson till nästa socialnämndens sammanträde i 
april för enredogörelse av budgetuppföljningen 
---- 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
Ekonom Torsten Karlsson 
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SN § 34/11  Dnr 10/SN068 
AU § 20/11     
Tillsvidare serveringstillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen för 
servering av alkoholdrycker 
 
Emma Chahrour, 780319-2926, har genom enskild firma ansökt om Tillsvidare 
serveringstillstånd till allmänheten i Restaurang Kosova, Kungsvägen 45, 385 40 
Bergkvara.   
Restaurangen är sedan tidigare etablerad på orten och verksamheten ska fortgå 
ungefär som tidigare. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Utredning daterad 2011-03-10. 
 
Utredarens övervägande  
 
Eftersom verksamheten ska bedriva i enskild firma s k fåmansföretag 
föreskriver alkohollagen och de av Svenska Folkhälsoinstitutet skrivna 
kommentarerna, att även maka/make/sambo ska prövas om denne ska arbeta i 
och ha inflytande över verksamheten. Därför har även Mahmoud Charour, 
740115-0672, prövats. De har båda vissa branschvana och Emma har 2010-03-
08 examinerats godkänd i Kunskapsprovet 
Genom inkomna yttrande har inget framkommit som utgör hinder att bevilja 
serveringstillstånd. 
 
Ett tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten har på delegation beviljats för 
Emma Charour under tiden 2011-03-11—2011-03-27 för servering av starköl, 
vin, sprit och andra jästa drycker med serveringstid mellan kl 11.00-01.00. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2011-02-16 föreslå socialnämnden 
 
att bevilja sökande Tillsvidare serveringstillstånd till allmänheten på Restaurang 
Kosova, Kungsvägen 45, 385 45 Bergkvara, med serveringstid mellan kl 12.00-
01.00. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att bevilja sökande Tillsvidare serveringstillstånd till allmänheten på Restaurang 
Kosova, Kungsvägen 45, 385 45 Bergkvara, med serveringstid mellan kl 12.00-
01.00. 
--- 
Sändlista: 
Emma Chahrour 
Alkoholhandläggaren 
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SN § 35/11  Dnr 09/SN0027 
AU § 23/11 
Tjänsten som sysselsättningssamordnare 50% 
 
Inom socialnämnden finns i dag två tjänster (totalt 130%) som arbetar med 
sysselsättning riktade till personer med psykisk funktionsnedsättning. Antal 
personer som är beviljade sysselsättning i denna målgrupp varierar mellan 10-
15 personer. De som för närvarande är i extern sysselsättning är det vid ett 
eller ett par tillfällen per vecka.  
Den 50%-iga tjänsten som sysselsättningssamordnare ansvarar för de personer 
som har sin sysselsättning externt. Då antalet personer som är sysselsatta med 
extern sysselsättning endast för närvarande är 3-4 gör socialförvaltningen 
bedömningen att den 50% tjänsten som sysselsättningssamordnare kan 
upphöra då arbetsbrist faktiskt föreligger.  
Socialförvaltningen har för avsikt att överflytta ansvaret för dessa personers 
sysselsättning till boendestödjarna inom socialpsykiatrin.  
Socialförvaltningens samverkan med Arbetsförmedlingen har även 
intensifierats med början under 2010. 
 
Vid arbetsutskottet 2011-03-16 redogjorde områdeschefen för individ och 
familjeomsorgen Anna Flinck för ärendet. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2011-02-28 
 
Ledamöterna Henrik Nilsson Bokor och Christina Lönnqvist vill ha en 
grundligare utvärdering på uppnådda resultat avseende projektet. Föreslår att 
områdeschef Anna Flinck bjuds in till socialnämndens sammanträde i april för 
att redovisa hur samarbetet med arbetsförmedling är tänkt. De vill också ha en 
månatlig redovisning för hur försörjningsstödet utvecklas. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2011-03-16 föreslå socialnämnden 
besluta 
 
att tjänsten som sysselsättningssamordnare 50% snarast möjligt indrages då 
arbetsbrist föreligger och då behovet hos aktuell målgrupp inte längre finns. 
 
    Fortsättning 
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SN § 35/11 Forts   
AU § 23/11 
Tjänsten som sysselsättningssamordnare 50% 
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta  
 
att tjänsten som sysselsättningssamordnare 50% snarast möjligt indrages då 
arbetsbrist föreligger och då behovet hos aktuell målgrupp inte längre finns 
 
att bjuda in områdeschef Anna Flinck till socialnämnden i april för att redovisa 
hur samarbetet med arbetsförmedlingen är upplagd och att visa på resultat av 
det nya arbetssättet 
 
att uppdra åt områdeschef Anna Flinck att månatligt redovisa hur försörjnings-
stödet utvecklas  
 
att en utvärdering av projektet ”jobbcoach” ska presenteras för socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att tjänsten som sysselsättningssamordnare 50% snarast möjligt indrages då 
arbetsbrist föreligger och då behovet hos aktuell målgrupp inte längre finns 
 
att bjuda in områdeschef Anna Flinck till socialnämnden i april för att redovisa 
hur samarbetet med arbetsförmedlingen är upplagd och att visa på resultat av 
det nya arbetssättet 
 
att uppdra åt områdeschef Anna Flinck att månatligt redovisa hur försörjnings-
stödet utvecklas  
 
att en utvärdering av projektet ”jobbcoach” ska presenteras för socialnämnden 
 
Reservation 
 
Mot beslutet reserverar sig Henrik Nilsson Bokor S, Christina Lönnqvist S, 
Bernt Nykvist S samt Britt-Marie Swedestam S (bilaga) 
---- 
Sändlista: 
Områdeschef Anna Flinck  
Personalchef Per Lindberg 
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SN § 36/11  Dnr 11/SN006 
Informations- och anmälningsärenden 
 

 Tillförordnad socialchef 
Måndagen den 28 mars, börjar Bengt Einarsson som tillförordnad 
socialchef i Torsås kommun. 
Bengt kommer att jobba halvtid fram till dess att en ny socialchef 
finns på plats. Han har tidigare arbetat som bland annat socialchef i 
Båstads kommun 

 Utredningsuppdrag inom LSS, IFO och Äldreomsorgsplan 
Arbetsutskottet har beslutat att avvakta med påbörjandet av 
utredningsarbetet tills diskussion förts med Bengt Einarsson. 

  ”Svalans” gruppboende 
Ordförande har tillsammans med områdeschef för LSS besökt Svalans 
gruppboende för att bland annat titta på miljön i och kring boendet. 

  Avgifter särskilt boende 
Ordförande Ewy Svensson informerar om att hon tagit tag i ärendet 
för att klargöra hur avgiften räknats fram och att eventuella 
felaktigheter ska rättas till. Ekonomikontoret har fått uppdraget att 
snarast göra en genomlysning av hur matkostnaden tagits fram. 

   Lex Sarah 
Anmälan är gjord av personal på Mariahemmet efter att de upptäckt 
att en del av de boende inte får den vård och omsorg de ska ha enligt 
genomförandeplanen samt bristande bemötande mot boende och 
närstående. 

  Personal 
 Agnetha Karlsson MAR har ansökt om pensionsavgång from 2011-05-01 

  Fondutdelningar 2011 
 Stiftelsen Peter Svenssons Ålderdomsfond, utdelning 920:-  
 Stiftelsen Socialvårdens Samfond, utdelning 1463:-- 

      ---- 
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SN § 37/11  Dnr 10/SN0058 
Lunchservering Mariahemmets matsal  
 
I samband med att utredning påbörjas avseende kostavgiften i särskilt 
boende framkommer förslag om att en inventering även bör göras avseende 
allmänhetens tillgång till lunchservering på Mariahemmet.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att ge uppdrag till områdeschef Anna-Karin Jönsson att se över 
allmänhetens tillgång till Mariahemmets lunchservering 
 
att redovisning av inventeringen ska lämnas vid socialnämndens 
sammanträde 2011-04-20. 
----- 
Sändlista: 
Kostverksamheten 
Områdeschef Anna-Karin Jönsson 
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SN § 38/11  Dnr 11/SN008 
Ekonomisk uppföljning äldreomsorgen 
 
Ärendet 
 
Socialnämnden har, enligt Avtal, uppdragit åt PwC att vara områdescheferna 
inom äldreomsorgen behjälpliga med att göra en analys varför verksamheterna 
uppvisar ett underskott för år 2010 och därmed befarat underskott även under 
år 2011.  
Enligt avtal ska uppdraget inte överstiga 25 tim och vara slutfört i slutet av 
februari.  
PwC har framfört önskemål om att få fortsätta med utredningen (fler tim) då 
någon förklaring till underskottet ännu inte framkommit. 
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta 
 
att innan beslut fattas om någon förlängning av uppdraget bjuda in Åsa Bejvall, 
PwC till nämnden för att lämna en redovisning av gjord analys. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att innan beslut fattas om någon förlängning av uppdraget bjuda in Åsa Bejvall, 
PwC till nämnden för att lämna en redovisning av gjord analys. 
----- 

        Sändlista: 
                            Åsa Bejvall, PwC 
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SN § 39/11 
Anmälan delegationsärenden 
 
Delegationsbeslut fattade under perioden 1 – 28 februari anmäls. 
 

 Försörjningsstöd, sekretess enligt sekretesslagen 7:4 
 Verksamhetsmått IFO 
 Biståndsbeslut ÄO och OF, sekretess enligt sekretesslagen 7:4 
 Avgiftsbeslut inom ÅO och OF, sekretess enligt sekretesslagen 7:4 
 Tillfälligt serveringstillstånd Restaurang Kosova, Bergkvara 

----- 


