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Plats och tid Kommunhuset Torsås, kl 16.00-19.45 
  
Beslutande Ewy Svensson, M, ordförande 
 Linda Eriksson, C 
 Anita Borg, C 
 Anita Pettersson, C, tjänstgörande ersättare för Jan-Olof Olsson, C 
 Helena Kalmteg, C, tjänstgörande ersättare för Laila Söderholm, KD 
 Henrik Nilsson Bokor, S 
 Christina Lönnqvist, S 
 Bernt Nykvist, S 
 Britt-Marie Swedestam, S 
  
  
  
Övriga deltagande Kerstin Nilsson, sekreterare 
 Bengt Einarsson, tf socialchef 
 Se deltagarförteckning 
  
  
  
  
Utses att justera Henrik Nilsson Bokor 
  
Justeringens  Kommunkontoret, Torsås 
plats och tid 2011-04-27 

 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer   

  Kerstin Nilsson §§ 40 - 59 
 Ordförande   
  Ewy Svensson  
 Justerande  
  Henrik Nilsson Bokor 

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

Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2011-04-20   

    
Datum för anslags  
uppsättande 

2011-04-28 Datum för anslags 
Nedtagande  2011-05-20 

 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås    

    

    
Underskrift    

 Kerstin Nilsson 
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Övriga deltagare 
Namn Närvarande §§ 

Torsten Karlsson, ekonom 48,49 

Lena Magnusson, områdeschef Träffpunkterna 41 

Anna-Karin Jönsson, områdeschef Mariahemmet 42 

Anna Flinck, områdeschef Individ- och familjeomsorgen 44-47 

Åsa Bejvall, konsult PwC 43 

Caroline Liljebjörn, konsult PwC 43 

  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 3 av 27   
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2011-04-20  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 

 

SN § 40/11     
Godkännanden av dagordning 
 
Nämndens fastställer dagordningen enligt utsänd kallelse 
 
§ 41  Redovisning Träffpunktsverksamheter 
 
§ 42  Redovisning Mariahemmets lunchservering 
 
§ 43  Redovisning PwC:s ekonomiska analys ÄO 
 
§ 44  Samarbete IFO/Arbetsförmedling 
 
§ 45  Utvärdering av projektet ”Jobbcoach” 
 
§ 46  Redovisning försörjningsstöd 
 
§ 47  Omreglering av vakant tjänst familjeresurs 
 
§ 48  Budgetuppföljning januari – mars 2011 
 
§ 49  Revidering beslutsattestanter 2011 
 
§ 50  Förslag förbättringar/besparingar 
 
§ 51  Folkhälsosamordnare/Operativ ungdom 
 
§ 52  Familjecentral i Torsås kommun 
 
§ 53  Vård och omsorgsplan 2011-2015 
 
§ 54  Föreningsbidrag 2011  
 
§ 55  Återkallelse serveringstillstånd 
 
§ 56  Ansökan om utvecklingsmedel 2011 
 
§ 57      Upphävande av beslut AU § 36/11 ”Bidrag till Äldreveckan” 
 
§ 58  Informations- och anmälningsärenden 
 
§ 59  Anmälan delegationsärenden 
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SN § 41/11      Dnr 07/SN106 
Redovisning Träffpunktsverksamheter 
 
Områdeschef Lena Magnusson har inbjudits till nämnden för att informera 
om innehållet i och syftet med träffpunktsverksamheterna i Torsås 
kommun. 
 
Träffpunkter bedrivs i Torsås, Bergkvara, Söderåkra och Gullabo och riktar 
sig till personer i eget boende men även till de boende på kommunens 
särskilda boenden. På alla orter finns demensgrupper vissa dagar.  
Syftet med träffpunkterna är att arbeta förebyggande genom att bland annat 

• ge deltagarna möjlighet att få en förbättrad livskvalitet 
• socialt innehåll i vardagen 
• bibehållandet av kroppsliga och mentala funktioner 
• att kunna bo kvar i det egna hemmet  
• att avlasta anhöriga 

 
Flera olika aktiviteter erbjuds deltagarna såsom promenader, bingo, 
matlagning/bakning, gruppgymnastik, sångstunder mm. I Söderåkra finns 
även ett IT-café. 
 
I dagsläget är det ca 70-80 personer inskrivna i träffpunktsverksamheten. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Tjänstskrivelse 2011-04-19 
Besparingsförslag från personal 
 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
---- 
Sändlista: 
Områdeschef 
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SN § 42/11       Dnr 10/SN058 
Lunchservering Mariahemmet 
 
Områdeschef för Mariahemmet Anna-Karin Jönsson fick på uppdrag av 
socialnämnden 2011-03-23 § 37/11 att se över Mariahemmets 
lunchservering till allmänheten. 
 
Områdeschefen Anna-Karin Jönsson har under två veckor i april gjort en 
inventering av hur många portioner som serverades i matsalen samt 
portioner som levererades till externa köpare vilket hon delger nämndens 
ledamöter.  
 
Handlingar i ärendet 
 
Inventering av antal portioner 
 
Socialnämnden noterar informationen. 
---- 
Sändlista: 
Områdeschef Mariahemmet  
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SN § 43/11      Dnr 11/SN008 
AU § 38/11 
PwC:s ekonomiska analys inom äldreomsorgen 
 
Socialnämnden beslutade 2011-03-23 § 38/11 att bjuda in Åsa Bejvall från 
PwC för att redogöra för den gjorda analysen av ekonomin inom 
äldreomsorgen. 
 
Konsulterna Åsa Bejvall och Caroline Liljebjörn från PwC närvarar vid 
mötet. Caroline Liljebjörn som gjort den ekonomiska analysen lämnar en 
redovisning av resultatet. Den visar på att den största avvikelsen finns inom 
hemtjänstområdet varför hon lagt fokus på den verksamheten i sin analys. 
Hon konstaterar att det finns stora skillnader i de olika datasystem (Time-
Care, Personalsystem och Ekozoom) man använder vid framtagande av 
uppgifter avseende personalkostnader vilket har försvårat arbetet.  
Kommunstyrelsen har anslagit ytterligare 10 tkr till det fortsatta arbetet med 
att hitta orsaken till underskottet. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att avvakta med beslut om fortsatt arbete avseende den ekonomiska 
analysen tills PwC lämnat slutrapporten efter utförda anslagna timmar. 
---- 
Sändlista: 
PwC 
Områdeschefer äldreomsorgen 
Ekonomichef?? 
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SN § 44/11      Dnr 11/SN018    
   
Samarbete socialförvaltningen IFO/arbetsförmedlingen  
 
Områdeschef Anna Flinck lämnar en information om samarbetet mellan 
socialförvaltningen individ- och familjeomsorg (IFO) och 
arbetsförmedlingen (AF). 
 
Under hösten 2010 återupptogs samarbetet mellan socialförvaltningen och 
arbetsförmedlingen vilket innebär bl a att handläggarna från IFO och AF 
träffas var 3:e vecka och diskuterar gemensamma ärenden. Förekommer 
även 3-parts-samtal (arbetsförmedlingen, socialförvaltningen och klienten). 
Arbetsförmedlingen har även tillgång till en jobbcoach och diskussion 
kommer att föras om möjligheten att använda denna tjänst. Fokus kommer 
att ligga på att tillsammans aktivt arbeta med ungdomar 25 år och yngre. 
 
Socialnämnden noterar informationen. 
---- 
Sändlista: 
Områdeschef IFO 
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SN § 45/11      Dnr 09/SN027 
Utvärdering projekt ”Aktivt försörjningsstöd/jobbcoach” 
 
Områdeschef inom IFO Anna Flinck redovisar utvärdering och 
projektresultat av ”Aktivt försörjningsstöd” i Torsås kommun. 
 
Bakgrund 
 
Budgetåret 2009 ökade socialnämnden ramen för försörjningsstöd med 
1 000 tkr och år 2010 med ytterligare 500 tkr. För att om möjligt hejda 
kostnadsutvecklingen inom försörjningsstödet föreslog 
förvaltningsledningen att ett projekt, begränsat på ett år (tom 2010-12-31) 
skulle genomföras. 
 
Målsättning med projektet har varit att få ut människor i självförsörjning 
och sysselsättning. När projektet startade fanns 14 personer mellan 18-26 år 
som uppbar försörjningsstöd. Målsättningen var att 6 personer av 14 skulle 
bli helt självförsörjande dvs ca 40%. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Utvärdering och projektresultat av ”Aktivt försörjningsstöd” 
 
Socialnämnden avsatte vid projektets början 500 tkr till genomförandet. 
Kostnaden för projektet har varit totalt 414 tkr. Besparingen som gjorts på 
uteblivet försörjningsstöd. uppgår till 159 tkr. 
 
Sammanfattning 
 
Resultatet av projektet Aktivt försörjningsstöd visar att det kan finnas 
många vinster med en coach som aktivt arbetar ut individen mot 
arbetsmarknaden. Coachen kan utgöra ett viktigt komplement till ordinarie 
resurser inom socialförvaltningen och arbetsförmedlingen. 
Socialsekreterarnas utredningskompetens och förmåga att göra bra och 
individanpassade kartläggningar ligger i grunden. Arbetsförmedlingen är den 
myndighet och den resurs som ska hjälpa individer till arbete. För den  
grupp eller den individ som på olika sätt kan komma i kläm mellan olika 
system eller inte klarar av att själv motivera sig till en förändring mot ökad 
egenförsörjning kan en coach vara lösningen. 
 
Socialnämnden noterar utvärderingen av projektet Aktivt försörjningsstöd. 
---- 
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SN § 46/11     Dnr 09/SN027 
Försörjningsstöd 
 
Områdeschef för IFO Anna Flinck redogör för försörjningsstödet 
(ekonomiskt bistånd). 
 
Enligt SCB:s statistik visar jämförelser mellan åren 2008 – 2010 på 50% 
ökning av försörjningsstödet. Antal hushåll inom försörjningsstödet var år 
2008 124 hushåll och år 2010 var antalet 178 hushåll. 
 
Socialförvaltningen arbetar med att få ner försörjningsstödet och en översyn 
av IFO-verksamheten pågår.  
Åtgärder för att minska kostnader för försörjningsstödet: är bland annat 

• Fler handläggare som aktivt arbetar med att få ut klinter i arbetslivet 
• Delegeringsordningen ska ses över 
• 1:e socialsekreterare ser över helheten 
• Samarbetet med AF återupptagits 
• Riktlinjer för försörjningsstödet har uppdaterats 
• Kontinuitet i personalgruppen 

 
Anna poängterar att en kontinuitet i personalgruppen är oerhört viktig. Då 
omsättningen av personal inom IFO det senaste åren varit stor har det varit 
svårigheten med att strukturera arbetet och få kontinuitet i handläggningen. 
 
Ordförande föreslår socialnämnden  
 
att 1:a socialsekreterare Lena Wernersson bjuds in till kommande nämnd. 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att 1:a socialsekreterare Lena Wernersson bjuds in till kommande nämnd. 
---- 
Sändlista: 
Områdeschef IFO 
1:a socialsekreterare 
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SN § 47/11      Dnr 10/SN051 
Omreglering av tjänst  
 
Områdeschef Anna Flinck informerar nämnden om att det idag finns två 
tjänster inom IFO:s verkställighet Familjeresurs, en som familjepedagog 
och en vakant tjänst som familjebehandlare. 
 
Sedan oktober 2010 har socionomkonsulter anlitats inom 
myndighetsdelen gällande arbete med barn och unga. Att anlita konsulter 
för behov som är permanent bedöms inte var en hållbar lösning 
 
För att få en mer kostnadseffektiv organisation föreslår områdeschefen att 
den vakanta tjänsten som familjebehandlare inom Familjresurs omregleras 
till en socionomjänst för en mer kostnadseffektiv organisation. De fackliga 
representanterna har inge att erinra mot förslaget. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Tjänsteskrivelse dat 2011-04-08 
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta 
 
att omreglera den vakanta tjänsten som familjebehandlare till en 
socionomtjänst med utredningskompetens inom verksamhetsområdet 
barn och familj 
 
att individ- och familjeomsorgen IFO integrerar familjeresurs i den tänkta 
socionomtjänsten 
           
 
Socialnämnden beslutar 
 
att omreglera den vakanta tjänsten som familjebehandlare till en 
socionomtjänst med utredningskompetens inom verksamhetsområdet barn 
och familj 
 
att individ- och familjeomsorgen IFO integrerar familjeresurs i den tänkta 
socionomtjänsten 
---- 
Sändlista: 
Områdeschef IFO 
Personalchef
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SN § 48/11      Dnr 10/SN006 
Budgetuppföljning januari – mars 2011 
 
Ekonom Torsten Karlsson lämnar en muntlig redogörelse för 
budgetuppföljningen januari – mars 2011. Han har tillsammans 
med områdescheferna gått igenom ekonomin i respektive 
verksamhet. 
 
Beräknade budgetavvikelser 
Verksamhet Beräknad avvikelse 11-12-31 

Övergripande verksamhet                           -  2,4 Mnkr 
Hemtjänst mm                            -  1,0 Mnkr 
Mariahemmet                               0,4 Mnkr 
IFO-verksamhet                           -  2,5 Mnkr 
LSS-verksamhet                              0,0 Mnkr 
ÄO Söderåkra Säbo och hemtj                              0,2 Mnkr 
LASS                                 0,8 Mnkr 
Hälso- och sjukvård                                 0,0 Mnkr 
Kostenhet Soc                                 0,0 Mnkr 
Totalt                             -  4,5 Mnkr 
 
Sammanfattning 
 
Efter mars månads uppföljning visar prognosen på en 
avvikelse mot budget på ett underskott om 4,5 Mnkr vid årets 
slut. 
 
Övergripande verksamhet – En samlad bedömning på området  – 
2,4 mnkr.  
Hemtjänst mm – Personalkostnader efter tre månader -321 tkr. 
Överskridande m ca 130 tkr/mån i februari och mars. 
Avvaktar slutsatser av beställd analys från PwC angående 
avvikelser mot budget. . 
Mariahemmet – Överskott motsvarande en årsarbetare på grund 
av förändrar schemaläggning av personal.  
IFO Individ- och familjeomsorg – Försörjningsstödet överstiger 
periodicerad budget med 550 tkr efter mars månad  Antalet 
hushåll med försörjningsstöd har ökat med 50% från 2008 till 
2010. Prognos – 1,6 mnkr. Placeringar i dagsläget inom 
budgetram. Konsultkostnader för utredningar inom IFO (2 
personer), prognos -0,9 mnkr, ej budgeterat.  
ÄO Söderåkra – Sophiagårdens dagpersonal januari -42 tkr, 
därefter +-0. Solgläntan/hemtjänst dagpersonal + 360 tkr tom 
mars.  
           Fortsättning 
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SN § 48/11 Forts 
Budgetuppföljning januari – mars 2011 
 
LASS – Försäkringskassan beviljat retroaktiv LASS-ersättning  
800 tkr. Ej budgeterad intäkt. 
 
Övriga verksamheter ingen avvikelse. 
        
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta 
 
att delge kommunstyrelsen budgetuppföljningen för perioden 
januari – mars 2011 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att delge kommunstyrelsen budgetuppföljningen för perioden 
januari – mars 2011 
---- 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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SN § 49/11       Dnr 11/SN002 
Revidering av beslutsattestanter 2011 
 
Socialnämnden beslutade 2011-01-12 § 4/11 att anta förslag till 
beslutsattestanter för år 2011. 
 
Ekonom Torsten Karlsson föreslår en revidering av beslutet när 
det gäller ansvarsområdet 521 Gemensam adm och ledning och 529 
Kostenheten soc 
 
Förslag till revidering av beslutsattestanter 2011 

Ansvar Beskrivning Attestant Befattning Ersättare Befattning 

521 Gemensam adm och ledning*** Ninna Melin Socialchef Torsten Karlsson Ekonom 

522 Hemtjänst Susanne Johansson Områdeschef Anna-Karin Jönsson Områdeschef 

523 Mariahemmet Anna-Karin Jönsson Områdeschef Susanne Johansson Områdeschef 

524 Individ och Familjeomsorg IFO Anna Flinck Områdeschef Elin Almheden* Områdeschef 

525 Omsorg funktionshindrade Elin Almheden* Områdeschef Anna Flinck Områdeschef 

526 Äldreomsorg Söderåkra Karin Olsson Områdeschef Lena Magnusson Områdeschef 

527 LASS, Träffpunkter Lena Magnusson Områdeschef Karin Olsson Områdeschef 

528 Hälso- och sjukvård** Kerstin Jonskog Områdeschef Agnetha Karlsson MAR 

529 Kostenheten soc Mikael Carlsson Kock Torsten Karlsson Ekonom 

      

* Under Elin Almhedens tjänstledighet 2011 ersätter vikarierande områdeschef Ros-Marie Engström 

**MAR (Agnetha Karlsson) är attestant för Objektet 89140 Hjälpmedelsverksamhet med Områdeschefen för H o S som ersättare. 

*** Fr o m 2011-08-15 utses socialchef Ninna Melin som beslutsattestant inom ansvarsområde 521. 

      

Vid förfall för ordinarie attestant samt ersättare beslutsattesterar i första hand socialchef 

och i andra hand ekonom Torsten Karlsson alla ansvarsområden.   
 

Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta 
 
att anta ovanstående reviderat förslag till beslutsattestanter för år 2011 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta ovanstående reviderat förslag till beslutsattestanter för år 2011 
---- 
Sändlista: 
Ekonomikontoret 
Områdeschefer 
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SN § 50/11      Dnr 11/SN006 
Förbättringar/besparingar inom socialnämndens 
verksamhetsområden 
 
Med anledning av det prognostiserade underskottet inom 
socialnämndens verksamhetsområde delger tf socialchef Bengt 
Einarsson sina tankar och förslag till besparingar och 
förbättringar år 2011 och framåt. Bland annat framkommer 
förslag på: 

• Översyn av riktlinjer inom äldreomsorgen, LSS, IFO-
försörjningsstöd 

• Översyn av kökskapacitet – ett kök 
• Riktlinjer för Särskilt boende  
• Minskning av platser särskilt boende 
• Mellanboende/närboende/trygghetsboende 
• Sophiagården framtida roll 
• Anhörigas/frivilligas roll 
• Genomförandeplaner 
• Schemaöversyn/årsarbetstiden 
• Fokusgruppernas effektivitetsförslag 
• Hemmaplanslösningar IFO 
• LOV- LOU  

 
Handlingar i ärendet 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2011-04.20 med förslag på 
besparingar/ förbättringar 2011 – . 
 
Socialnämnden noterar informationen. 
---- 
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SN § 51/11       Dnr 10/SN033 
AU § 27/11 
Folkhälsosamordnare/Operativ ungdomssamordnare 
 
I samband med aktualisering av frågan om ansvar och uppgifter för en 
folkhälsosamordnare har övervägts en delvis ny inriktning av denna resurs. 
Ärendet har tidigare behandlats i socialnämnden 2010-04-22, § 42. 
Bildningsnämnden behandlade ärendet 2011-03-21 § 33/11. 
 
Vid socialnämndens och bildningsnämndens gemensamma arbetsutskott 
2011-04-13 diskuterades ärendet och arbetsutskotten enades om att en tjänst 
som operativ ungdomssamordnare organisatoriskt ska inordnas under 
socialförvaltningen.  
 
Befattningens innehåll 
 
Befattningen förväntas dels ha en inriktning som fältsekreterare och dels ha 
ett operativt uppdrag att samordna och organisera ungdomsgrupper, t ex tjej- 
och killgrupper som träffas kring olika teman  En operativ ungdoms-
samordnare ska även, tillsammans med representanter för de samlade barn- 
och ungdomsresurserna i kommunen kunna träffa ungdomar som behöver 
impulskontroll, t ex via RePuls som är en beprövad metod. 
Nätverksstödjande arbete är i allmänhet viktigt för ungdomar som kan 
befaras vara i riskzonen angående sin hälsa och utveckling. 
 
Det är således väsentligt att denna nya tjänst ges en tillhörighet i sin operativa 
roll inom såväl socialförvaltningen/IFO som bildningsförvaltningen och 
därmed samverkar med personal/specialister från båda förvaltningarna. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2011-04-20, upprättad av tj socialchef Bengt 
Einarsson 
     
Ordförande föreslår socialnämnden besluta 
 
att befattningen som operativ ungdomssamordnare 
organisatoriskt ska inordnas inom socialförvaltningen, under 
områdeschefen för individ- och familjeomsorgen 
 
att befattningsinnehållet och uppgifter för den operative 
samordnaren successivt följs upp i utskottssamråd mellan 
socialnämnden och bildningsnämnden 
 
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för kännedom 
            Fortsättning 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 16 av 27   
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2011-04-20  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
 
SN § 51/11        
AU § 27/11 
Folkhälsosamordnare/Operativ ungdomssamordnare 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att befattningen som operativ ungdomssamordnare organisatoriskt ska 
inordnas inom socialförvaltningen, under områdeschefen för individ- och 
familjeomsorgen 
 
att befattningsinnehållet och uppgifter för den operative samordnaren 
successivt följs upp i utskottssamråd mellan socialnämnden och 
bildningsnämnden 
 
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för kännedom. 
---- 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
Ekonom Torsten Karlsson 
Bildningsnämnden 
Områdeschef IFO
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SN § 52/11       Dnr 11/SN025 
Familjecentral i Torsås kommun 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-04-12  
§ 121/11 att inhämta socialnämndens synpunkter på att bjuda in landstinget 
för nya överläggningar angående en framtida gemensam familjecentral i 
Torsås kommun. Svaret ska lämnas senast 2011-05-03. 
 
En familjecentral är en mötesplats för familjer. Hur verksamheten ser ut beror 
till stor del på barnfamiljernas behov och önskemål. Basen är den allmänna 
mödra- och barnhälsovården i samverkan med öppna förskolan och en 
stödjande/förebyggande/behandlande individ- och familjeomsorg. Målet för 
verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa  
och utveckling hos barn och föräldrar genom att 

• Finnas tillgänglig som nära mötesplats 
• Stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar 
• Skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga 
• Erbjuda lättillgängligt stöd 
• Vara ett kunskaps- och informationscentrum 
• Utveckla god service och stöd 

 
Handlingar i ärendet 
 
Tjänsteskrivelse ”Förslag till synpunkter angående Familjecentral” 
daterad 2011-04-20. 
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden 
 
att tillstyrka förslag för ny överläggning med landstinget angående en framtida 
gemensam familjecentral i Torsås kommun 
 
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att tillstyrka förslag för ny överläggning med landstinget angående en framtida 
gemensam familjecentral i Torsås kommun 
 
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen 
---- 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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SN § 53/11       Dnr 11/SN027 
AU § 33/11 
Vård- och omsorgsplan 2011-2015 
 
Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och 
funktionshindrade möjlighet att leva ett normalt och självständigt liv. Det 
innebär att äldre och funktionshindrade så långt det är möjligt ska kunna bo 
kvar i ordinärt boende 
 
En Vård- och omsorgsplan för äldre och funktionshindrade avseende år 
2011-2015 ska nu tas fram. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska 
synen på verksamheten, särskilt prioriterade områden och hur 
kvalitetsarbetet ska bedrivas. Planen ska beskriva riktlinjerna för vård- och 
omsorgsverksamheten de kommande fem åren. Planen föreslås revideras år 
2016. 
 
Tf socialchef Bengt Einarsson redogör i tjänsteskrivelse daterad 2011-03-30 
för processen. 

• Andra halvan av maj 2011:En remissomgång genomförs efter det 
att ett första förslag till plan upprättats. Remissen omfattar bl a 
brukarorganisationer, pensionärsorganisationer, anställda inom 
socialförvaltningen och övriga förvaltningar samt fackliga 
organisationer 

• Juni 2011: Förslag till vård och omsorgsplan överlämnas till 
socialnämnden 

• September 2011: Beslut i  kommunstyrelsen 
• Oktober 2011: Beslut i Kommunfullmäktige 

 
Handlingar i ärendet 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av tf socialchef Bengt Einarsson 
 
Arbetsutskottet beslutade 2011-04-06 föreslå socialnämnden 
besluta 
 
att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till vård och omsorgsplan för 
åren 2011-2015 i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2011-03-30 
      
Socialnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till vård och 
omsorgsplan för åren 2011-2015 i enlighet med tjänsteskrivelse 
daterad 2011-03-30 
----- 

Sändlista: 
Tf socialchef Bengt Einarsson 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 19 av 27   
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2011-04-20  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 
SN § 54/11      Dnr 10/SN083 
AU § 34/11 
Föreningsbidrag 2011 
 
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 ska användas i verksamheten, 
dock inte till fasta kostnader, det ska också gagna medlemmarna. 
Storleken på bidraget är beroende av socialnämndens budgetram. För 2011 
har socialnämnden avsatt 59 000 kronor till föreningsbidrag. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Ansökningshandlingar från föreningar 
 
För 2011 har följande föreningar sökt bidrag 
 

• PRO Torsås  
• PRO Gullabo 
• PRO Söderåkra/Bergkvara 
• SPF Torsås  
• SPF Söderåkra/Bergkvara 
• RPG 
• DHR Södra Möre 
• IOGT-NTO 
• KRIS 
• Röda Korset 
• BRIS  
• RTP (inkommit till Kultur- och Fritidsförvaltningen 2011-03-26 ) 

 

Fortsättning 
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SN § 54/11 Forts 
AU § 34/11  
Föreningsbidrag 2011 
 
 
Arbetsutskottet beslutade 2011-04-06  föreslå socialnämnden 
besluta 
 
att bevilja föreningsbidrag för 2011 med 4 000 kronor vardera till PRO 
Torsås, PRO Gullabo, PRO Söderåkra/Bergkvara, SPF Torsås, SPF 
Söderåkra/Bergkvara, RPG samt DHR Södra Möre 
 
att bevilja föreningsbidrag för 2011 till Röda Korset med 5 000 kr, med 
motiveringen att det är ett mycket bra komplement till socialnämndens 
verksamhet inom äldre- och handikappomsorgen samt för deras engagemang 
med sjukhusvärdinnor på lasarettet i Kalmar. 
 
att avvakta med beslut om föreningsbidrag för 2011 till IOGT-NTO då 
begärda kompletterande handlingar ej inkommit till socialförvaltningen 
 
att avvakta med beslut om föreningsbidrag för 2011 till BRIS tills uppgift 
lämnats om hur många barn från Torsås kommun som varit i kontakt med 
BRIS samt om de någon gång under året besökt Torsås kommuns skolor  
 
att avslå ansökan om föreningsbidrag 2011 till KRIS då de inte anses uppfylla 
bidragskriterierna 
 
Ansökan om föreningsbidrag 2011 från Personskadeförbundet RTP har  
felaktigt inlämnats till Kultur- och  Fritidsförvaltningen och därför inte 
kommit med bland ansökningarna till arbetsutskottet. 2011-04-06 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att bevilja föreningsbidrag för 2011 med 4 000 kronor vardera till PRO 
Torsås, PRO Gullabo, PRO Söderåkra/Bergkvara, SPF Torsås, SPF 
Söderåkra/Bergkvara, RPG samt DHR Södra Möre 
 
att bevilja föreningsbidrag för 2011 till Röda Korset med 5 000 kr, med 
motiveringen att det är ett mycket bra komplement till socialnämndens 
verksamhet inom äldre- och handikappomsorgen samt för deras engagemang 
med sjukhusvärdinnor på lasarettet i Kalmar. 
             Fortsättning 
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SN § 54/11 Forts 
AU § 34/11  
Föreningsbidrag 2011 
 
att, då kompletterande handlingar inkommit, bevilja IOGT-NTO 15 000 kr 
för år 2011 
 
att, då kompletterande handlingar inkommit, bevilja BRIS 4 000 kr för år 
2011 
 
att avslå ansökan om föreningsbidrag 2011 till KRIS med motiveringen att de 
inte anses uppfylla bidragskriterierna 
 
att avslå ansökan om föreningsbidrag 2011 till RTP med motiveringen att  
föreningen inte har någon representant från Torsås kommun 
---- 
Sändlista:   
Aktuella föreningar
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SN § 55/11      Dnr 07/SN0103 
AU § 38/11 
Återkallelse av serveringstillstånd 
 
Möre Golfkrog AB, 556742-6043, arrenderar, efter den 16 april 2011, inte 
längre Möre Golfkrog där man varit innehavare av serveringstillståndet. Detta 
innebär att besittningsrätt till lokalerna inte längre finns vilket är en 
förutsättning för att uppfylla kraven i alkohollagen. 
 
Utredarens övervägande 
 
Utredningen visar att Möre Golfkrog AB efter den 16 april 2011 inte längre 
uppfyller kraven eller utnyttjar tillståndet varför kommunen enligt AL kap 9 § 
18 ska återkalla tillståndet. 
 
Förslag till beslut 
 

Arbetsutskottet beslutade 2011-04-06  föreslå socialnämnden besluta 
 
att återkalla Möre Golfkrog AB, 556742-6043, serveringstilstånd beviljade i 
Möre Golfkrog. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att återkalla Möre Golfkrog AB, 556742-6043, serveringstilstånd beviljade i 
Möre Golfkrog. 
----- 
Sändlista: 
Möre Golfkrog AB 
Alkoholhandläggare 
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SN § 56/11      Dnr 11/SN022 
Ansökan om utvecklingsmedel till kommunerna 2011 för att 
stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar 
våld – Utredning om Barnahus i södra Kalmar län 
 
Regeringen avser att initiera en långsiktig förbättring av kommunernas stöd 
till våldsutsatta kvinnor, barn som har bevittnat våld samt till män som utövar 
våld i nära relationer. 
 
Länsstyrelsen i Kalmar län inbjuder kommunerna att ansöka om 
utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och 
barn som har bevittnat våld. Ansökningstiden utgår den 2 maj 2011. 

  

Ärendebeskrivning 
 
Under hösten 2010 träffades politiker och tjänstemän från kommunerna i 
södra Kalmar län (Torsås, Kalmar, Borgholm, Mörbylånga och Mönsterås) 
för att diskutera frågan om samverkan kring Barnahus. Alla uttryckte en 
positiv inställning till att göra en gemensam utredning om förutsättningarna 
att skapa ett Barnahus. En arbetsgrupp bildades bestående av 
verksamhetsföreträdare från socialtjänsten i kommunerna. Arbetsgruppen 
anser att det finns ett behov av att göra en förstudie för att inhämta kunskap 
om Barnahus och om vilka erfarenheter som dragits på olika håll i landet för 
att en eventuell satsning i Kalmar län ska blir så bra som möjligt. 
 
Länsstyrelsen kräver att samtliga deltagande kommuner (Torsås, Kalmar, 
Borgholm, Mörbylånga och Mönsterås) har behandlat ärendet och att 
protokollsutdrag från samtliga kommuner bifogas ansökan. 
 

Handlingar i ärendet 
 
Inbjudan att ansöka om utvecklingsmedel till kommunerna för att stärka 
stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. 2011 
 

Förslag till beslut 
                
Arbetsutskottet beslutade 2011-04-06  föreslå socialnämnden besluta 
 
att godkänna att en gemensam ansökan inlämnas till länsstyrelsen i Kalmar 
län om ”Utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnat våld” 
             Fortsättning 
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SN § 56/11 Forts 
AU § 39/11 
Ansökan om utvecklingsmedel till kommunerna 2011 för att 
stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar 
våld – Utredning om Barnahus i södra Kalmar län 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna och ställa sig bakom att en gemensam ansökan inlämnas till 
länsstyrelsen i Kalmar län om ”Utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet 
till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld” 
---- 
Sändlista: 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Områdeschef IFO 
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SN § 57/11      Dnr 11/SN013 
Upphävande av beslut AU § 36/11 ”Ansökan om bidrag till 
Äldreveckan 2011” 
 
Torsås SPF, Röda Korset och Demensföreningen ansökte om bidrag till 
deras samkväm för äldre i Torsås bygdegård under Äldreveckan (vecka 17). 
 
Arbetsutskottet beslutade 2011-04-06 § 36/11 att avslå ansökan med 
motiveringen att socialnämnden själva skulle anordna en egen Äldrevecka 
under september månad 2011. 
 
Då det inte finns någon personal inom socialförvaltningen som kan ta på sig 
ansvaret för den egna äldreveckan föreslår ordförande att arbetsutskottets 
beslut § 36/11 upphävs. 
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden 
 
att upphäva arbetsutskottet beslut § 36/11 2011-04-06 
 
att bevilja Torsås SPF, Röda Korset och Demensföreningen bidrag med 
2 700 kronor till deras samkväm under äldreveckan med motiveringen att 
socialnämnden inte har någon möjlighet att anordna någon egen äldrevecka 
2011 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att upphäva arbetsutskottet beslut § 36/11 2011-04-06 
 
att bevilja Torsås SPF, Röda Korset och Demensföreningen bidrag med 
2 700 kronor till deras samkväm under äldreveckan med motiveringen att 
socialnämnden inte har någon möjlighet att anordna någon egen äldrevecka 
2011 
---- 
Sändlista: 
Torsås SPF 
Röda Korset 
Demensföreningen
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SN § 58/11      Dnr 11/SN006    
Informations- och anmälningsärenden 
 
Ordförande informerar nämnden om att den ”egna” äldreveckan som var 
tänkt att anordnas under tre dagar i september 2011 (AU §35/11) inte 
kommer att bli av. Anledning är att ansvarig områdeschef avsagt sig 
uppdraget. 
 

• Socialstyrelsen (Dnr 10/SN037) 
Socialstyrelsens beslut avseende tillsyn enligt 13 kap 1 och 2 §§ SoL 
av vilka åtgärder som socialnämnden vidtagit efter beslut om 
påtalade brister i handläggningen av barn- och ungdomsvården i 
Torsås kommun. Socialstyrelsen avslutar ärendet. 

• Socialstyrelsen (Dnr 11/SN021) 
Inspektion kommer att genomföras vid särskilda boendet Solgläntan 
i Söderåkra den 11-12 maj 2011. 

• Protokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-22, § 72/11 
Månadsuppföljning budget januari – februari 2011. 
Kommunfullmäktige 2011-03-28, § 23/11 Beslut att anta reviderade 
avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen. 
Kommunstyrelsen 2011-04-05 § 67/11 Månadsuppföljning budget 
januari – februari 2011. 

• Öppna jämförelser 
”Åtta nyheter om öppna jämförelser” 

• Inbjudan alkohollagen 
Länsstyrelsen i Kalmar län bjuder in till halvdagsseminarium den 9 
maj 2011 i Oskarshamn, kring den nya Alkohollagen och 
förändringarna i Tobakslagen. 

------ 
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SN § 59/11 
Anmälan delegationsärenden 
 
Delegationsbeslut fattade under perioden 1-31 mars 2011 
anmäls 
 

• Försörjningsstöd, sekretess enligt sekretesslagen 7:4 
• Verksamhetsmått IFO 
• Biståndshandläggning ÄOoch OF, sekretess enligt sekretesslagen 7:4 
• Avgiftsbeslut inom ÄO och OF, sekretess enligt sekretesslagen 7:4 

------ 


