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Plats och tid Kommunhuset Torsås, kl 16.00-19.30 
  
Beslutande Ewy Svensson, M, ordförande 
 Linda Eriksson, C 
 Anita Borg, C 
 Jan-Olov Olsson, C 
 Henrik Nilsson Bokor, S 
 Britt-Marie Swedestam, S 
 Bernt Nykvist, S 
 Birgitta Arvidsson, S, tjänstgörande ersättare för Christina Lönnqvist, S 
 Helena Kalmteg, tjänstgörande ersättare för Laila Söderholm, KD 
  
  
  
Övriga deltagande Kerstin Nilsson, sekreterare 
 Bengt Einarsson, tf socialchef 
 Anna Flinck, områdeschef IFO §§ 65-67 
 Carina Olsson, biståndshandläggare SoL § 61 
 Lena Wernersson, 1:e socialsekreterare § 62 
 Torsten Karlsson, ekonom §§ 63-64 
 Anita Pettersson, C, ej tjänstgörande ersättare 

Hans Larsson, S, ej tjänstgörande ersättare 
Utses att justera Bernt Nykvist 
  
Justeringens  Kommunkontoret, Torsås 
plats och tid 2011-05-24 
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer   
  Kerstin Nilsson §§ 60 - 76 
 Ordförande   
  Ewy Svensson  
 Justerande  
  Bernt Nykvist 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2011-05-18   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2011-05-24 Datum för anslags 
Nedtagande  2011-06-15 

 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås    

    
    
Underskrift    
 Kerstin Nilsson 
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SN § 60/11 
Godkännande av dagordning 
 
Nämnden fastställer dagordningen enligt utsänd kallelse med tillägg: 

 Sophiagården/Solgläntan som en enhet 
 Årsarbetstiden 

 
§ 61  Fallbeskrivningar avseende avlastning/växelvård 
 
§ 62  Fallbeskrivning avseende ekonomiskt bistånd 
 
§ 63  Budgetuppföljning januari – april 2011-05-24 
 
§ 64  Budget 2012 
 
§ 65  Riktlinjer Försörjningsstöd IFO 
 
§ 66  Reviderad delegationsordning IFO 
 
§ 67  Organisationsutredning IFO 
 
§ 68  Förändring i serveringstillstånd 
 
§ 69  Stadigvarande serveringstillstånd 
 
§ 70  Trygghetsboende 
 
§ 71 Ansökan om utvecklingsmedel 2011 – Lärande och  kvalitetsutveckling för 

personal och anhöriga samt unga vuxna med beslut Bostad med särskild service 
enligt LSS 

 
§ 72  Ansökan om utvecklingsmedel 2011 – Alternativ Till Våld ATV 
 
§ 73  Sophiagården/Solgläntan – en enhet 
 
§ 74  Avveckling personalpool/bemanningspool - Årsarbetstiden 
 
§ 75      Informationsärenden   
 
§ 76  Anmälan delegationsbeslut



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 3 av 23   
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2011-05-18  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
SN § 61/11       Dnr 10/SN0065 
Fallbeskrivningar inom äldreomsorgen 
 
Carina Olsson, biståndshandläggare inom äldreomsorgen, redogör för två 
fallbeskrivningar avseende biståndsbedömning när det gäller ansökan om 
växelvård/korttidsplats. Nämnden för en dialog kring tankar i 
beslutsfattandet i dessa två ärenden. Nämnden är överens om att 
motiveringen och besluten som biståndshandläggaren gjort i dessa ärenden är 
rätt fattade. 
 
Socialnämnden tackar för redovisningen. 
----- 
Sändlista: 
Biståndshandläggaren 
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SN § 62/11      Dnr 09/SN027 
Fallbeskrivning inom individ- och familjeomsorgen 
 
1:e socialsekreterare Lena Wernersson föredrar ett ärende avseende 
försörjningsstöd. Beslutet i detta ärende blev ett avslag. Nämnden för en 
dialog kring ärendet och anser att beslutet är riktigt fattat. Ett avslag innebär 
ofta att den sökande överklagar beslutet och som i sin tur gör att 
socialförvaltningen får en prövning av ärendet. 
 
Socialnämnden tackar för redovisningen. 
---- 
Sändlista: 
1:e socialsekreterare Lena W 
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SN § 63/11       Dnr 10/SN006 
Budgetuppföljning januari - april 2011 
 
Ekonom Torsten Karlsson lämnar en muntlig redogörelse för 
budgetuppföljningen januari – april 2011.  
 
Beräknade budgetavvikelser 
Verksamhet Beräknad avvikelse 11-12-31 
Övergripande verksamhet                           -  2,1 Mnkr 
Hemtjänst mm                            -  1,0 Mnkr 
Mariahemmet                               0,6 Mnkr 
IFO-verksamhet                           -  2,5 Mnkr 
LSS-verksamhet                              0,0 Mnkr 
ÄO Söderåkra Säbo och hemtj                              0,4 Mnkr 
LASS                                 0,3 Mnkr 
Hälso- och sjukvård                                 0,0 Mnkr 
Kostenhet Soc                                 0,3 Mnkr 
Totalt                             -  4,0Mnkr 
 
Sammanfattning 
 
Efter april månads uppföljning visar prognosen på avvikelsen mot budget på 
ett underskott om 4,0 Mnkr vid årets slut, en förbättring på 500 tkr från 
föregående uppföljning. 
 
Övergripande verksamhet – En samlad bedömning inom området – 2,1 Mnkr. 
Nettoeffekt av reviderad budget pga LASS-beslut har budgeterats som 
minskat sparbeting +240 tkr. Prognos -2,1 Mnkr 
Hemtjänst mm – Pesonalkostnaden över budget. Åtgärder med anledning av 
analyser från PwC angående avvikelser mot budget och årsarbetstid ska vidtas 
såsom avstämningsrutin mellan TimeCare och PersoneC. Schemautbildning 
för samordnare i alla hemtjänstgrupper sker den 24 maj. Ny schemalösning i 
hemtjänsten fr o m september 2011 för ökad flexibilitet. Prognos – 1,0 Mnkr 
Mariahemmet – Personalkostnader + 320 tkr efter april pga schemaändringar 
Prognos 0,6 Mnkr. 
IFO Individ- och familjeomsorgen – Oförändrad prognos. Kostnadsökningen ska 
motverkas delvis med förändrad organisation och ändrade riktlinjer 
försörjningsstöd. Placeringskostnad i dagsläget inom budgetram. Inga nya 
placeringar under  april månad. Konsultkostnader för utredningar inom IFO 
ej budgeterade, prognos -0,9 Mnkr. 
ÄO Söderåkra – Solgläntans personal + 408 tkr tom april. 
Korttidsavdelningen Sophiagården – Låg beläggning gör att man ”nolla”. 
+ 50 tkr efter april. Prognos 0,4 Mnkr. 
              Fortsättning 
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SN § 63/11 Forts       Dnr 10/SN006 
Budgetuppföljning januari - april 2011 
 
LASS – Anhörigstöd, nytt ärende budgeterat 2011 har ej startat ännu. Budget 
82 tkr helår. Träffpunktsverksamheten och personlig assistans enligt budget. 
Nytt LASS-ärende from 2010 och ej från 20110401 som tidigare budgeterat, 
nu ombudgeterat till LASS helår. Ger 140 tkr i obudgeterad ersättning från 
Försäkringskassan för december 2010. Två nya LASS-ärenden i Budget 2011 
har ej startat ännu, överskott 150 tkr. Prognos 0,3 Mnkr. 
Hälso- och Sjukvård – Ingen avvikelse 
Kostenheten Soc – Intäkter från försäljning till Torskolan under köksrenovering 
kommer att netto ge ett överskott på 300 tkr. Prognos 0,3 Mnkr. 
 
Förslag till beslut  
 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta 
 
att delge kommunstyrelsen budgetuppföljningen för perioden januari – april 
2011. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att delge kommunstyrelsen budgetuppföljningen för perioden januari – april 
2011. 
----- 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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SN § 64/11      Dnr 11/SN030 
AU § 46/11 
Budget 2012 
 
Ekonom Torsten Karlsson redovisar framtaget förslag till budget 2012. 
 
Ärendet 
 
Socialnämnden i Torsås har lämnat underlag till kommunstyrelsen för beslut 
om ramtilldelning av ekonomiska medel för 2012-2014. Arbetsutskottet har 
framlagt förslag till balansering av ekonomin från 2012. 
 
Socialnämnden har för 2011 ett prognostiserat underskott på ca 6 miljoner. 
Om planerade besparingar i verksamheten kan uppnås skulle resultatet för 
innevarande år stanna på ca 4,5 miljoner.  
Det innebär att den budgeterade besparingen i årets budget 2011 inte kan 
hämtas hem och andra ej förutsedda kostnadsökningar har tillkommit. 
Ett resultat på minus 4,5 miljoner kronor förutsätter i så fall ett kraftigt 
trendbrott i behoven av försörjningsstöd och likaså att fn dyra placeringar på 
HVB för ungdomar kan avslutas. 
Vidare är en förutsättning att avvikelser inom vård o omsorg kan minimeras. 
Enligt ekonomikontoret ligger bruttoförbrukningen efter fyra månader 
preliminärt ca 2 miljoner högre än föregående år vid samma tidpunkt. 
Utmaningen är alltså mycket stor och avvikelsen är mycket allvarlig.  
 
En ekonomi i balans förutsätter att ett flertal åtgärder, besparingar och 
förbättringar vidtas (bilaga) 
 
Handlingar i ärendet 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2011-05-11 
Förbättringar socialnämnden 2011 
Tryggetsbostäder behövs 
 
I samband budgetdiskussionen framför ledamot Henrik Nilsson Bokor 
förslag om att en omförhandling bör göras med TFAB (Torsås 
Fastighetsbolag) avseende hyreskostnaden på Sophiagården.  
              
Tf socialchef Bengt Einarsson informerar om att MBL-förhandlingar 
avseende förslag till Budget 2012-2014 genomförts 2011-05-17. En särskilt 
förhandling med Kommunal, enligt § 11, avseende förändringar av 
personalpool och samordning av korttidsavdelning och vårdbostäder inom 
Sophiagården i samband med den planerade ombyggnationen till 
tryggetsbostäder, kommer genomföras 2011-05-25. 
             Fortsättning 
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SN § 64/11 Forts     Dnr 11/SN030 
AU § 46/11 
Budget 2012 
 
Tf socialchefen föreslår i tjänsteskrivelse  
 
att socialnämnden ställer sig bakom upprättat förslag till underlag för budget 
2012 -2014 
 
att socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra MBL-förhandling 
angående Budget och verksamhetsplan 2011/2012-2014 i enlighet med bilagd 
tjänsteskrivelse. 

 
att beslut fattas vid extra sammanträde i socialnämnden den 1 juni 2011 
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta enligt tf socialchef Bengt 
Einarssons förslag 
 
att ställa sig bakom upprättat förslag till underlag för budget 2012 -2014 
 
att socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra MBL-förhandling 
angående Budget och verksamhetsplan 2011/2012-2014 i enlighet med bilagd 
tjänsteskrivelse. 

 
att beslut om Budget 2012-2014 fattas vid extra sammanträde i 
socialnämnden den 1 juni 2011  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom upprättat förslag till underlag för budget 2012 -2014 
 
att socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra MBL-förhandling 
angående Budget och verksamhetsplan 2011/2012-2014 i enlighet med bilagd 
tjänsteskrivelse. 

 
att beslut om Budget 2012-2014 fattas vid extra sammanträde i 
socialnämnden den 1 juni 2011  
----- 
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SN § 65/11       Dnr 09/SN027 
AU § 44/10       
Riktlinjer försörjningsstöd 
 
I samband med budgetarbetet inför 2011 framkom att det förekommer 
brister på rutiner vid handläggning, brist på struktur och riktlinjer vid 
bedömning av behov av försörjningsstöd etc. Med anledning härav uppdrogs 
till områdeschef Anna Flinck, att tillsammans med personal inom individ- 
och familjeomsorgen, se över Riktlinjer och normer för försörjningsstödet.  
 
Anna redogör för framtaget förslag till riktlinjer och poängterar att detta ska 
vara ett levande material som regelbundet kommer att ses över.  
 
Ledamöterna får vid dagens möte handlingarna i ärendet. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Förslag till Försörjningsstöd 2011 Normer och Riktlinjer  
Handling ”Vad krävs för Försörjningsstöd” 
 
Arbetsutskottet beslutade 2011-05-04 föreslå socialnämnden 
 
att anta upprättat förslag till reviderade Riktlinjer och normer avseende 
försörjningsstöd. 
 
Ordförande föreslår att ledamöterna till nästkommande socialnämnd studerar 
upprättat förslag till Försörjningsstöd samt handling ”Vad krävs för 
Försörjningsstöd”. 
 
Förslag till beslut  
 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta 
 
att avvakta med beslut i ärendet till nästkommande socialnämndsmöte 2011-
06-01, för att ge ledamöterna möjlighet att studera handlingarna innan 
beslutsfattandet 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att avvakta med beslut i ärendet till nästkommande socialnämndsmöte 2011-
06-01, för att ge ledamöterna möjlighet att studera handlingarna innan 
beslutsfattandet. 
----- 
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SN § 66/11      Dnr 08/SN047 
AU § 43/11       
Delegationsordning Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
 
Vid arbetsutskottet 2010-11-04 § 83/10 beslutades att delegationsordningen 
inom individ- och familjeomsorgen skulle ses över. 
 
I samband med uppstramning av Riktlinjerna för försörjningsstödet har 
områdeschef Anna Flinck arbetat fram ett förslag till reviderad 
delegationsordning som hon redovisar för socialnämnden.. Arbetet med att 
sammanställa hela delegationsordningen är under utarbetande och kommer 
att presenteras på socialnämndens möte 2011-06-01.   
 
Handlingar i ärendet 
 
Upprättat förslag till reviderad delegationsordning avseende IFO    
 
Arbetsutskottet beslutade 2011-05-04 föreslå socialnämnden 
 
att anta upprättat förslag till reviderad organisationsordning avseende IFO. 
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden beslutar 
 
att avvakta med beslut avseende reviderad delegationsordning IFO till 
socialnämnden 2011-06-01 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att avvakta med beslut avseende reviderad delegationsordning IFO till 
socialnämnden 2011-06-01 
---- 
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SN § 67/11       Dnr 11/SN025 
AU § 42/11       
Organisationsutredning inom Individ- och familjeomsorgen 
(IFO) 
 
Områdeschef Anna Flinck informerar nämnden om hur organisationen inom 
individ- och familjeomsorger ser ut idag och om förändringar i den nya 
organisationsutredningen som hon fått i uppdrag att arbeta fram. 
 
Arbetsmaterialet/organisationsutredning lämnas till ledamöterna under 
dagens möte. 
 
Handlingar i ärendet  
 
Upprättad organisationsutredning/organisationsförslag IFO 
 
Arbetsutskottet beslutade 2011-05-04 förslå socialnämnden 
 
att anta framtaget förslag/arbetsmaterial till organisationsförändring inom 
individ- och familjeomsorgen. 
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande anser att nämnden bör invänta med att fatta beslut i frågan, dels i 
avvaktan på PwC utvärdering av utredningen avseende socialpsykiatrin och 
dels för att ledamöterna ska få möjlighet att studera förslaget avseende ny 
organisation inom individ- och familjeomsorgen. 
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta 
 
att invänta PwC:s utvärdering av utredningen avseende socialpsykiatrin innan 
beslut fattas om ny organisation inom individ- och familjeomsorgen 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att invänta PwC:s utvärdering av utredningen avseende socialpsykiatrin innan 
beslut fattas om ny organisation inom individ- och familjeomsorgen. 
---- 
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SN § 68/11       Dnr 10/SN068 
Förändring Serveringstillstånd 
 
Bakgrund 
 
Restaurang Kosova i Bergkvara beviljades Stadigvarande serveringstillstånd 
till allmänheten 2011-03-29. Med ansökan avsåg sökanden också en 
uteservering i anslutning till restaurangen. Efter beslutet diskuterades 
huruvida tillståndet omfattade uteserveringen vilket gjort att handläggningen 
upptagits igen för att utreda saken. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2011-05-10 
 
Utredarens överväganden 
 
Sökanden har genom hyreskontrakt rätt till uteservering och en besiktning av 
det tänkta serveringsområdet är tydligt avgränsat och kan anses uppfylla 
alkohollagens krav. Utredaren föreslår socialnämnden att utöka 
serveringstillståndet till allmänheten för servering av öl, vin, sprit och andra 
jästa drycker till att också omfatta en uteservering i anslutning till 
restaurangen. Serveringstillståndet gäller mellan kl 11.00-01.00. 
 

                             Ordförande föreslår socialnämnden besluta 
 

att utöka serveringstillståndet till allmänheten för servering av öl, vin, sprit 
och andra jästa drycker till att också omfatta en uteservering i anslutning till 
restaurangen. Serveringstillståndet gäller mellan kl 11.00-01.00 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att utöka serveringstillståndet till allmänheten för servering av öl, vin, sprit 
och andra jästa drycker till att också omfatta en uteservering i anslutning till 
restaurangen. Serveringstillståndet gäller mellan kl 11.00-01.00. 
----- 
Sändlista: 
Alkoholhandläggaren 
Sökanden 
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SN § 69/11      Dnr 11/SN020 
AU § 48/11       
Stadigvarande serveringstillstånd 
 
Söderåkra Hotell och Konferens AB, 556813-0636, har inkommit med 
ansökan om stadigvarande serveringstillstånd av öl, vin och andra jästa 
drycker till allmänheten mellan klockan 11.00-02.00 på Möre Golfkrog. 
 
Sökande har kontrakt med Möre Golfklubb och har därmed besittningsrätt 
till lokalerna. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Utredning och tjänsteförslag enligt alkohollagen 2010:1622, daterad  
2011-04-29 
 
Utredarens överväganden 
 
Sökanden uppfyller alla krav i alkohollagen och lokalerna har godkänts av 
respektive myndighet samt att polismyndigheten tillstyrker ansökan. 
Sökanden har beviljats tillfälligt serveringstillstånd i avvaktan på 
socialnämndens sammanträde i maj. Inga andra uppgifter har framkommit 
som kan belasta ansökan. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2011-05-04 föreslå socialnämnden 
besluta 
 
att, enligt ansökan, bevilja Söderåkra Hotell och Konferens AB, 556813-0636, 
stadigvarande serveringstillstånd för öl, vin och andra jästa drycker till 
allmänheten mellan klockan 11.00-02-00 på Möre Golfkrog. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att, enligt ansökan, bevilja Söderåkra Hotell och Konferens AB, 556813-0636, 
stadigvarande serveringstillstånd för öl, vin och andra jästa drycker till 
allmänheten mellan klockan 11.00-02-00 på Möre Golfkrog. 
---- 
Sändlista: 
Alkoholhandläggaren 
Söderåkra Hotell och Konferens 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 14 av 23   
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2011-05-18  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
SN § 70/11       Dnr 11/SN031 
AU § 47/11       
Trygghetsboende 
 
Det har sedan några år funnits en målsättning att det ska finnas 
trygghetsboende i kommun.  
 
Bengt Einarsson, tf socialchef/konsult har uppdraget att utarbeta ett förslag 
till ny Vård- och Omsorgsplan 2012-2015. I förarbetet till denna har 
övervägts att ytterligare satsa på att vårda i hemmet och att anpassa antalet 
särskilda boendeformer till en lägre nivå.  
 
Sedan 2007 och fram till och med i år finns möjligheten att få statligt stöd 
med 2 200 kr/m2 vid ombyggnation och 2 600 kr/m2 vid nybyggnation men 
en förutsättning är att projektet påbörjas under 2011. 
 
En avstämning angående förväntad efterfrågan på trygghetsbostäder kommer 
att göras med KPR, biståndshandläggare samt företrädare för hemtjänsten 
(fokusgrupp). 
 
Vid möte i Kommunala Pensionärsrådet 2011-05-17 ansågs det lämpligt att 
tillskapa trygghetsbostäder inom Sophiagården. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2011-05-17 med förslag på den fortsatta processen  
 
Arbetsutskottet beslutade 2011-05-04 föreslå socialnämnden 
besluta 
 
att överlämna tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen för ställningstagande. 
 
Nämnden diskuterar tjänsteförslaget och förslag framkommer om att vissa 
justeringar bör göras i tjänsteskrivelsen. 
 
MBL-förhandling har ägt rum 2011-05-17. 
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden att efter vissa redaktionella ändringar i 
tjänsteskrivelsen (bilaga) besluta  
 
att föreslå Kommunstyrelsen att överlämna uppdraget till TFAB att planera 
och upphandla ombyggnation till trygghetsboende inom Sophiagården 
             Fortsättning 
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SN § 70/11 Forts      Dnr 11/SN031 
AU § 47/11       
Trygghetsboende 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att föreslå Kommunstyrelsen att överlämna uppdraget till TFAB att planera 
och upphandla ombyggnation till trygghetsboende inom Sophiagården. 
---- 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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SN § 71/11       Dnr 11/SN022 
AU § 50/11       
Ansökan 2011 om utvecklingsmedel för att stärka stödet till 
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld – Lärande 
och kvalitetsutveckling för personal och anhöriga samt unga 
vuxna med beslut Bostad med särskild service enligt LSS 
 
Torsås kommun har i samarbete med kommunerna i södra Kalmar län fått 
inbjudan från Länsstyrelsen i Kalmar län, att ansöka om utvecklingsmedel 
2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat 
våld. Projektet namn ”Lärande och kvalitetsutveckling för personal och anhöriga samt 
unga vuxna med beslut Bostad med särskild service enligt LSS”. 
 
Målet med projektet är bland annat att bidra till att öka kunskapen och 
kvaliteten i det stöd som personal och anhöriga behöver ge till gruppen unga  
vuxna som har Bostad med särskild service, så att de bättre kan undvika och 
/eller klara sig ur situationer där våld eller andra övergrepp kan förekomma. 
 
Kommunens medfinansiering består endast av personalkostnader i samband 
med fokusgrupper och lokal för att kunna genomföra fokusgrupperna. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Utkast FoU-projekt – Lärande och kvalitetsutveckling för personal och 
anhöriga samt unga vuxna med beslut Bostad om särskild service enligt LSS 
Ansökan om utvecklingsmedel år 2011 (428.122 kronor) 
 
Arbetsutskottet beslutade 2011-05-04 föreslå socialnämnden 
 
att ställa sig bakom ansökan om utvecklingsmedel 2011 för att stärka stödet 
till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld – Lärande och 
kvalitetsutveckling för personal och anhöriga samt unga vuxna med beslut Bostad med 
särskild service enligt LSS. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom ansökan om utvecklingsmedel 2011 för att stärka stödet 
till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld – Lärande och 
kvalitetsutveckling för personal och anhöriga samt unga vuxna med beslut Bostad med 
särskild service enligt LSS. 
----- 
Sändlista: 
Områdeschef LSS 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
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SN § 72/11      Dnr 11/SN022 
Ansökan 2011 om utvecklingsmedel för att stärka stödet till 
våldsutsatta kvinnor och barn som upplever våld (ATV)  – 
Alternativ till våld och säker planering, fortsatt 
utvecklingsarbete i södra Kalmar län 
 
Bakgrund 
 
Sedan 2008 samarbetar kommunerna i södra länet inom ramen för ATV, 
Alternativ Till Våld, kring frågor som handlar om våld i nära relationer. 
 
Alternativ Till Våld har tre uppdrag från kommunerna 

 att erbjuda behandlingsinsatser till våldsutsatta, våldsutövare och 
barn/unga som upplever våld 

 att bidrag till kunskapsutveckling om våld i nära relationer hos övrig 
personal inom socialtjänsten 

 att verka för att nätverk bildas och samverkan mellan berörda 
myndigheter utvecklas och stärks. 

 
Kommunerna har årligen, sedan 2007, gemensamt ansökt om och fått 
statsbidrag hos Länsstyrelsen för att bedriva och utveckla verksamheten vid 
Alternativ Till Våld. Tilldelningen av utvecklingsmedel har möjliggjort flera 
utbildningssatsningar riktade till socialsekreterare och behandlingspersonal i 
socialtjänsten. Även personal i äldreomsorgen, LSS-verksamheterna och 
skolans elevhälsa har utbildats. 
 
Ansökan 2011 
 
Länsstyrelsen har nu en ny inbjudan om att söka statsbidrag för 2011. 
Styrgruppen inom Alternativ Till Våld har beslutat att göra en gemensam 
ansökan om medel till att fortsätta den påbörjade utbildningssatsningen och 
att kvalitetssäkra och utvärdera behandlingsverksamheten inom ATV. 
 
Handlingar  i ärendet 
 
Ansökan om utvecklingsmedel 2011 ”Alternativ Till Våld” (800.000 kronor) 
Bakgrundsbeskrivning 
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden  
 
att godkänna och ställa sig bakom en gemensam ansökan om 
utvecklingsmedel 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn 
som upplever våld ATV 
            Fortsättning 
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SN § 72/11      Dnr 11/SN022 
Ansökan 2011 om utvecklingsmedel för att stärka stödet till 
våldsutsatta kvinnor och barn som upplever våld (ATV) 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna och ställa sig bakom en gemensam ansökan om 
utvecklingsmedel 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn 
som upplever våld ATV 
---- 
Sändlista: 
Områdeschef IFO 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
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SN § 73/11       Dnr 11/ 
Sophiagården/Solgläntan 
 
Sophiagården och Solgläntans äldreboenden i Söderåkra är i dag två separata 
enheter men är sammanbundna med en korridor. 
 
Ordförande Ewy Svensson föreslår därför att det framgent bör ses som en 
gemensam enhet. 
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta 
 
att Sophiagården och Solgläntans äldreboenden ska ses som en gemensam 
enhet 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att Sophiagården och Solgläntans äldreboenden ska ses som en gemensam 
enhet 
---- 
Sändlista: 
Områdeschefer inom äldreomsorgen 
MAS 
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SN § 74/11       Dnr 09/SN067 
Avveckling personalpool/bemanningspool - Årsarbetstid 
 
Tf socialchef Bengt Einarsson informerar nämnden om utarbetat förslag att 
avveckla personalpool/bemanningspool inom äldreomsorgen. PwC har haft i 
uppdrag att göra en utvärdering av nuvarande årsarbetstidsavtal. Utredning 
har redovisats och visar på att årsarbetstiden fungerar bra men 
genomförandet har skett utan någon tydlig styrning. Utvärderingen visar på 
att den ”flytande tiden” bör utökas till minst 10 %. Den ger också 
vårdpersonalen ett mycket gott betyg i samband med genomförandet.  
 
Bakgrund 
 
Med införandet av årsarbetstid och möjlighet till heltid eller högre 
sysselsättningsgrand åstadkoms en poolresurs som idag används vid 
korttidsfrånvaro.  
Tf socialchefen anser att behoven av korttidsvikariat inom vård och omsorg 
således kan täckas genom den nu etablerade årsarbetstiden bland 
vårdanställda. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Tjänsteskrivelse ”Förslag om avveckling av personalpool/bemanningspool” 
 
Sammanfattning 
 
Tf socialchef Bengt Einarsson föreslår att personalpool/bemanningspool 
inom vård och omsorg avvecklas. 
 
Personalpoolen inrättades år 2010 bland annat som ett led i då påbörjad 
omstrukturering inom särskilda boendet för äldre. En avdelning på 
Sophiagården avvecklades och poolen blev en väg att hantera den uppkomna 
övertaligheten.  
 
Den sammanlagda höjda sysselsättningsgraden bland undersköterskor/ 
vårdanställda i samband med införandet av årsarbetstid, har beräknats till 
sammanlagt ca 15 heltidstjänster (per årsskiftet 2010/2011). 
 
Ledamot Henrik Nilsson Bokor efterfrågar PwC:s rapport av utvärderingen. 
 
MBL-förhandlingar kommer att genomföras 2011-05-25. 
              Fortsättning 
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SN § 74/11 Forts       Dnr 09/SN067 
Avveckling personalpool/bemanningspool 
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta 
 
att invänta MBL-förhanlingar i ärendet 2011-05-25 innan beslut fattas 
 
att beslut fattas vid socialnämndens sammanträde 2011-06-01  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att invänta MBL-förhanlingar i ärendet 2011-05-25 innan beslut fattas 
 
att beslut fattas vid socialnämndens sammanträde 2011-06-01. 
---- 
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SN § 75/11      Dnr 11/SN006 
Informations- och anmälningsärenden 
 

 Öppna jämförelser – Äldreomsorg Socialstyrelsens tidsplan för årets 
brukarundersökning inom hemtjänst och äldreboenden. De äldre får 
själva ge sin syn på hur de uppfattar den vård och omsorg de får. 
Undersökningen pågår under vecka 29-30. Resultatet av 
undersökningen offentliggörs i slutet av december 2011. Resultatet 
från 2010 års undersökning bilagd. 

------ 
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SN § 76/11 
Anmälan delegationsärenden 
 
Delegationsbeslut fattade under perioden 1-30 2011 april anmäls 
 

 Försörjningsstöd, sekretess enligt sekretesslagen 7:4 
 Verksamhetsmått försörjningsstöd april - maj 2011 IFO 
 Biståndsbedömning ÄO och OF, sekretess enligt sekretesslagen 7:4 
 Avgiftsbeslut inom ÄO och OF, sekretess enligt sekretesslagen 7:4 
 Tillfälligt serveringstillstånd Möre Hotell o Konferens (Möre 

Golfkrog) 
----- 
 
 
 
 


