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SN § 78/11 
Godkännande av dagordning 
 
Nämnden fastställer dagordningen enligt utsänd kallelse med tillägg: 

 Information avseende socialpsykiatrins utredning (PwC) 
 Information Socialstyrelsens tillsyn av socialpsykiatrin 
 Utökat serveringstilstånd Möre Hotell 
 Lägesrapport avseende arbetet med ny Vård- och Omsorgsplan 

 
§ 79 Riktlinjer Försörjningsstöd 
 
§ 80 Handlingsplan som förtydligande av riktlinjer Försörjningsstöd 
 
§ 81  Delegationsordning Individ- och Familjeomsorgen 
 
§ 82 Organisationsutredning Individ- och Familjeomsorgen 
 
§ 83 Information utredning socialpsykiatrin 
 
§ 84 Öppettider socialpsykiatrin 
 
§ 85 Socialstyrelsens kommande tillsyn avseende insatser psykiskt 

funktionshindrade 
 
§ 86 Budgetuppföljnings januari – maj 2011-06-20 
 
§ 87 Budet 2012 
 
§ 88 Avveckling personalpool äldreomsorgen 
 
§ 89 Minskning av antalet platser Sophiagården 
 
§ 90 Ansökan om utvecklingsmedel Samordningsförbundet 
 
§ 91 Ombyggnad hjälpmedelsenheten 
 
§ 92 Utbildning KPR:s och RFH:s ledamöter 
 
§ 93 Kulturvecka 2011 
 
§ 94 Stadigvarande utökat serveringsområde Möre Hotell 
 
§ 95 Informations- och anmälningsärenden 
 
§ 96 Anmälan delegationsbeslut 
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SN § 79/11      Dnr 09/SN027 
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 redogjorde för framtaget förslag till riktlinjer vid socialnämndens möte 
2011-05-18. Ledamöterna fick vid detta möte handlingarna i ärendet. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Förslag till Försörjningsstöd 2011 Normer och Riktlinjer  
Handling ”Vad krävs för Försörjningsstöd” 
 
Socialnämnden beslutade 2011-05-18 
 
att avvakta med beslut till kommande socialnämndsmöte för att ge 
ledamöterna möjlighet att studera handlingarna 
 
Vid dagens möte diskuteras materialet och förslag framkommer från 
ledamöterna Henrik Nilsson Bokor, S och Christina Lönnqvist, S om att vissa 
justeringar bör göras i riktlinjerna för försörjningsstödet. 
 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta  
 
att godkänna förslaget till Riktlinjer Försörjningsstöd med vissa redaktionella 
ändringar. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna förslaget till Riktlinjer Försörjningsstöd med vissa redaktionella 
ändringar. 
 
Sändlista: 
Områdeschef IFO 
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SN § 80/11       Dnr 09/SN027 
Handlingsplan som förtydligande av riktlinjer för 
försörjningsstöd 
 
Försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) är tänkt att fungera som ett skyddsnät 
för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Den sökande/klienten har i 
första hand ett eget ansvar för att reda upp sin situation och planera sin 
ekonomi. Äkta makar och sammanboende är försörjningsskyldiga mot 
varandra.  
 
Tf Bengt Einarsson har arbetat fram ett förslag till handlingsplan som en 
komplettering till riktlinjerna för försörjningsstöd.  
 
Målet är att alla personer med försörjningsstöd ska vara i arbete eller i aktiva 
insatser inom en vecka men för att nå målet krävs, med dagens lokala 
arbetsmarknad, att praktikplatser snarast inrättas inom 
arbetsmarknadsenheten (AMIE).  
AMIE:s utbud av sysselsättningsåtgärder/ praktikplatser utgör bara en 
komplettering till arbetsmarknadens ordinarie åtgärder för arbetslösa. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Vad krävs för Försörjningsstöd? 
Handlingsplan som förtydligande av riktlinjer för försörjningsstöd 
 
Det konstateras att antalet sysselsättningsplatser inom 
arbetsmarknadsenheten inte är tillräckliga. Kommunstyrelsen som huvudman 
behöver därför snarast tillskapa fler platser. 
 
Tf Bengt Einarsson föreslår socialnämnden  
 
att förtydliga målet att försörjningsstödstagaren ska vara i aktiva insatser inom 
en vecka 
 
att anta handlingsplanen som komplettering till riktlinjer för försörjningsstöd 
 
att hos kommunstyrelsen begära att ett betydligt ökat antal sysselsättnings- 
platser för försörjningsstödstagare anordnas inom arbetsmarknadsenheten 
AMIE 
             Fortsättning 
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SN § 80/11 Forts      Dnr 09/SN027 
Handlingsplan som förtydligande av riktlinjer för 
försörjningsstöd 
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta 
 
att förtydliga målet att försörjningsstödstagaren ska vara i aktiva insatser inom 
en vecka 
 
att anta handlingsplanen som komplettering till riktlinjer för försörjningsstöd 
 
att hos kommunstyrelsen begära att ett betydligt ökat antal sysselsättnings- 
platser för försörjningsstödstagare anordnas inom arbetsmarknadsenheten 
AMIE 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att förtydliga målet att försörjningsstödstagaren ska vara i aktiva insatser inom 
en vecka 
 
att anta handlingsplanen som komplettering till riktlinjer för försörjningsstöd 
 
att hos kommunstyrelsen begära att ett betydligt ökat antal sysselsättnings- 
platser för försörjningsstödstagare anordnas inom arbetsmarknadsenheten 
AMIE 
---- 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
Områdeschef IFO 
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SN § 81/11       Dnr 08/SN047 
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.  
 
Handlingar i ärendet 
 
Förslag till reviderad delegationsordning avseende Individ- och 
familjeomsorgen IFO. 
 
Vid socialnämndens sammanträde 2011-05-18 beslutades att avvakta med 
beslut för att ledamöterna ska få möjlighet att studera handlingen. 
 
Ledamot Henrik Nilsson Bokor anser att nämnden bör avvakta med beslut 
för en ytterligare översyn . 
 
Förslag till beslut  
 
Ordförande Ewy Svensson föreslår socialnämnden 
 
att en ytterligare översyn av delegationsordningen ska göras samt 
 
att avvakta med antagandet av den reviderade delegationsordningen till 
socialnämndens sammanträde i augusti 2011. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att en ytterligare översyn av delegationsordningen ska göras samt 
 
att avvakta med antagandet av den reviderade delegationsordningen till 
socialnämndens sammanträde i augusti 2011. 
---- 
Sändlista: 
Områdeschef IFO 
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SN § 82/11        Dnr 11/SN025  
Organisationsutredning inom Individ- och familjeomsorgen 
(IFO) 
 
Områdeschef Anna Flinck redogör för arbetet med organisationsförslaget 
inom individ- och familjeomsorgen.  
 
Handlingar i ärendet  
 
Upprättad organisationsutredning/organisationsförslag IFO 
 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2011-05-18 att invänta PwC:s 
utvärdering av utredningen avseende socialpsykiatrin innan något beslut om 
organisationsutredningen.  
 
Nämnden för en dialog kring organisationsförslaget. 
 
Ledamot Henrik Nilsson Bokor anser att ordinarie områdeschefen för LSS 
Elin Olsson och socialchef Ninna Melin bör vara på plats innan beslut fattas. 
Anser dessutom att utredningen behöver en ytterligare översyn med 
anledning av Kommunfullmäktiges beslut om budget 2012.  
 
Ordförande Ewy Svensson ställer sig bakom Henrik Nilsson Bokors förslag. 
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta 
 
att avvakta med beslut om organisationsförslaget inom IFO till socialchef 
Ninna Melin är på plats 
 
att en ytterligare översyn av förslaget bör göras med anledning av beslutad 
budget för 2012 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att avvakta med beslut om organisationsförslaget inom IFO till nya socialchef 
Ninna Melin är på plats 
 
att en ytterligare översyn av förslaget bör göras med anledning av beslutad 
budget för 2012 
---- 
Sändlista: 
Områdeschef IFO
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SN § 83/11      Dnr 11/SN011 
Utredning/utvärdering socialpsykiatrin 
 
Ordförande Ewy Svensson efterlyser utredningen/utvärderingen av 
socialpsykiatrin som PwC fått uppdraget att genomföra.  
 
Områdeschef IFO Anna Flinck informerar nämnden om att någon 
återrapportering ännu ej gjorts av PwC. Enligt uppgift från PwC kommer en 
telefonkonferens att genomföras framöver, då PwC:s konsulter, områdeschef 
för IFO samt tf socialchef deltar.  
 
Socialnämnden noterar informationen  
---- 
Sändlista: 
Områdeschef IFO 
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SN § 84/11      Dnr 11/SN025 
AU § 62/11 
Öppettider socialpsykiatrin 
 
Vid socialnämndens arbetsutskott 2011-06-01 tog ledamot Henrik Nilsson 
Bokor upp frågan om ändrade öppettider inom socialpsykiatrin och efterlyser 
en konsekvensbeskrivning av förändringar som gjorts.  
 
Områdeschef IFO Anna Flinck informerar om beslutet om att ändra 
öppettiderna togs tillsammans med konsulterande socialchefen Bengt Jartsell 
då det ansågs att behovet till boendestödet är störst mellan 09.00-17.00 
måndag-fredag. Detta för att nyttja personalen på bästa sätt. Under kvällar 
och helger finns ett fungerande samarbete med hemsjukvården och 
hemtjänsten. En utvärdering av förändringen kommer att göras i slutet av 
sommaren.  
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden 
 
att uppdrag åt områdeschef Anna Flinck att göra en utvärdering/ 
konsekvensbeskrivning av de förändrade öppettiderna. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att uppdrag åt områdeschef Anna Flinck att göra en utvärdering/ 
konsekvensbeskrivning av de förändrade öppettiderna. 
---- 
Sändlista: 
Områdeschef IFO 
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SN § 85/11      11/SN040 
Tillsyn av insatser till personer med psykisk 
funktionsnedsättning i Torsås kommun 
 
Bakgrund 
 
Regeringen har lagstiftat att kommuner och landsting ska ingå 
överenskommelse om samverkan kring målgruppen, att individuella planer 
ska upprättas samt att samordnade vårdplaner ska upprättas vid den öppna 
psykiatriska tvångsvården respektive öppna rättspsykiatriska vården. 
 
Regeringen har uppmärksammat att personer med psykisk 
funktionsnedsättning har svårt att få sina behov tillgodosedda. För denna 
målgrupp är det av stor vikt att kommunen och landstinget/regionen 
samverkar kring individen. Regeringen genomför därför en satsning på denna 
målgrupp. 
 
Tillsyn 
 
Områdeschef IFO Anna Flinck informerar om att, utifrån 
regeringsuppdraget, Socialstyrelsen har beslutat att granska hur kommunen 
och landstinget/regionen samarbetar när det gäller personer med psykisk 
funktionsnedsättning i Torsås kommun. Tillsynen kommer att omfatta 
myndighetsutövning samt boende och boendestöd. 
Tillsynen kommer att genomföras under vecka 33, 2011. 
 
Socialnämnden noterar informationen. 
---- 
Sändlista: 
Områdeschef IFO 
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SN § 86/11      Dnr 10/SN006 
Budgetuppföljning januari – maj 2011 
 
Ekonom Torsten Karlsson lämnar en muntlig redogörelse för 
budgetuppföljningen perioden januari – maj 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                           -  3,0 Mnkr 
LSS-verksamhet                              0,0 Mnkr 
ÄO Söderåkra Säbo och hemtj                              0,6Mnkr 
LASS                                 0,3 Mnkr 
Hälso- och sjukvård                                 0,0 Mnkr 
Kostenhet Soc                                 0,3 Mnkr 
Totalt                             -  4,3Mnkr 
 
Sammanfattning 
 
Prognosen efter maj månad innebär en befarad budgetavvikelse för helåret 
som är 0,3 mnkr större än efter april. Minus 4,3 mnkr mot minus 4,0. 
 
De förändringar som noteras är att ansvarsområde 524 IFO prognostiserar 
ett underskott om -3,0 mnkr istället för -2,5 mnkr beroende på att en 
institutionsplacering av en ungdom har beräknats innebära kostnader hela 
2011 mot tidigare enbart del av året. 
 
Prognosen för försörjningsstöd har inte ändrats men det är värt att notera att 
kostnaden för perioden 16/4-15/5 (391 tkr) innebär en kostnad som är 100 
tkr lägre än genomsnittet för tidigare perioder 2011. Prognosen bygger på att 
månadskostnaden resten av året motsvarar genomsnittet för början av året 
(ca 490 tkr). Om kostnaderna istället stannar på nivån för april/maj kommer 
således budgetavvikelsen att bli mindre. 
 
Ansvarområde 526 Äldreomsorg Söderåkra har ändrat prognosen från +0,4 
mnkr till +0,6 mnkr då det ackumulerade budgetöverskottet hittills på 
Solgläntan har stigit något sedan april. 
             Fortsättning 
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SN § 86/11 Forts     Dnr 10/SN006 
Budgetuppföljning januari – maj 2011 
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden  
 
att godkänna redovisningen 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen 
----- 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 13 av 24   
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2011-06-15  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
SN § 87/11       Dnr 11/SN030 
SN § 64/11 
Budget 2012 
 
Ekonom Torsten Karlsson lämnar en muntlig redogörelse för bakgrunden till 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-13 avseende ramförändringar i 
förhållande till det ursprungliga budgetförslaget från socialnämndens 
arbetsutskott. Noteras bör att arbetsutskottets förslag var +-0 i 
ramförändring men att Kommunfullmäktiges förslag till budgetram 2012 
innebär -1 092 tkr. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Ramförändring budget 2012 enligt Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-13 
 
Med anledning av den förändrade budgetramen förs en dialog kring 
ytterligare besparingsåtgärder. Ordförande Ewy Svensson ställer frågan om 
kostnader/intäkter avseende kommunens hemsändning av dagligvaror till 
brukarna inom hemtjänsten samt vad det inneburit tidsmässigt för 
hemtjänstpersonalen. Föreslår att en utvärdering lämnas av områdeschefen 
Susanne Johansson vid socialnämndens sammanträde 2011-08-24. 
  
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden  
 
att godkänna budget 2012 i enlighet med Kommunfullmäktiges förslag  
 
att ge områdeschef för hemtjänsten, Susanne Johansson i uppdrag att, till 
socialnämnden 2011-08-24, ta fram uppgifter på vad hemsändning av 
dagligvaror från butikerna till hemtjänstens brukare har inneburit tidsmässigt 
för hemtjänstens personal samt lämna en redogörelse för intäkterna för 
hemsändningsbidraget. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna budget 2012 i enlighet med kommunfullmäktiges förslag  
 
att ge områdeschef för hemtjänsten, Susanne Johansson i uppdrag att, till 
socialnämnden 2011-08-24, ta fram uppgifter på vad hemsändning av 
dagligvaror från butikerna till hemtjänstens brukare har inneburit tidsmässigt 
för hemtjänstens personal samt lämna en redogörelse för intäkterna för 
hemsändningsbidraget. 
---- 
Sändlista: Ekonom Torsten Karlsson 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 14 av 24   
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2011-06-15  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
SN § 88/11       Dnr 09/SN067 
SN § 74/11 
Avveckling personalpool/bemanningspool  
 
Tf socialchef Bent Einarsson redogör för ärendet.  
 
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. 
 
I och med att årsarbetstiden infördes erbjöds personalen att önska 
sysselsättningsgrad och detta har inneburit en personalökning med 10,5 
heltidstjänster som inte finns budgeterat. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Tjänsteskrivelse ”Förslag om avveckling av personalpool/bemanningspool” 
MBL-protokoll med Kommunals ”Förslag till Nedläggning av personalpool” 
 
Förslag till beslut 
 
Socialförvaltningens förslår i tjänsteskrivelse, daterad 2011-05-17, 
socialnämnden besluta 
 
att bemanningspoolen inom Vård och Omsorg avvecklas från 2011-07-01, då behoven av 
korttidsvikariat kan tillgodoses genom införd årsarbetstid och höjda sysselsättningsgrader 
samt efter behov anlitande av externa korttidsvikarier 
 
att socialnämnden uppdrar till förvaltningen att genomföra MBL-förhandlng i ärendet 
 
att meddela personalutskottet aktuellt beslut för vidtagande av erforderliga åtgärder enligt 
LAS 
 
att uppdra till förvaltningen att i nära samråd med personalchefen göra en översyn av 
tillämpningen av den år 2010 införda årsarbetstiden med möjlighet till höjd 
sysselsättningsgrad 
 
att beslut planeras fattas vid socialnämndens sammanträde i juni 2011. 
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SN § 88/11 Forts      Dnr 09/SN067 
SN § 74/11 
Avveckling personalpool/bemanningspool  
 
MBL-förhandling enligt 11 § MBL har ägt rum 2011-05-25. Kommunal har i 
samband med förhandling poängterat att det tidsmässigt inte är möjligt att 
börja avvecklingen av poolen från 2011-07-01 samt lämnat Förslag till 
socialnämnden angående Nedläggning av personalpool med mera. (Bilaga) 
 
Ledamot Henrik Nilsson Bokor ställer sig bakom Kommunals förslag att 
behålla en pool på 5 personer med körkort som krav och anser dessutom att 
utredning ska göras avseende samordningsfunktionen. 
 
Yrkanden  
 
Henrik Nilsson Bokor, S, yrkar på ändring och tillägg i socialförvaltningens 
förslag 
att behålla en pool på 5 personer med körkort som krav 
 
att en utredning avseende samordningsfunktionen ska göras 
 
Ewy Svensson M, yrkar på socialförvaltningens förslag. 
 
Proposition och votering 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden antar 
Ewy Svenssons, M, yrkande. 
 
Votering begärs. 
 
Vid omröstning där JA = Socialförvaltningens förslag, avges 5 JA-röster 
Helena Kalmteg C, Anita Pettersson C, Anita Borg C, Linda Eriksson C, Ewy 
Svensson M och där NEJ = Henrik Nilsson Bokors förslag, avges 4 NEJ-
röster Bernt Nykvist S, Henrik Nilsson Bokor S, Britt-Marie Swedestam S, 
Christina Lönnqvist S. 
           Fortsättning 
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SN § 88/11 Forts       Dnr 09/SN067 
SN § 74/11 
Avveckling personalpool/bemanningspool  
 
Socialnämnden beslutar 
 
Efter votering beslutar socialnämnden enligt socialförvaltningens förslag 
 
att bemanningspoolen inom Vård och Omsorg avvecklas från 2011-07-01, då 
behoven av korttidsvikariat kan tillgodoses genom införd årsarbetstid och 
höjda sysselsättningsgrader samt efter behov anlitande av externa 
korttidsvikarier 
 
att meddela personalutskottet aktuellt beslut för vidtagande av erforderliga 
åtgärder enligt LAS 
 
att uppdra till förvaltningen att i nära samråd med personalchefen göra en 
översyn av tillämpningen av den år 2010 införda årsarbetstiden med möjlighet 
till höjd sysselsättningsgrad samt 
 
att, som tillägg till socialförvaltningens förslag, besluta om att en utredning 
avseende samordningsfunktionen ska göras. 
---- 
Sändlista: 
Personalchef 
Socialchef 
Områdeschefer 
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SN § 89/11       Dnr  11/SN031     
Minskning av platser på Sophiagården 
 
I samband med diskussion avseende avveckling av bemanningspoolen ställer 
ordförande frågan avseende det planerade Trygghetsboende och neddragning 
av antalet platser på Sophiagården. Socialnämnden avser att göra en 
förändring med neddragning av 10 platser på Sophiagården 
 
Ordförande anser att den fastställda budgetramen 2012 förutsätter två stora 
beslut 

 Minskning med 10 platser på Sophiagården  
 avveckling av personalpoolen 

 
Ledamot Henrik Nilsson Bokor efterlyser underlag i ärendet innan beslut kan 
fattas om att minska 10 platser på Sophiagården. 
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta  
 
att nämnden avser att göra en förändring med neddragning av 10 platser på 
Sophiagården i samband med projektering av Trygghetsboende 
 
att uppdra åt förvaltningen att till socialnämnden sammanträde augusti ta fram 
förslag till underlag avseende avveckling av 10 platser på Sophiagården 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att nämnden avser att göra en förändring med neddragning av 10 platser på 
Sophiagården i samband med projektering av Trygghetsboende 
 
att uppdra åt förvaltningen att till socialnämnden sammanträde i augusti ta fram 
förslag till underlag avseende avveckling av 10 platser på Sophiagården 
---- 
Sändlista: 
Biståndshandläggarna 
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SN § 90/11 
AU § 61/11      Dnr 11/SN039 
Ansökan om utvecklingsmedel från Samordningsförbundet i 
Kalmar län 
 
Tf Bengt Einarsson har informerat arbetsutskottet om att socialnämnden fått 
en inbjudan att söka utvecklingsmedel från Samordningsförbundet i Kalmar 
län för att få fram nya projektidéer i Torsås kommun. 
 
Bakgrund 
 
Då antalet personer i utanförskap ökar är det av största samhällsintresse att 
flera kommer i arbete eller studier, vilket kan främjas genom satsningar på 
nya projekt i syfte att utveckla nuvarande samverkansformer och finna nya 
framåtsyftande modeller med medborgaren/klienten/sökanden i fokus. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Ansökan om utvecklingsmedel daterad 2011-05-31 
 
Ansökan 
 
Att under fyra månader kartlägga och analysera behov och ta fram nya 
projektidéer för att starta samordnings/samverkansprojekt i Torsås kommun. 
Utvecklingsprojektet ska ta tillvara de fördelar som en mindre kommun har 
när det gäller lokal samordning med den enskilde i centrum. 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet beslutade 2011-06-01 att föreslå socialnämnden att ställa sig 
bakom Ansökan om utvecklingsmedel till Samordningsförbundet. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom Ansökan om utvecklingsmedel till Samordningsförbundet 
---- 
Sändlista: 
Samordningsförbundet i Kalmar län 
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SN § 91/11 
AU § 57/11       Dnr 11/SN038 
Ombyggnad av hjälpmedelsenheten 
 
MAR Agnetha Karlsson har lämnat in önskemål om en ombyggnad av 
hjälpmedelsenhetens rengöringsutrymme samt införskaffande av eldriven 
arbetsbänk för våtutrymme. Ombyggnaden bör påbörjas under hösten 2011. 

 Vattenbrunn med ”sandficka” vid rengöringsdelen 
 Våtrumsmatta  
 Två dörrar flyttas 
 Stängning av två dörröppningar 
 Installation av eldriven arbetsbänk vid rengöringsdelen 
 Kortare rostfri disk/arbetsbänk (ej inräknat i priset) 

 
Agnetha Karlsson har diskuterat förslagen med TFAB och enligt Ingemar 
Skotheim kommer kostnaderna för ovanstående åtgärder bli max 50 000 
kronor inklusive moms. 
 
Eldriven höj- och sänkbar arbetsbänk (rostfri) kostar 47 000 kronor. 
Hjälpmedelsassistenten har idag inget höj- och sänkbart bord att arbeta vid 
vilket är viktigt för framtida hjälpmedelsverksamhet då övervägande 
hjälpmedel kommer att hanteras inom kommunen. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2011-05-27 
 
Arbetsutskottet beslutade 2011-06-01  föreslå socialnämnden 
 
att att godkänna ombyggnaden av hjälpmedelsenhetens rengöringsutrymme i 
enlighet med förslaget 
 
att uppdra åt MAR Agnetha Karlsson att införskaffa höj- och sänkbar 
arbetsbänk till hjälpmedelsenhetens våtutrymme 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att att godkänna ombyggnaden av hjälpmedelsenhetens rengöringsutrymme i 
enlighet med förslaget 
 
att uppdra åt MAR Agnetha Karlsson att införskaffa höj- och sänkbar 
arbetsbänk till hjälpmedelsenhetens våtutrymme 
----- 
Sändlista: 
MAR Agnetha Karlsson 
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SN § 92/11      Dnr 11/SN037 
Utbildning KPR och RFH-ledamöter 
 
Vid KPR oh RFH sammanträde 2011-05-17 (§ 24) diskuterades utbildning 
för ledamöter.  De har tidigare deltagit i utbildningen ”ett 
rehabiliteringsinriktat arbetssätt”, vilket var mycket uppskattat.   
 
Frågan har nu förnyats om det finns ytterligare utbildningar som kan 
anordnas inom förvaltningen och kan vara av intresse och gagn för ledamöter 
i KPR och RFH. Exempel/förslag på önskade utbildningar under hösten 
2011 är bl a: 
Reglemente, Biståndsbedömning, Hemtjänst, Hemsjukvården – Rehab, 
Avgiftsberäkning,  Samverkan Kommun – Landsting, Hantering av klagomål 
– incidenter, LSS – neuropsykatri, Socialpsykiatrin, Anhörigstöd  
 
Ordförande ser mycket positivt på deras intresse och föreslår att uppdrag ges 
till socialförvaltningen för att se över utbildningsmöjligheter under hösten 
2011. 
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden  
 
att uppdrag ges till socialförvaltningen att se över möjligheter till utbildning 
för KPR:s och RFH:s ledamöter under hösten 2011. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att uppdrag ges till socialförvaltningen att se över möjligheter till utbildning 
för KPR:s och RFH:s ledamöter under hösten 2011. 
------ 
Sändlista: 
Socialchef 
KPR 
RFH 
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SN § 93/11       Dnr 11/SN037 
Kulturvecka/Äldrevecka 2011 
 
Socialnämnden har i år avstått från att anordna en Äldrevecka för äldre, då 
personella resurser saknats.  
 
Vid KPR:s och RFH:s sammantärde 2011-05-17 behandlades frågan och Solveig 
Johnér föreslog att pensionärsföreningarna tillsammans genomför motsvarande 
arrangemang och att socialnämnden bidrar med ett belopp på 10 000 kronor 
 
Då arrangemanget handlar om kultur har ordförande varit i kontakt med Kultur 
och Fritidsförvaltningen och ställt frågan om medfinansiering vilket de är 
positiva till men meddelar att inga beslut är fattade i frågan.   
Eventuellt finns fondmedel att söka för ändamålet. 
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden 
 
att godkänna ett bidrag till en Kulturvecka 2011 
 
att uppdrag åt ekonom Torsten Karlsson att undersöka om det finns fondmedel 
att söka för en kulturvecka 2011. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna ett bidrag till en Kulturvecka 2011 
 
att uppdrag åt ekonom Torsten Karlsson att undersöka om det finns fondmedel 
att söka för en kulturvecka 2011. 
---- 
Sändlista: 
Ekonom Torsten Karlsson 
Solveig Johnér 
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SN § 94/11       Dnr 10/SN073 
Stadigvarande utökning av serveringsområde Möre Hotell 
 
Söderåkra Hotell och Konferens, har inkommit med ansökan om stadigvarande 
utökning av serveringsområde till att omfatta gräsytan på innergården på Möre 
Hotell. Sökanden har tidigare stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker 
till allmänheten.  
 
Handling i ärendet 
 
Utredning 2011-06-13 
 
Utredarens bedömning 
 
Utredaren Erik Sandell gör bedömningen att sökanden uppfyller kraven och det 
tänkta området för servering inte utgör risk för allmänheten. Ett tillfälligt utökat 
tillstånd har på delegation beviljats för tiden 2011-06-14--30. 
 
Förslag till beslut 
 
Utredaren föreslår socialnämnden besluta 
 
att från 2011-07-01 bevilja Söderåkra Hotell och Konferens stadigvarande 
utökning av serveringsområdet på Möre Hotell, att omfatta gräsytan på 
innergården  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att från 2011-07-01 bevilja Söderåkra Hotell och Konferens stadigvarande 
utökning av serveringsområdet på Möre Hotell, att omfatta gräsytan på 
innergården  
---- 
Sändlista 
Alkoholhandläggaren 
Sökanden 
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SN § 95/11       Dnr 11/SN006 
Informations- och anmälningsärenden 
 
Grön Omsorg   
Ordförande informerar ett studiebesök som gjort hos Grön Omsorg i Bränderås 
(Margareta Jonsson och Liselott Eriksson), där de visat sin trädgård och den 
sysselsättning de tänkt bedriva. Målgruppen är brukare som har LSS-beslut 
och/eller behov av särskilt stöd. Ett intressant studiebesök. 
 
Föreläsning IOGT 
Ledamot Henrik Nilsson Bokor informerar om att IOGT kommer att bjuda in 
en föreläsare som ska föreläsa för skolungdomar. Vill även ha en dialog med 
socialförvaltningen. Förslag framkommer att bjuda in representant från IOGT 
till ett gemensamt arbetsutskott  skola/social. 
 
Äldreteam  
Ordförande informerar om att det nu finns ett äldreteam på akutmottagningen 
Kalmar lasarett.  
 
Leasing av fordon hjälpmedelshantering  
Ordförande informerar om att arbetsutskottet beslutat att bevilja 
hjälpmedelsenheten en leasingbil med ramp för hjälpmedelshantering 
 
Vård- och omsorgsplan 
Tf Bengt Einarsson lämnar en lägesrapport avseende arbetet med ny Vård- och 
Omsorgsplan. Han kommer under juli månad att färdigställa materialet (power-
point) och önskar att ledamöterna går igenom materialet och lämnar eventuella 
synpunkter snarast. 
Bengt Einarsson har även påbörjat arbetet med ny Handikapplan. 
 
Protokoll 

 Kommunstyrelsen protokoll 2011-05-31 § 152/11 Information 
folkhälsosamordnare/Operativ ungdomssamordnare 

 Kommunfullmäktige 2011-05-30 § 69/11 LOV Lagen om Valfrihet 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-24 § 179/11 Återremittering 

av redividering reglemente socialnämnden – Inkallande av ersättare  
----- 
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SN § 96/11 
Anmälan delegationsärendet 
 
Delegationsbeslut fattade under perioden 1-31 maj 2011 anmäls. 
 

 Biståndsbeslut inom ÄO och OF, sekretess enligt sekretesslagen 7:4 
 Avgiftsbeslut inom ÄO och OF, sekretess enligt sekretesslagen 7:4 
 Verksamhetsmått IFO maj månad 2011 
 Tillfälligt utökat serveringstillstånd Möre Hotell tom 2011-06-30 
 Tillfälligt serveringstillstån allmänheten Gullaboås IF Björkängen 
 Avskrivning avgift inom hemsjukvård 100:-- 

--- 
 


