
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 23   
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2007-11-01 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 – 21.00 
  
Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, s, ordf. 
 Christina Lönnqvist, s 
 Bernt Nykvist, s  
 Kerstin Ahlberg, tp 
 Anita Eriksson, c 
 Linda Eriksson, c 
 Margareta Ohlin, fp 
 Lennart Johnsson, tp tjg. ers. 
 Christer Sjöberg, m 
  
  
  
Övriga deltagande Carina Leijon, socialchef                          
 Kerstin Jonskog, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 118              
 Agnetha Karlsson, enhetschef § 118 
 Lena Gustafsson, Biståndshandläggare § 118 
 Rolf Nordström, IFO-chef § 118 
 Birgitta Arvidsson, s, ej tjänstgörande suppleant. 
  
Utses att justera Linda Eriksson 
  
Justeringens   
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  
  Torsten Karlsson 108 - 118 
 Ordförande   
  Henrik Nilsson-Bokor  
 Justerande  
  Linda Eriksson 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2007-11-01   
    
Datum för anslags  
uppsättande  Datum för anslags 

nedtagande  

    
Förvaringsplats  
för protokollet Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Torsten Karlsson.  
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SN § 108 
 
 
Val av justerare 
 
Nämnden väljer Linda Eriksson till att justera protokollet. 
 
------- 
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 SN § 109 
 
 
 Fastställande av dagordning 
 
 Nämnden fastställer dagordningen. 
 
 -------- 
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 SN § 110 
 

Budgetuppföljning januari - september  
 
Socialchef Carina Leijon och ekonom Torsten Karlsson redovisar 
det aktuella budgetläget efter september månad. 
 
I dagsläget visar uppföljningen på ett underskott med ca 5,6 Mkr vid 
årets slut. Jämfört med uppföljningen efter augusti är det 0,8 Mkr 
större avvikelse. Anledningen är att externa placeringar inom 
Individ- och familjeomsorgen måste kvarstå och att alternativ på 
hemmaplan inte bedöms som realistiska under 2007.  
 
För äldreomsorgen bedöms kostnadsläget oförändrat jämfört med 
tidigare. Redovisning av antalet beviljade biståndstimmar uppgår i 
oktober för första gången till mer än 6 000 timmar per månad. En 
stabil nivå över 5 700 timmar/månad för i stort sett hela 2007 
innebär en nivå ca 2 000 timmar/månad mer än december 2005. 
 
Handikappomsorgen bedöms få en smärre positiv budgetavvikelse. 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 

 
att överlämna budgetuppföljningen januari – oktober 2007 till 
Kommunstyrelsen 
 
------- 
 
Exp. till Kommunstyrelsen 
 
------- 
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 SN § 111 
AU § 66 
SN § 101 
 
Budget 2008  

 
Ekonom Torsten Karlsson och socialchef Carina Leijon redovisar 
budgetförslag inför 2008. 
 
Kommunfullmäktige har tilldelat socialnämnden en driftbudgetram 
för 2008 om 112,760 tkr. Kompensation för löneökningar ingår i 
ramen med 2,5 %. Ingen kompensation ges för prisökningar för s k 
övriga kostnader. I ramen ingår en ökning med 3 Mkr för 
förstärkning av äldreomsorgen samt ett generellt besparingsbeting 
om 547 tkr. 
 
I budgetförslaget har inarbetats förändringar av verksamheten enl 
nedan: 
 
Minskning av anslag för utbildning förtroendevalda – 25 tkr 
 
Ej verkställda kostnadsreduceringar 547 tkr. 
 
Enskilt bistånd/Försörjningsstöd. Anslaget minskas till netto 2 Mkr  
med anledning av anpassning till de senaste årens utfall. 
 
IFO-enheten. En projekttjänst som socialsekreterare under två år 
har inarbetats i budgeten. 
 
En ”fixartjänst” som dels skall serva internt i organisationen, dels 
externt. Finansieras av anslagen på särskilt boende för köp av 
vaktmästartjänster TFAB. 
 
0,50 alkoholhandläggartjänst har budgeterats samt intäkter 
motsvarande 0,40 tjänst. Intäkterna kommer från försäljning av 
tjänsten till andra kommuner. Tjänsten förslås överföras till 
kommunstyrelsen. 
 
Det ökade anslaget till äldreomsorgen har dels använts till att 
återställa de vikarieanslag som användes för att finansiera fler 
tjänster inom särskilt boende och hemtjänst vid förändringen av 
arbetstidslagen 2007, dels använts för inrättande av tjänster inom  
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 SN § 111 forts. 
 
hemtjänsten p g a ökade behov som uppkommit under 2007. De 
ökade behoven inom hemtjänsten bedöms kvarstå 2008. 
 
Köken. Anslagen för köken har budgeterats liksom tidigare men 
skall förändras på grund av den nya kostorganisationen som byggs 
upp inom kommunen. 
 
2008 innebär sannolikt att ett kommunalt övertagande 
av hemsjukvården kommer till stånd i Kalmar län.  
 
Verksamhetsstödet för dokumentation införs, byts ut och 
uppgraderas under 2008. 
 
På grund av övertagande av hemsjukvården samt behovet av ett 
sk Bemanningssystem för personalplanering förslås 
Socialnämnden äska ett investeringsanslag om 800 tkr 2008. 
 
Förvaltningen kommer att arbeta vidare med förslag till budget 
2008, diskussion kommer att fortsätta vid socialnämndens 
sammanträde den 29 november 2007. 
 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta upprättat budgetförslag avseende drift- resp 
investeringsbudget 2008, samt 
 
att överlämna budgetförslaget till Kommunstyrelsen 

 
------ 
 
Socialchef Carina Leijon informerar om att det generella 
sparbetinget om 547 tkr har uppnåtts genom en billigare placering 
inom LSS. 
 
Kostnader för placeringar inom IFO 2008 har budgeterats till 3,8 
Mkr medan kända placeringskostnader beräknas till 5,9 Mkr, en 
skillnad på 2,1 Mkr.  
 
I syfte att arbeta långsiktigt och förebyggande uttalar 
socialnämnden stöd för förslaget att inrätta en projekttjänst som  
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 SN § 111 forts. 
 
socialsekreterare under 2 år trots det befarade underskottet inom 
IFO-verksamheten. 
 
 
Som ett exempel på förebyggande arbete på hemmaplan kan 
nämnas att tre aktuella ärenden hos familjeresurs motsvarar 
placeringskostnader på 5 Mkr/år om familjeresurs inte funnits som 
alternativ 
 
Övriga verksamhetsgrenar har i budgetförslaget medel för att 
bedriva sin verksamhet inom tilldelad budgetram och inga 
underskott 2008 förutsätts uppstå. 
 
Socialnämnden uttalar önskemål om att Vågen under 2008 
överförs till socialnämndens ansvarsområde i syfte att öka 
möjligheterna till att rationellt arbeta med 
sysselsättningsbefrämjande åtgärder för den grupp av klienter 
som uppbär försörjningsstöd. 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen om budgetläget samt remittera förslaget 
till respektive partigrupp för diskussion inför beslut. 
 
att ge i uppdrag till förvaltningen att uppdatera  siffermaterialet 
med redovisningen för 2006 istället för budget 2006 
 
att  behandla driftbudget 2008 på nästa sammanträde med 
socialnämnden för eventuellt beslut om fastställande. 
 
att  informera kommunstyrelsen om det befarade underskottet 
inom IFO-verksamheten 2008 samt betona vikten av långsiktigt 
och förebyggande arbete genom att anställa personal på 
hemmaplan istället för placeringar. 
 
att  betona vikten av fortsatt effektiviseringsarbete i förvaltningen 
för att möjliggöra överföring av resurser till Individ- och 
familjeomsorgen. Särskilt betonas arbetet med införande av 
årsarbetstid vilket kräver investering i ett bemanningssystem (se 
investeringsbudgeten). 
 
 
------- 
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 SN § 111 forts 
 
 
Till dagens sammanträde har siffermaterialet kompletterats med 
redovisning/utfall för 2006 på verksamhetsnivå. Socialnämnden 
har, efter diskussion i respektive partigrupp, inga ytterligare 
synpunkter på budgetförslaget 2008.  
 
Förslag till beslut: 
 
Socialchef Carina Leijon föreslår att socialnämnden uttalar att man 
ställer sig positiva till att rekryteringsprocessen för projekttjänst 
som socialsekreterare under 2 år inleds med förbehållet ”under 
förutsättning av erforderliga beslut” d v s att ingen anställs innan 
socialnämnden fattat beslut om internbudget 2008. 
 
Ordförande föreslår att beslut om internbudget 2008 inklusive 
fastställande av mätbara mål enligt modellen för balanserad 
styrning fattas på socialnämndens sammanträde 071129 
 
 
Socialnämnden beslutar 

  
Enligt förslag till beslut 
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SN § 112 
AU § 82 
 
Balanserad styrning 
 
Arbetsutskottet diskuterade arbetsdagen 2007-10-03 där 
ledamöter från Socialnämnden samt enhetscheferna fick en 
kortare introduktion i grunderna för balanserad styrning samt 
arbetade med att ta fram mätbara mål för 2008. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att handlingar som sammanfattar resultatet av arbetet med 
mätbara mål 2008 sänds ut inför Socialnämndens sammanträde 
2007-11-01 
 
samt 
 
att ambitionen är att beslut om mätbara mål 2008 fattas i samband 
med beslut om internbudget 2008 vid socialnämndens 
sammanträde 2007-11-29. 
 
---- 
 
Inför kommande beslut om Mål 2008 i samband med fastställande 
av internbudget 2008 har socialnämnden tillställts det material 
som togs fram vid arbetssammanträde med Socialnämnden och 
enhetschefer 2007-10-03. 
 
Beslut i Socialnämnden om internbudget samt mål för 2008 
planeras till 07-11-29. 
 
I det fortsatta arbetet bör fokuseras på att ta fram och fastställa 
mätbara mål för 2008. Målen skall vara konkreta och enkelt kunna 
följas upp. Redan när ett mål fastställs bör det vara känt hur 
måluppfyllelsen skall mätas. 
 
Vidare är det viktigt att välja mål som verkligen leder till att de 
övergripande strategiska målen uppfylls och ligger i linje med 
kommunens vision. 
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SN § 112 forts. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att i samarbete med 
förvaltningen arbeta vidare med att ta fram förslag till mål 2008. 
 
 
Socialnämnden beslutar 

  
Enligt förslag till beslut 
 
---- 
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Rapport icke verkställda beslut SoL, 3:e kvartalet 2007 
 
Socialchef Carina Leijon redovisar ärendet avseende icke 
verkställda beslut jml SoL kvartal 3 2007. (bilaga) 
 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till 
kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 
1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för 
beslutet, vilka typer av bistånd beslutet gäller samt hur lång tid 
som vid rapporteringstillfället förflutit från dagen för respektive 
beslut. Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla 
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, dvs. alla former av bistånd 
inom individ- och familjeomsorgen, handikappomsorgen och 
äldreomsorgen som inte har verkställts. 
Det är viktigt att den statistikrapport som socialnämnden lämnar till 
fullmäktige utformas på ett sådant sätt att sekretessbelagda 
uppgifter om enskilda inte lämnas ut. Av socialnämndens 
redovisning till fullmäktige ska det inte gå att härleda vilka 
personer besluten gäller. Socialnämnden ska inte heller ange 
skälen till varför de rapporterade besluten inte är verkställda, då 
det inte är meningen att skapa en diskussion kring enskilda 
ärenden. Det är dock viktigt hur stor del av ej verkställda beslut 
som gäller bistånd till kvinnor respektive män. Rapporteringen till 
fullmäktige ska göras en gång per kvartal. 

 
RAPPORT KVARTAL III 2007 
Antal icke verkställda beslut:  8 
Typ av bistånd: Särskilt boende, äldreomsorg 
Antal dagar från beslut till rapportering: 94*, 88*, 73*, 73*, 67, 54*, 
53*, 27* 
Antal män:    3 
Antal kvinnor:   5  
*Särskilda önskemål finnes i dessa ansökningar. 
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Sn § 113, forts. 
 
 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att besluta 
Att lämna rapporten över icke verkställda beslut för kvartal III 2007 
till Kommunfullmäktige. 

 
 
 

 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt förslaget 
 
------ 
 
Exp. till Kommunfullmäktige 
             Revisionen 
------ 
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SN § 114 
 
 
Rutiner läkemedelshantering 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, Kerstin 
Jonskog redogör för ärendet.  
 
 
 
Förlag till beslut: 
Socialnämnden antar lokala rutiner för 
läkemedelshantering i Torsås kommun enligt 
bilaga. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt förslaget 
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 SN § 115 

AU § 84 
 
 
Sammanträdestider 2008 
 
Kommunstyrelsens kansliavdelning har översänt 
sammanträdesplan 2008 för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
personalutskottet, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige.  
 
Socialnämnden uppmanas att inkomma med sammanträdesplan 
2008 för att en sammanträdesplan för alla nämnder samt styrelsen 
skall kunna sammanställas. 
 
Förslag till sammanträdesplan 2008 har upprättats av 
socialkontoret (bilaga). Huvudprincipen bakom förslaget är att 
arbetsutskottet sammanträder i början av respektive månad för att 
kunna ta del av aktuell budgetuppföljning föregående period samt 
att Socialnämnden sammanträder 2 veckor efter respektive 
arbetsutskott. 
 
Sammanträdestider är som regel torsdagar kl 18,00. Avvikelser 
förekommer pga. helgdagar. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att till Socialnämndens sammanträde komplettering med 
sammanträdestider för Socsam och Kommunala pensionärsrådet 
(KPR). 
 
att i övrigt föreslå Socialnämnden besluta enligt förslaget vad 
avser Socialnämnden och arbetsutskottet 
 
 
----- 
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Socialchef Carina Leijon och ekonom Torsten Karlsson redovisar 
förslag till sammanträdestider 2008 
 
Kallelse och handlingar till socialnämnden sänds 
veckan innan sammanträdet. Ledamöter som så 
önskar kan få kallelse och handlingar via e-post. 
De ledamöter som väljer det får en bunt 
kopieringspapper per år för utskrift av utskickat 
material. 
 
Socialnämndens möten inleds med upprop av 
ledamöterna. Socialnämndens protokoll 
färdigställs för justering senast tre arbetsdagar 
efter nämndsmötet. Datum för justering fastställs 
under nämndsmötet då justeringsman valts. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden  
 
Att fastställa sammanträdestiderna för 
arbetsutskottets, socialnämndens och kommunala 
pensionärsrådets (KPR) sammanträde för 2008  
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att fastställa datum för 2008 års sammanträden enligt förslaget  
 
Samt 
 
Att hänskjuta beslut om starttidpunkt för sammanträdena 2008 till 
nästa Socialnämndssammanträde 2007-11-29.  
 
------ 
 
Exp kommunstyrelsen 
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AU § 80 
 
Särskilt boende ombyggnad/nybyggnad 
 
Arbetsutskottet diskuterar frågans fortsatta handläggning och enas 
om att ha ambitionen att på nästkommande sammanträde med 
Socialnämnden 2007-11-01 fatta beslut om att förorda ett av de 
fyra förslagen bl a utifrån: 
 
• Behovet av antal platser 
• Var boendena skall vara lokaliserade 
• Vilken boendestandard som skall råda 
• Verksamhetens innehåll 
• Vilken personaltäthet som erfordras 
• Möjligheterna till statsbidrag för om- och nybyggnad 
• Framtida driftkostnader 
 
Socialchef Carina Leijon ges i uppdrag att på nästkommande 
Socialnämndssammanträde redovisa de olika förslagen inför 
beslut. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
i enlighet med ovanstående förslag. 
 
------ 
 
 
Sammanfattning 
 
På uppdrag av socialnämnden har arbetsgruppen tagit 
fram tre förslag till ombyggnad/nybyggnad att ta 
ställning till. I samtliga alternativ ligger förslaget om 20 
korttidsplatser på Sophiagården exkl. nedan 
redovisade. Moderaterna i Torsås har inkommit med ett 
förslag, här nedan kallat förslag nummer 4. 
Under en hel dag med temat boende inbjöd 
socialnämnden kommunstyrelse, byggnadsnämnd, 
teknisk nämnd och TFAB samt kommunala pensionärs 
och handikappråden för att få kunskap och ges 
möjlighet till interna dialoger under dagen. 
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Under dagen framkom att det är för tidigt från 
socialnämndens sida att förorda ett av förslagen. Det är 
rimligare att tillsätta en av kommunstyrelsen utsedd 
politisk styrgrupp som ger en arbetande 
tjänstemannagrupp uppdrag i frågan kontinuerligt. 
Vidare lades förslaget att anställa en projektanställd 
samordnare för hela uppdraget, från planering till 
inflyttning. 
 
 
MAS Kerstin Jonskog redogör på dagens sammanträde i sin roll 
som boendesamordnare för dagsaktuell situation vad avser 
beviljade, men ej verkställda, beslut om särskilt boende. Åtta 
personer har i dagsläget biståndsbeslut om särskilt boende utan 
att kunna flytta in då lediga lägenheter saknas. Ytterligare ett tiotal 
personer kommer troligen att få gynnande biståndsbeslut under 
den närmaste tiden. Vidare finns i dagsläget 2 överbeläggningar 
på Sophiagården, samt två personer boende på Kyrkebohemmet 
Under årets första 10 månader har 20 personer fått plats i särskilt 
boende. Två personer har tackat nej till plats p g a för låg standard 
på boendet. I dagsläget finns alltså behov av ett tjugotal 
lägenheter. 
 
Bedömningen är att behovet av platser i särskilt boende de 
närmaste åren kommer att befinna sig på nuvarande nivå och det 
finns därmed ett omedelbart behov av att bygga en ny 
boendeenhet. För att få en rationell och ekonomisk drift, särskilt 
nattetid, bör boendet överstiga 20 lägenheter.  
 
 
Förslag till beslut 
 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta: 
 
 
Att föreslå kommunstyrelsen att tillsätta en politisk 
styrgrupp med uppdrag att ge direktiv till en arbetande 
tjänstemannagrupp i boendefrågan. 
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SN § 116 forts. 
 
Uppdra till förvaltningen att tillsammans med kostchef 
ta fram kostnadsförslag för olika alternativ till 
kosthantering i de särskilda boendena 
 
Alternativt att 
 
Förorda ett av förslagen 1 – 4 
 
 
Ordföranden föreslår socialnämnden besluta: 
 
Att förorda kommunstyrelsen att skyndsamt inleda 
projektering av ett nytt särskilt boende för att, så snart 
möjligt, lösa det behov av lägenheter som finns. 
 
 
 
Yrkande, proposition och votering 
 
Christer Sjöberg, yrkar att socialnämnden uttalar 
att det nya boendet skall placeras i Torsås tätort. 
 
Henrik Nilsson Bokor föreslår att socialnämnden 
inte uttalar sig för någon speciell lokalisering. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Henrik Nilsson Bokor, 
s, och Christer Sjöberg, m, yrkande finner han att socialnämnden 
beslutat enligt Henrik Bokor Nilsson, s yrkande varvid votering 
begärs. 

 
Vid votering där ja = enligt Henrik Nilsson Bokor, s 
yrkande och nej = enligt Christer Sjöberg, m, 
yrkande avges 5 ja-röster och 4 nej-röster.  
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Namn Röstar 
Henrik Nilsson-Bokor, s, ordf. Ja 
Christina Lönnqvist, s Ja 
Bernt Nykvist, s  Ja 
Kerstin Ahlberg, tp Ja 
Anita Eriksson, c Nej 
Linda Eriksson, c Nej 
Margareta Ohlin, fp Nej 
Lennart Johnsson, tp tjg. ers. Ja 
Christer Sjöberg, m Nej 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Socialnämnden har sålunda beslutat enligt Henrik 
Bokor Nilssons yrkande att socialnämnden förordar 
kommunstyrelsen att skyndsamt inleda projektering av 
ett nytt särskilt boende för att, så snart möjligt, lösa det 
behov av lägenheter som finns. 
 
Att inte uttala sig för någon speciell lokalisering. 

 
Att uppdra till förvaltningen att tillsammans med 
kostchef ta fram kostnadsförslag för olika alternativ till 
kosthantering i de särskilda boendena 

 
Reservationer 
 
Christer Sjöberg, m, Anita Eriksson, c Linda Eriksson, c, och 
Margareta Ohlin, fp, reserverar sig mot beslutet att socialnämnden 
inte uttalar sig för någon speciell lokalisering av ett nytt särskilt 
boende. 
 
-------- 
 
Exp kommunstyrelsen 
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Delegationsbeslut 
 
Delegationsbeslut fattade under tidsperioden  
2007-09-01 – 2007-10-31 anmäls. 
 
 
 ------- 
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Information 
 
 Hemsjukvård - lägesrapport 
 
MAS Kerstin Jonskog och enhetschef Agnetha Karlsson 
informerar om det pågående arbetet lokalt i Torsås med 
övertagande av hemsjukvården. Närmast står 
övertagande/anställande av den personal som visat intresse för 
att gå över till kommunen på tur. Nio personer eller 7,6 
årsarbetare har inom Lanstinget arbetat mer än halvtid med 
hemsjukvård medan det i förslaget till skatteväxling ingår 4,47 
årsarbetare i underlaget. Vilka som anställs av kommunen och 
vilka som stannar hos landstinget beslutas under vecka 45. 

 
Regionförbundets primärkommunala nämnd har tillställt 
kommunerna skrivelse med bl a förslag till beslut om att i sin 
helhet godkänna överenskommelse med Landstinget om 
övertagande samt att vid fastställelse av skattesats 2008 beakta 
skatteväxling på 26 öre per skattekrona. 
 
Ordföranden meddelar att med anledning av behovet av en 
skyndsam beslutsgång i frågan kommer socialnämnden att kallas 
till ett extra sammanträde 2007-11-08 kl 18,00 för yttrande inför 
beslut om kommunalisering av hemsjukvården. 
 
 
Barns behov i centrum 
 
IFO-chef Rolf Nordström informerar om BBIC. 
  
Barns Behov I Centrum (BBIC) är ett system för 
utredning, planering och uppföljning av barn i den 
sociala barnavården, som ursprungligen kommer från 
England. 
BBIC strävar efter att förbättra villkoren för barnet och 
stärka barnets ställning inom den sociala barnavården. 
Meningen är att barnet bättre ska få möjlighet att 
uttrycka sin åsikt och påverka sin livssituation i enlighet 
med intentionerna i socialtjänstlagen och FN:s 
barnkonvention. 
BBIC erbjuder en tydligare struktur i arbetet. 
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BBIC har utvecklats efter omfattande forskning 
kombinerat med beprövad erfarenhet av vård av barn 
och unga.  
BBIC strävar efter att ge föräldrar möjlighet att vara 
föräldrar efter bästa förmåga och att skapa ett 
fungerande samarbete mellan barnet, föräldrarna, de 
nya vårdgivarna och socialtjänsten. 
BBIC är ett kvalitetssystem som ska förbättra utredning, 
planering, och uppföljning inom den sociala 
barnavården. 
Systemet bygger på vetenskap och beprövad 
erfarenhet.  
 
Socialförvaltningen föreslår att metoden BBIC används som metod 
i utredningsarbetet fortsättningsvis. En förutsättning för att få 
tillgång till dokumentations- och handläggningssystemet är att 
teckna licensavtal med Socialstyrelsen, vilket är kostnadsfritt. Det 
kräver dock ett socialnämndsbeslut och ordförandes underskrift för 
tecknande av avtal. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
Att genom att teckna licensavtal med Socialstyrelsen använda sig 
av metoden BBIC i utredningsarbete där barn är inblandade. 
 

 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt socialförvaltningens förslag  
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Handikappolitiska programmet 
 
Biståndshandläggare Lena Gustavsson informerar om bakgrund 
och syfte till det förslag till handikappolitiskt program som tagits 
fram av en arbetsgrupp. 
 
Tre huvudpunkter fokuseras på: 

• Tillgänglighet 
• Bemötande 
• Delaktighet 

 
 
 
Förslaget till Handikappolitiskt program har diskuterats i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Socialnämnden tackar för informationen och har för avsikt att 
behandla frågan framöver. 

 


