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Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 – 21.00 
  
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, s, ordf 
 Ewy Svensson, m,  
 Bernt Nykvist, s 
 Anita Borg, c tjg ers. 
 Kent Gullin, tp 
 Anita Eriksson, c 
 Birgitta Arvidsson, s, tjg ers 
 Kerstin Ahlberg, tp  
  
  
  
  
Övriga deltagande Carina Leijon, socialchef 
 Torsten Karlsson, sekreterare 
 Lena Magnusson, Karin Olsson, Susanne Johansson, enhetschefer,  
 Pär Ahlgren, biståndshandläggare, Helen Håkansson, Britt Wennerström, Victoria  
 Sjöö, Cim Rydén, Annette Ingvarsson,  personal från verksamheterna, § 3. 
  
  
Utses att justera  
  
Justeringens   
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  

  Torsten Karlsson 1 – 11 
 Ordförande   
  Henrik Nilsson Bokor  
 Justerande  
  Anita Eriksson 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2008-01-24   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 Datum för anslags 
nedtagande 

 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Torsten Karlsson.  
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SN § 1 
 
 
Val av justerare 
 
Nämnden väljer Anita Eriksson till att justera protokollet. 
 
------- 
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 SN § 2 
 
 

Fastställande av dagordning 
 
 
Nämnden fastställer dagordningen med tillägg Utvärdering av 
socialnämndens arbete 2007 samt Rapportering av icke verkställda beslut jml 
SoL, kvartal IV 2007. 
 

 
 ------- 
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Information 
 
Den framtida personalförsörjningen - gruppredovisning 
 
Lena Magnusson, Karin Olsson, Susanne Johansson, enhetschefer,  
Pär Ahlgren, biståndshandläggare, Helen Håkansson, Britt Wennerström, 
Victoria Sjöö, Kim Rydén, personal verksam inom skilda delar av 
äldreomsorgen och handikappomsorgen samt socialchef Carina Leijon 
informerar om arbetet med den framtida personalförsörjningen. 
 
Mål med arbetet från KS 

• Det ska bli attraktivt att arbeta inom Torsås kommun. 
• Personalen ska ges möjlighet att påverka sin arbetssituation 

Uppgift från KS: 
• Påbörja arbetet med att ge anställda möjlighet att själva önska sin 

tjänstgöringsgrad. Utarbeta en policy för detta. 
• Påbörja arbetet med att undersöka hur rekryteringsläget är i 

kommunen. 
• Visa på vilken utbildningsnivå i förhållande till fastställda 

kompetenskrav vi har idag. 
• Arbeta fram en strategi för hur Torsås kommun ska bli en attraktiv 

arbetsgivare. 
Arbetet bedrivs i fyra grupper: 

• Kompetens 
• Teknik 
• Status (på och i yrket) 
• Rekrytering (Ambassadörer) 

Sammanfattning: 
• Inventering av kompetens, som ett underlag för vidare planering, 
utifrån Socialstyrelsens rekommendationer. 

• Teknik möjliggör högre tjänstgöringsgrad. 
• Den egna attityden tillsammans med ambassadör verksamhet och 
samarbete med skola möjliggör framtida rekryteringar. 

• ”Lärlingssystem” för tryggare introduktion i ett mångfacetterat yrke? 
 

Nästa vecka träffar Per Linberg och Carina Leijon de sammankallande för 
arbetsgrupperna för att diskutera det fortskridande arbetet. 
 
 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 
----
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SN § 4 
 
 
Personuppgiftslagen 
 
Bakgrund 
Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998-10-24, 
övergångsbestämmelser i förhållande till datalagen gällde fram 
till 2001-10-01, då det blev ”skarpt” läge för lagen. För manuell 
behandling av personuppgifter gäller lagen fullt ut först år 2007. 
Ny lagstiftning för behandling av personuppgifter inom 
Socialtjänsten kom 2001-10-01. I korthet innebär denna lag att 
personuppgifter, även känsliga sådana, får behandlas om det är 
nödvändigt för att arbetsuppgifter inom socialtjänsten skall 
kunna utföras. 
Kommunstyrelsen har (KS § 74/07) beslutat föreslå respektive 
nämnd att fastställa sin egen nämnds delegationsordning.  
 
En arbetsgrupp bestående av kontaktpersonerna till 
personuppgiftsombudet inom kommunen har tillsammans med 
nämndernas personuppgiftsombud arbetat fram regler och 
rutiner för behandling av personuppgifter. Det är varje 
förvaltnings- och enhetschefs uppgift att tillse att personalen 
har nödvändig kompetens även inom PuL. 
Socialnämndens PuL ombud har avslutat sin tjänstgöring i 
socialförvaltningen och därmed måste hennes efterträdare 
utses. 
 
Ny del i socialnämndens delegationsordning 
Beslut ska utifrån bestämmelserna i Personuppgiftslagen samt 
Lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten 
fattas av myndighet, dvs. socialnämnd. Följande förslag till 
tillägg till delegationsbestämmelserna har därför utarbetats. 
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SN § 4, forts. 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anm 
1. Beslut om att bestämma 

ändamål med och 
medlen för behandling 
av personuppgifter av 
mindre principiell 
betydelse 

PuL 3 och 
9 §§ 

Förvaltningschef Vidaredelegering ej 
tillåten 

2. Beslut om särskilda skäl 
finns för att förlänga 
tiden för att ge 
registrerad information 
upp till fyra månader 

PuL 26 § Förvaltningschef Vidaredelegation ej 
tillåten 

3. Beslut om att ej lämna 
ut information till den 
registrerade  

PuL 27 § Förvaltningschef Vidaredelegation ej 
tillåten 

 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
Att anta ovanstående delegationsordning gällande PuL 3, 9, 26, 
27 §§, samt  
 
att fastställa regler för behandling av personuppgifter, samt 
 
att fastställa ändamålet för behandling av personuppgifter inom 
socialnämndens verksamhetsområde. 
 
Beslut 
Socialnämnden antar ovanstående delegationsordning gällande PuL 3, 9, 26, 
27 §§, samt 
 
fastställer regler för behandling av personuppgifter, samt 
 
fastställer ändamålet för behandling av personuppgifter inom 
socialnämndens verksamhetsområde. 
 
---- 
 
Paragrafen förklaras som omedelbart justerad. 
 
------ 
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SN § 5 
 

Personuppgiftslagen – socialnämndens kontaktperson 
 
Socialnämnden skall för nämndens område utse kontaktperson till 
personuppgiftsombudet inom kommunen. 
 
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden utser Kerstin Nilsson, 
assistent, som personuppgiftsombudets kontaktperson för socialnämndens 
ansvarsområde. 
 
Beslut 
Socialnämnden utser Kerstin Nilsson, assistent, som 
personuppgiftsombudets kontaktperson för socialnämndens 
ansvarsområde. 
 
 
---- 
 
Paragrafen förklaras som omedelbart justerad. 
 
------ 
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Utvärdering av socialnämndens arbete 2007 
 
Bakgrund 
Nuvarande socialnämnd har fungerat under ett år. De 
ledamöter som är närvarande idag ges i uppdrag att under 15 
minuter fundera över och avge omdömen om: 

• ”Din egen insats under året?” 
• ”Ordförandeskapet?” 
• ”Förvaltningschefens arbete?” 
• ”Nämndssekreterarens arbete?” 
• ”Dagordningar; rätt innehåll?” 
• ”Något du saknat under året?” 

 
 
Ledamöterna ger uttryck för att arbetet har präglats av 
engagemang och lärande. För många ledamöter är det första 
gången man tar plats i en socialnämnd eller en politisk 
församling överhuvudtaget. Förhoppningar finns om att 
kunna bidra mer i nämndsarbetet med ökande kunskap och 
erfarenhet de kommande åren 
 
Ordförandeskapet har präglats av engagemang, öppenhet och 
utveckling. Ordföranden bidrar till en öppen och bra stämning 
under sammanträdena. 
 
Förvaltningschefens arbete kännetecknas av kunskap, 
samarbetsvilja, god informatör, engagerande, drivande och 
med högt tempo i utvecklingsarbetet. 
 
Nämndssekreterarens arbete präglas av lugn och ordning med 
bra och rättvisande protokollsformuleringar. 
 
Dagordningen upplevs som bra och det uppskattas att 
kallelsen kommer i god tid och är komplett med handlingar så 
att ledamöterna kan sätta sig in i ärendena för sammanträdet. I 
framtiden finns önskemål om mer tid för att under 
sammanträdena arbeta med politiska prioriteringsfrågor. 
 
Under punkten om något saknats under året nämns att mycket 
tid har ägnats åt äldreomsorgen och att man för framtiden 
önskar mera information om handikappomsorgens arbete. 
 
---- 
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Beslutsattestanter för socialnämndens område 
 
Bakgrund 
Ekonom Torsten Karlsson föredrar upprättat förslag. 
 
Nämnder och styrelser skall enligt reglemente varje år fastställa 
beslutsattestanter för sina verksamhetsområden. 
 
Socialkontoret har utarbetat förslag till beslutsattestanter för 2008 
enligt nedan. 
 
 
Förslag till beslutsattestanter 2008 
 
Ansvar Beskrivning Befattning Attestant Ersättare Befattning

51 Gemensam adm och ledning Socialchef Carina Leijon Torsten Karlsson Ekonom
511 IFO-enheten Enhetschef Rolf Nordström Lena Wernersson Socialsekreterare
512 Hälso- och sjukvårdsenheten Enhetschef Agnetha Karlsson Kerstin Jonskog MAS
51312 Torsås, Gullabo hemtjänst Enhetschef Susanne Johansson Ann-Mari Fransson Enhetschef
51313 Solgläntan, Bergkvara htj Enhetschef Karin Olsson Lena Magnusson Enhetschef
51341 Sophiagården Enhetschef Lena Magnusson Karin Olsson Enhetschef
51351 Mariahemmet Enhetschef Ann-Mari Fransson Susanne Johansson Enhetschef
5136 LSS Enhetschef Lena Gustafsson Sören Gunnarsson Enhetschef
5137 Socialpsykiatrin Enhetschef Sören Gunnarsson Carina Hansson Frendin Enhetschef
5138 LASS Enhetschef Carina Hansson-Frendin Anna-Karin Jönsson Enhetschef
5139 LSS-verksamhet Enhetschef Anna-Karin Jönsson Carina Hansson Frendin Enhetschef

Vid förfall för ordinarie attestant samt ersättare beslutsattesterar i första hand socialchef Carina Leijon
och i andra hand ekonom Torsten Karlsson alla ansvarsområden.  
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att utse beslutsattestanter för 2008 enligt ovanstående 
förslag. 
 
---- 
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SN § 8 

 
Balanserat styrkort 2008 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-11-28 § 132 att utifrån de 
kommunövergripande mål (styrkort) som Kommunfullmäktige beslutar om 
för kommunens verksamhet i november 2007 ska nämnderna under tiden 
fram till sista april 2008 arbeta med att ta fram mål (styrkort) för sin 
verksamhet. Nämndens mål ska inrymmas i driftbudget 2008 
 
Socialchef Carina Leijon och ekonom Torsten Karlsson redovisar upprättat 
utkast till styrkort 2008 för socialnämnden. (bilaga). 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att genomföra en arbetsdag 2008-03-04 om 
socialnämndens styrkort för 2008 med nämndens ledamöter samt 
socialchef, ekonom och enhetschefer som deltagare. 
 
Socialnämnden ger i uppdrag till socialchef Carina Leijon att arrangera 
arbetsdagen. 
 
---- 
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SN § 9 
 
Delegationsbeslut 
 
 
Delegationsbeslut fattade under tidsperioden  
2007-12-01 – 2007-12-31 anmäls. 
 
---- 
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Au § 1 
 
Rapportering av icke verkställda beslut jml SoL, kvartal IV 2007. 

 
Bakgrund 
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 IV 2007 
Antal icke verkställda beslut: 2 
Typ av bistånd: Särskilt boende, äldreomsorg 
Antal dagar från beslut till 
rapportering: 

4, 4 

Antal män: 1 
Antal kvinnor: 1 
 
Arbetsutskottet beslöt 2007-01-09 § 1 att föreslår socialnämnden besluta att 
lämna rapporten över icke verkställda beslut för kvartal IV 2007 till 
Kommunfullmäktige. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att lämna rapporten över icke verkställda beslut för 
kvartal IV 2007 till Kommunfullmäktige. 

 
---- 
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SN § 11 
 
Övriga frågor 
 
Anita Eriksson, c, meddelar att arbetsgruppen för det drogpolitiska 
programmet har slutfört sitt arbete och överlämnat förslag på drogpolitiskt 
program till kommunstyrelsen. 
 
Den politiska styrgruppen för boendefrågor har haft en första 
sammankomst. 
 
 
 
 


