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Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 08.00 – 17.00 
  
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, s, ordf 
 Ewy Svensson, m,  
 Bernt Nykvist, s 
 Margareta Ohlin, fp 
 Kent Gullin, tp 
 Kerstin Ahlberg, tp 
 Birgitta Arvidsson, s, tjg ers 
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Carina Leijon, socialchef 
 Torsten Karlsson, sekreterare 
 Kl 13,00 – 15,00 Enhetscheferna Sören Gunnarsson, Ann-Karin Jönsson,  
 Ann-Mari Fransson, Susanne Johansson, Carina Frendin-Hansson och 
 Karin Olsson 
  
  
Utses att justera  
  
Justeringens   
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  

  Torsten Karlsson 12 – 20 
 Ordförande   
  Henrik Nilsson Bokor  
 Justerande  
  Bernt Nykvist 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2008-03-04   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 Datum för anslags 
nedtagande 

 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Torsten Karlsson.  
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SN § 12 
 
 

Val av justerare 
 
Nämnden väljer Bernt Nykvist till att justera protokollet. 
 
------- 
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 SN § 
SN § 13 

 
 

Fastställande av dagordning 
 
 
Nämnden fastställer dagordningen.  
 

 
 ------- 
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SN § 14                           Dnr 07/SN00015 
 

Personuppgiftslagen – Förteckning över behandling av 
personuppgifter inom socialnämndens område 
 
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. 
 
Socialförvaltningen har tagit fram förteckning över behandling 
av personuppgifter inom socialnämndens område. 
 
 

Behandlingens benämning Ändamålet med behandlingen Berörda 
 

1. Nämndsadministration 
 

Administration kring nämndssammanträde 
samt övriga åtgärder för fullgörande av en 
kommunalnämnds lagstadgade uppgifter 

Förtroendevalda, anställda och allmänhet 

2. Diabas/ärenderegistrering Hantering av nämndens inkomna, utgående 
och upprättade handlingar 

Förtroendevalda, anställda och allmänhet 

3. Procapita Individ- och familjeomsorg 
    Dokumentation 
    Utbetalning ekonomiskt bistånd 

Administration av inkomna anmälningar, 
ansökningar, förfrågningar enligt SoL, LVU, 
LVM,  

Förtroendevalda, anställda, kunder/sökande 

4. WM-Data Äldre- och handikappomsorg 
    Dokumentation, avgiftsdebitering  hjälp-  
    medel          

Administration av inkomma anmälningar, 
ansökningar, förfrågningar, debiteringar enligt 
SoL, LSS, HSL, FTL 

”- 

5. Economa Affärslösningar, kund 
 

Debitering av diverse avgifter inom 
socialnämndens verksamhetsområde 

”- 

6. Serveringstillstånd  
 

Administration kring ansökan om tillstånd och 
tillsyn av alkoholservering 

Förtroendevalda, anställda, sökande, 
polismyndighet, skatteverket, 
Folkhälsoinstitutet, allmänhet 

7. Tillsyn enligt Tobakslagen Administration kring tillsynen enligt 
Tobakslagen 

Förtroendevalda, anställda, kunder 
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SN § 14, forts. 
 
 
Förslag till beslut 
att fastställa ändamålet för behandling av personuppgifter inom 
socialnämndens verksamhetsområde enligt förteckning. 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer ändamålet för behandling av personuppgifter 
inom socialnämndens verksamhetsområde enligt förteckning. 
 
---- 
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SN § 15                          06/SN00048   
    

 
Bokslut och förvaltningsberättelse 2007 
 
Socialchef Carina Leijon och ekonom Torsten Karlsson föredrar förslag till 
övergripande förvaltningsberättelse 2007 för socialnämndens 
verksamhetsområde.  
Förvaltningsberättelsen har sammanställts bl a med hjälp av de 
verksamhetsberättelser som respektive enhetschef har tagit fram för sitt 
ansvarsområde. Verksamhetsberättelserna har sänts ut till ledamöterna.  
Enhetscheferna Sören Gunnarsson, Anna-Karin Jönsson, Susanne 
Johansson, Ann-Mari Fransson, Carina Frendin Hansson och Karin Olsson 
deltar och ger muntlig föredragning om verksamhetsåret 2007 och om 
förutsättningarna för framtiden. 
 
Socialnämndens budget 2007 överskreds med totalt 6 Mkr eller 5,5%. 
Individ- och familjeomsorgen svarar för 2,6 Mkr av budgetavvikelsen, 
främst p g a kostnader för institutions- och familjehemsplaceringar av vuxna 
missbrukare samt barn och ungdomar. Äldreomsorgen visar p g a 
förändringar i arbetstidslagen samt ökande behov en budgetavvikelse med 
5,2 Mkr. Övergripande verksamheter, hälso- och sjukvård samt 
handikappomsorgen uppvisar smärre överskott. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att fastställa förvaltningsberättelse för 2007 enligt 
bilaga samt att översända den till kommunstyrelsen. 
 
---- 
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SN § 16                               Dnr 07/SN00107 
AU § 8 
 
Justering av avgift 
 
Bakgrund 
I socialnämndens protokoll 2007-09-20 § 102 har en felaktighet 
beträffande avgift för förskrivning/utprovning av hjälpmedel skrivits, 
vilket fått till konsekvens att Kommunfullmäktige (§ 129/07) fattat ett 
beslut som inte var avsett att fattas. 
 
Socialnämnden föreslår nu att detta justeras och att det avsedda beslutet 
från socialnämndens sida tas i KF. 
 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslog 2008-01-31 § 8 att socialnämnden ska besluta att 
förslå Kommunfullmäktige att avgift för förskrivning/utprovning av 
hjälpmedel debiteras med 80 kronor per tillfälle. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden förslår Kommunfullmäktige att besluta att avgift för 
förskrivning/utprovning av hjälpmedel debiteras med 80 kronor per 
tillfälle. 
 
---- 
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SN § 17  
AU § 10                             Dnr 08/SN00001 

 
Förändringar beträffande gemensam alkoholhandläggning 
mellan Tingsryd, Torsås, Emmaboda och Nybro kommuner 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt beslut i SN 2007-12-20 § 137, står Torsås beredd att gå in i ett 
samarbete med rubricerade kommuner. Det läget har nu uppstått att KSAU 
i Tingsryd sagt nej till ett samarbete mellan kommuner i sydostsamverkan 
i denna fråga. Resultatet av detta blir att socialförvaltningarna i 
Emmaboda, Nybro och Torsås kommuner föreslår en treparts samverkan 
där även tillsynsansvaret läggs på en gemensam alkoholhandläggare. 
Arbetsgivarkommun föreslås bli Nybro.  
Den procentuella fördelningen mellan de tre kommunerna blir då: 
Nybro 54 % 
Emmaboda 28 % 
Torsås 18 % 
 
Förslagsvis ligger ansvaret kvar hos socialnämnden och tidigare beslut 
hävs. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att Socialnämnden beslutar att uppdra åt 
socialchefen att upprätta ett avtal rörande gemensam alkoholhandläggning 
och tillsyn enligt kostnadsfördelningen 
Nybro 54 % 
Emmaboda 28 % 
Torsås 18 % 
 
samt 
 
Att beslut i socialnämnden 2007-12-20 § 137 ersätts i och med att beslut ovan tagits 
innebärande att ansvaret för alkoholhandläggningen kvarstår hos socialnämnden. 
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Beslut 
Socialnämnden beslutar att uppdra åt socialchefen att upprätta ett avtal 
rörande gemensam alkoholhandläggning och tillsyn enligt 
kostnadsfördelningen 
Nybro 54 % 
Emmaboda 28 % 
Torsås 18 % 
 
samt 
 
Att beslut i socialnämnden 2007-12-20 § 137 ersätts i och med att beslut 
ovan tagits innebärande att ansvaret för alkoholhandläggningen kvarstår hos 
socialnämnden. 
 
---- 
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SN § 19 
SN § 8                                Dnr 08/SN00014 
 
 
Styrkort 2008 - 2009 
 
 
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 
 
Socialnämnden beslutade 2008-01-24 att genomföra en arbetsdag 2008-03-04 
om socialnämndens styrkort för 2008 med nämndens ledamöter samt 
socialchef, ekonom och enhetschefer som deltagare. 
 
Socialchef Carina Leijon och ekonom Torsten Karlsson redovisar upprättat 
utkast till styrkort 2008 för socialnämnden. (bilaga). 
 
Socialnämndens ledamöter diskuterar förslaget till styrkort 2008 – 2009.  
 
Beslut 
Socialnämnden uppdrar till socialchefen att revidera förslag till styrkort 
utifrån dagens diskussion i socialnämnden. 
 
Samt att hänskjuta beslut om styrkort 2008 – 2009 till socialnämndens 
sammanträde 2008-03-27. 
 
---- 
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SN § 20 
 

Delegationsbeslut 
 
 
Delegationsbeslut fattade under tidsperioden  
2008-01-01 – 2008-02-29 anmäls. 
 
---- 
 
 


