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Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 – 20.30 
  
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, s, ordf 
 Bernt Nykvist, s  
 Ewy Svensson, m 
 Christer Sjöberg, m, tjg ers. 
 Anita Eriksson, c 
 Margareta Ohlin, fp 
 Lennart Johnsson, tp, tjg ers. 
 Linda Eriksson, c 
 Anita Borg, c tjg ers. 
  
  
  
Övriga deltagande Carina Leijon, socialchef 
 Torsten Karlsson, sekreterare 
 Anette Holgersson, projektledare, § 61 
  
  
  
  
Utses att justera Anita Eriksson 
  
Justeringens  Kommunkontoret Torsås, torsdag 2008-09-04 kl 17,00. 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  

  Torsten Karlsson 59 – 70 
 Ordförande   
  Henrik Nilsson Bokor  
 Justerande  
  Anita Eriksson 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2008-08-26   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2008-09-10 Datum för anslags 
nedtagande 

2008-10-02    

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Torsten Karlsson.  
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SN § 59 
 
 
Val av justerare 
 
Nämnden väljer Anita Eriksson till att justera protokollet. 
 
------- 
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SN § 60 

 
 

Fastställande av dagordning 
 
  
Nämnden fastställer dagordningen. 

 
 ----- 
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SN § 61 
 
Information 
 
 
Samverkansprojekt Skola-Fritid-Social 
Projektledare Anette Holgersson redovisar för socialnämnden hur 
samarbetsprojektet mellan Barn- och utbildningsförvaltningen, 
Socialförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen, ”Stärkt psykosocial 
ungdomshälsa”, har bedrivits hittills. 
 
En extern utvärdering har genomförts av Mats och Gabriella Lönngren, mikom. 
Bilaga. 
 
En arbetsgrupp bestående av skolkuratorn, en fritidsledare, IFO-chefen samt 
projektledaren finns inrättad och sammanträder regelbundet. 
 
Anette Holgersson är projektanställd av Kultur- och fritidsförvaltningen. Arbetet 
har hittills bedrivits under 2 terminer och projektet avslutas 2008-12-31. Arbetet 
har förlagts dels till kommunens skolor under skoltid, dels under ungdomarnas 
fritid ute i samhället. Målgruppen är ungdomar 10 – 19 år. 
 
Målen med projektet är att: 

1. Minska skolk, d v s öka närvaron för målgruppen under projekttiden 
med 50%.  

2. Att nå ut och arbeta aktivt med minst 50 elever, kontinuerligt under 
projekttiden. 

3. Att fånga upp barn och ungdomar i riskzonen på ett tidigt stadium och 
arbeta med tidiga insatser i deras nätverk. På så sätt kan man minska 
antalet tvångsåtgärder och öka antalet tidiga förebyggande åtgärder inom 
socialtjänsten. 

 
Beträffande skolket fanns ingen tillförlitlig statistik för tiden före projektstarten 
så det går inte att mäta om målet uppnås men projektet har lett till att bättre 
rutiner för registrering av frånvaro/närvaro har införts 
 
Vid projektstarten fanns flest problem i år 7 i Torsås och de flesta insatserna har 
gjorts för de barnen. För närvarande arbetar Anette med Gullabo, Söderåkra och  
Bergkvara år 3 – 6. Målet att nå 50 elever har nåtts.  
 
Som ”Barn i riskzonen” definierar projektledaren barn som riskerar att bli 
stökiga för att de inte hänger med i undervisningen utan busar istället (risk för 
att hamna snett). Om ett barn bedöms vara i riskzonen kontaktas föräldrarna 
tidigt. 
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SN § 61, forts. 
 
Information 
 
 
Samverkansprojekt Skola-Fritid-Social, forts. 
Samarbetet har stärkts mellan de deltagande förvaltningarna och socialtjänsten 
kommer numera tidigare med i processen och är t ex med på 
Elevvårdskonferenser. Parterna upplever att samarbete blivit mycket bättre 
under projektperioden.  
 
Anette beskriver sitt arbetssätt som att hon ”bara finns” d v s hon finns där 
eleverna är och är lättillgänglig för eleverna under raster o s v. Detta till skillnad 
från t ex skolkuratorn som man oftast måste boka tid med för att få träffa. 
 
Tidigare fanns en mycket negativ attityd från lärarna/skolan till socialtjänsten 
men nu vet man mera om vad socialtjänsten kan o får göra, hur man arbetar o s 
v och samarbetet går mycket bättre nu. Anette beskriver även att samarbetet 
med skolkuratorn fungerar mycket bra. 
 
Ordförande ställer en fråga om ”vuxna på byn” Anette varit med i det arbetet 
och gick ut till föräldrarna i samband med år 9 skolavslutning och fick bra 
uppslutning. Dock är det svårt att få folk till att nattvandra varje helg men 
relativt enkelt att få folk engagerade  till storhelger och arrangemang typ Torsås 
marknad. 
 
Projektet pågår till 2008-02-31. Tankar finns om en eventuell fortsättning men 
hur är ännu oklart. 
 
Socialnämnden tackar för informationen. 
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SN § 61, forts. 
 
Information 
 
 
Uppföljning av utredningsuppdrag 
Socialchef Carina Leijon fick vid Socialnämndens sammanträde 2008-06-12 i  
uppdrag att till nästa sammanträde återkomma med uppföljning till nämnden om 
vilka åtgärder som redan vidtagits, samt planering för kommande åtgärder, för 
att rätta till de brister som framkommit i utredningen. 
 
Av bilaga framgår socialchefens redogörelse för vidtagna åtgärder. 
 
Socialchefen efterfrågar socialnämndens åsikt om huruvida höjda hyresnivåer i 
särskilt boende skall utredas vidare eller ej. 
 
Ewy Svensson med instämmande av Lennart Johansson och Henrik Nilsson 
Bokor yrkar att p g a den låga standarden på kommunens särskilda boenden skall 
ingen hyreshöjning förslås för 2009.  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att vidhålla tidigare avlämnat förslag till ökning av taxor 
och avgifter för 2009 med undantag för kostpriserna där man avvaktar vilket pris 
kostenheten kommer att förslå internt för 2009.  
 
Hyresnivåerna i särskilt boende föreslås oförändrade till budget 2009. 
 
 
Resultat av inspektion av Arbetsmiljöverket på Mariahemmet. 
Socialchefen informerar om inspektion av Arbetsmiljöverket på Mariahemmet. 
 
Arbetsmiljöverket fann inga brister i arbetsmiljöarbetet på Mariahemmet.  
En god ordning och ett seriöst arbete med arbetsmiljön präglar Mariahemmet. 
 
Arbetsmiljöverket påpekar dock att bostäderna på Mariahemmet ur ett 
arbetsmiljöperspektiv är små 
 
Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och uppdrar till förvaltningsledningen 
att meddela medarbetarna på Mariahemmet att man är mycket nöjd med hur 
arbetsmiljöarbetet bedrivs. 
 
---- 
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SN § 62 
AU § 71 Dnr 08/SN00058  
 
EU medel för kompetensförsörjning ”Lärande på arbetsplatsen” 
– information 
 
Socialchef Carina Leijon föredrar ärendet  

 
Bakgrund 
Socialförvaltningen i Torsås kommun har tillsammans med Södermöre 
kommundel, Kalmar och Mörbylånga kommuner samt Kunskapsnavet ansökt 
om och fått pengar från EU (397 945 kr) för att arbeta med 
kompetensutveckling för baspersonal inom SOL och LSS. 
Medlen ska användas till att bedriva en förprojektering för att hitta en hållbar 
och innovativ metod för lärande i arbetslivet (LPA). Målgruppen för förstudien 
är anställda inom vård- och omsorgsområdet i Kalmar, Mörbylånga och Torsås 
kommuner, som arbetat länge men som saknar formell utbildning inom 
området. 
Kunskapsnavet – centrum för vuxnas lärande i Kalmar, Mörbylånga och 
Torsås står som projektägare. 
 
Handlingar i ärendet 
Ansökan ”Förprojektering Kompetensförsörjning” 
 
Sammanfattning 
Bakgrund till ansökan är det framtida förväntade ökade behovet av personal 
inom vård- och omsorgsverksamheten och det faktum att redan anställda som 
kanske arbetet lång tid inom området saknar formell utbildning. För Torsås del 
kommer detta väl i tiden, då förvaltningen fortsätter att arbeta med sitt 
uppdrag från Kommunstyrelsen när det den framtida personalförsörjningen. 
En konkret inventering av personalens kompetens, ålder, kön språk, 
invandrarbakgrund och utbildning ska resultera i individuella kompetensplaner 
och ge en långsiktig utbildningsplan för verksamheten.  
 
 
Syfte 
Syftet är att finna former för hur validering och kompetensutveckling kan 
genomföras utan att man behöver ta ledigt från arbetet för att delta i utbildning 
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SN § 62, forts.   
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att ställa sig positiva till 
deltagande i genomförandeprojektet om EU-medel beviljas till det. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att ställa sig positiva till deltagande i 
genomförandeprojektet om EU-medel beviljas till det. 
 
---- 
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SN § 63 
AU § 70 Dnr 07/SN00056  
 
Budgetuppföljning/Delårsbokslut januari – juni 2008 för 
Socialnämnden 
 
Socialchef Carina Leijon informerar arbetsutskottet om upprättad 
budgetuppföljning för perioden, samt förslag till kommentar för 
delårsbokslut samma period. 
 
Prognosen för Individ- och familjeomsorgen om -2,1 Mkr vid årets 
slut kvarstår. 
Inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen kvarstår tidigare 
prognos med förändringen att 1 Mkr i intäkter, statligt 
stimulansbidrag, har bokförts med 300 tkr hos Solgläntan och 700 
tkr Bergkvara hemtjänst. 
Socialpsykiatrin flaggar fortfarande för ett underskott om ca 100 tkr 
pga. utökade behov av tillsyn kvällstid som måste lösas med 
extrapersonal då kvällspatrullen inte har resurser över för denna 
insats. Det kompenseras dock av beräknat överskott inom LSS-
verksamheten. 
 
Socialchefen informerar vidare om att den minskning av 
socialnämndens ram 2008 om 300 tkr som beslutades av 
kommunfullmäktige 2008-06-17 har kunnat verkställas genom att en 
utomkommuns placering av ett LSS-ärende har kunnat ske till en 
väsentligt lägre kostnad än tidigare. 
 
Budgetavvikelser: 
Verksamhet Beräknad avvikelse 081231 
Övergripande verksamhet +0,5 Mkr 
IFO -2,1 Mkr 
Hälso- och sjukvård 0,0 Mkr 
Äldreomsorg +1,5 Mkr 
Handikappomsorg +0,1 Mkr 
Totalt 0,0 Mkr 

 
 
Handlingar i ärendet 
Upprättad budgetuppföljning samt material till delårsbokslutet för januari – juni 
2008. 
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SN § 63, forts.  
 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att ge i uppdrag till socialchefen 
att fortsätta arbetet för att uppnå budgetbalans samt att överlämna 
budgetuppföljningen samt material till delårsbokslutet för januari – juni 2008 till 
kommunstyrelsen. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att ge i uppdrag till socialchefen att fortsätta arbetet för 
att uppnå budgetbalans samt att överlämna budgetuppföljningen samt material 
till delårsbokslutet för januari – juni 2008 till kommunstyrelsen. 
 
 
---- 
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SN § 64 
 

Budget 2009 - lägesrapport 
 
Sammanfattning 
Ekonom Torsten Karlsson lämnar en lägesrapport om budgetarbetet för 2009. 
 
Socialnämndens ram har minskats med 600 tkr jämfört med 2008. Till skillnad 
från tidigare år kommer lönekompensation att fördelas till respektive nämnd när 
den exakta kostnadsökningen är känd och inte som en generell kompensation 
redan i budgetramen. 
 
Hittills har förändringar föreslagna av arbetsutskottet vid sammanträde 2008-05-
27 samt kostnader som inte kan påverkas under budgetåret, typ avtal av olika 
slag, inarbetats i förslaget.  
 
Under hösten skall intäkterna för 2009 beräknas samt synpunkter från 
enhetscheferna inarbetas i förslaget. Socialnämnden har därefter att göra 
eventuella omprioriteringar och fastställa internbudget 2009. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden noterar informationen. 
 
 
---- 
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SN § 65 
 
Rapport icke verkställda beslut kvartal 2 2008. 
 
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 II 2008 
Antal icke verkställda beslut: 0 
Typ av bistånd:  
Antal dagar från beslut till rapportering:  
Antal män:  
Antal kvinnor:  
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att besluta att lämna rapporten över 
icke verkställda beslut för kvartal II 2008 till Kommunfullmäktige. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att lämna rapporten över icke verkställda beslut för 
kvartal II 2008 till Kommunfullmäktige. 
 
 
---- 
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SN § 66 
AU § 74 Dnr 08/SN00057 
 
Kostnader med anledning av jour för verksamhetssystem 
 
Socialchef Carina Leijon föredrar bakgrunden till ärendet. 
 
Bakgrund 
Socialförvaltningen arbetar utifrån lagrum såsom Socialtjänstlagen (SoL), hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS). All dokumentation, som klassas som samhällsviktig, 
sker i verksamhetssystemet Pro Capita. Utifrån patientjournallagen är hälso- 
och sjukvården skyldig att föra omvårdnadsjournal. Hösten 2008 körs HSL-
modulen i full drift. För att kunna garantera en god och säker vård enligt HSL 
krävs en säker drift dygnet om. 
Hälso- och sjukvårdspersonal måste ha tillgång till dokumenterade uppgifter 
som gäller den enskildes hälsotillstånd. Det kräver en hög tillgänglighet i 
systemet. 
 
I avtalet om informationssäkerhetssamordnare i Kalmar län framgår att länets 
kommuner kommit överens om att säkerhetsmetodiken BITS (Basnivå för 
informationssäkerhet), som är framtagen av Krisberedskapsmyndigheten, ska 
följas i tillämpliga delar om inget annat blir överenskommet i länet. Enligt 
BITS ser ansvarsgränserna ut enligt nedan: 
 
Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för IT-verksamheten och därmed också 
för säkerheten i organisationens IT-resurser. Detta ansvar omfattar bland annat 
att säkerställa att det finns ekonomiska och personella resurser med rätt 
kompetens för IT-säkerhetsarbetet. 
IT-enheten är kommunens centrala resurs för drift och förvaltning. Driftansvar 
innebär att ansvara för att IT-driften fungerar enligt verksamhetens krav och 
instruktioner. 
Socialförvaltningen finner det inte rimligt att belastas med en kostnad om 165 
tkr/ år exkl. personalomkostnader, fn 42,7 %, dvs. totalt 235 tkr om året, för 
att upprätthålla en funktion som ligger utanför socialnämndens ansvarsområde. 
 
Socialnämnden är systemägare och förvaltare av systemet medan IT-enheten 
ansvarar för tekniken för samtliga förvaltningar. Det är således inte 
socialnämndens ansvar att se till att tekniken fungerar, om så krävs, dygnet om. 
Med andra ord är det IT-enheten som ansvarar för att förvaltningarna kommer 
in i sina system och därmed också tar kostnaderna för detta. 
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SN§ 66, forts. 
 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att uppmana kommunstyrelsen 
att, i enlighet med principen att den som har ansvaret för en verksamhet också 
skall bära kostnaden, svara för kostnaderna för jourverksamhet vid driften av 
ProCapita. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att uppmana kommunstyrelsen att, i enlighet med 
principen att den som har ansvaret för en verksamhet också skall bära 
kostnaden, svara för kostnaderna för jourverksamhet vid driften av ProCapita. 
 
 
---- 
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SN § 67 
 
Yttrande till kommunstyrelsen angående placering av 
trygghetsboende i Torsås kommun 

 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har översänt fråga om bedömning av driftkostnader för ett 
sk trygghetsboende i Torsås. 
 
Socialnämnden diskuterar för- och nackdelar med olika alternativ till placering 
av ett boende i Torsås tätort. 
 
Ett trygghetsboende kännetecknas av att det finns någon typ av fast baspersonal 
på enheten, medan omsorgsinsatser huvudsakligen görs av hemtjänsten. 
Socialchefen bedömer att det är svårt att beräkna kostnaden om 
hemtjänstinsatserna skall räknas in i kostnaderna. 
 
Trygghetsboende innebär en förtätning av boendet. Någon nattpersonal finns 
normalt sett inte i huset. Eventuellt kommer behov av ytterligare en nattpatrull 
att uppstå. Var byggnaden placeras bedöms inte spela någon roll ur 
kostnadssynpunkt. Det är dock klokt att förlägga hemtjänstens lokal samt en 
träffpunktsverksamhet under samma tak som trygghetsboendet, det ger en 
effektivare verksamhet. 
Viktigast är dock att ett nytt boende färdigställs så snart som möjligt. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att hänskjuta frågan till sammanträdet 2008-09-25. 
 
 
---- 
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SN § 68 
AU § 76 Dnr 08/SN00059 
 
 
Uppföljning av placerade barn 
 
Sammanfattning 
Enligt beslut av socialnämnden följs placeringar av barn- och ungdomar upp i 
socialnämnden med viss kontinuitet, förslagsvis minst två gånger per år. 
 
Just nu är fyra barn/ungdomar föremål för placering. Varje ärende beskrivs i 
bilagd handling. Trots att de är avidentifierade med namn så har 
socialförvaltningen valt att betrakta redogörelsen som en sekretesshandling, då 
Torsås är en liten kommun vilket kan innebära att det ur redogörelserna går att 
känna igen personen.  
 
Handlingar i ärendet 
Sekretessbelagd redogörelse för respektive ärende. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att notera informationen 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen 
 
---- 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 17 av 21 
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2008-08-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
SN § 69,                             Dnr 08/SN00061 
 
Ensamkommande flyktingbarn till Torsås 
 
Bakgrund 
Kommunchef Tommy Nyberg har skickat ett antal frågor till Socialnämnden 
samt till BUN och Kultur- och fritidsnämnden angående ensamkommande 
flyktingbarn. 
 
Socialchef Carina Leijon redovisar skrivelse daterad 2007-02-21, Dnr 
07/SN00028/01, upprättad av henne och skolchef JanEric Assarsson där 
konsekvenser av ett mottagande beskrivs. Bilaga. 
 
Frågorna: 
 
”På vilket sätt påverkas SN av ett mottagande av ensamkommande 
flyktingbarn?” 
 
Svårt att svara på utan att känna till organiseringen och ekonomiska 
förutsättningar av ensamkommande barn. 
 
”Vilka fördelar ser nämnden med ett mottagande?” 
 
En humanitär insats och på lite längre sikt fler invånare i kommunen. 
 
”Vilka nackdelar ser nämnden med ett mottagande?” 
 
De flesta som kommit hittills är mellan 15 och 17 år gamla. Från 18 års ålder får 
kommunen inget statsbidrag utan får klara dessa nu vuxna personer inom sin 
ram med försörjningsstöd om de inte studerar eller arbetar.  
 
Det brukar också vara svårt att hitta familjehem. 
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SN § 69, forts. 
 
 
”Vad anser nämnden är viktigt att tänka på innan man tar ställning till ett 
mottagande?” 
 
Viktigt att inventera kompetens internt i kommunen men också externt, t e x 
vad Landstinget har  för kompetens om krigsskador o s v. 
 
En positiv attityd i samhället underlättar mottagande och introduktionen i det 
svenska samhället samt möjligheterna att få arbete. 
 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att överlämna svaren till 
kommunstyrelsen. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna svaren till kommunstyrelsen.  
 
---- 
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SN § 70 
AU § 46                             Dnr 07/SN00023    
 
Projekt ”Unga vuxna” 
 
 
Information  
Rolf Hessel, Kalmar läns landsting informerade 2008-05-08 § 46, arbetsutskottet om 
samverkansprojektet ”Unga vuxna” i Kalmar läns sex södra kommuner.  
 
Verksamheten avser inte vara en ny psykiatrisk mottagning utan en hjälp för personer 
mellan 16 – 24 år att få rätt hjälp efter behovet. 
 
Skälet till projektet startas är att ungas psykiska ohälsa ökar i samhället. 
 
Principer för projektet: 

• Lokalt förankrat 
• Lättillgängligt 
• Länk till rätt vård och stöd 
• Empowermentperspektiv – stötta egenvård 
• Kunskapsutveckling 
• Kunskapsöverföring 
• Metodutveckling 

 
Budgeten för 7 behandlare, en chef, en sekreterare samt del av en läkartjänst (30 – 
40%) samt kostnader för hyra, resor mm beräknas till 5 650 tkr. Av denna kostnad 
föreslås landstinget bära hälften 2 825 tkr medan kommunerna bär andra halvan. I 
Torsås finns enligt uppgift 860 ungdomar i åldersgruppen vilket är 5,6% av totalt 
15 369. Torsås kostnad beräknas till 158 tkr per år. 
 
I maj 2008 har Nybro kommun förklarat att man inte avser delta i projektet förrän 
tidigast 2009. Detta förändrar inte kostnaderna för Torsås del. 
 
Arbetsutskottet uppdrog till socialchefen att bereda ärendet vidare, bl a höra hur de 
andra kommunerna avser att besluta i frågan, och återkomma med förslag till beslut i 
september 2008. 
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Beslut 
SN beslutar hänskjuta frågan till sammanträdet.2008-10-23 
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