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Plats och tid Kommunkontoret, Torsås kl. 18.00-20.30 
  
Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande 
 Christina Lönnqvist, S 
 Bernt Nykvist, S 
 Lennart Johnsson, TP 
 Ewy Svensson, M 

Anita Eriksson, C 
 Elvy Holgersson, TP, tj.g ersättare för Kerstin Ahlberg TP 

Margareta Ohlin, FP 
 Anita Borg, C, tj.g ersättare för Linda Eriksson C 
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Carina Leijon, socialchef 
 Torsten Karlsson, sekreterare 
 Karolina Eriksson, folkhälsosamordnare § 98 
 Birgitta Arvidsson, S, ej tj.g ersättare 
  
  
  
Utses att justera Bernt Nykvist 
  
Justeringens  Kommunkontoret, Torsås 
plats och tid 2009-10-14, kl 08.00 
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  

  Torsten Karlsson § 96 -107 
 Ordförande   
  Henrik Nilsson-Bokor  
 Justerande  
  Bernt Nykvist 

  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2009-10-08   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2009-10-14 Datum för anslags 
nedtagande 

2009-11-04 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås    

    
    
Underskrift    
 Kerstin Nilsson, assistent  
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SN §  96 
 
Val av justerare 
 
Nämnden väljer Bernt Nykvist att justera dagens protokoll. 
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SN §  97 
 
Fastställande av dagordning 
. 
Ett extra ärende anmäls, behandling av personuppgifter PUL. 
Nämnden fastställer dagordningen.  
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SN § 98 
 
Folkhälsa, drogvaneenkät 2009 
 
 
Karolina Eriksson, folkhälsosamordnare, föredrar hur arbetet med Torsås kommuns 
folkhälso- och drogförebyggande arbete bedrivs samt redovisar även delar av nyligen 
genomförd drogvaneenkät bland Torsås kommuns ungdomar i grundskolan samt i 
gymnasiet. 
 
Socialnämnden tackar för informationen samt uttrycker önskemål att få ta del av 
drogvaneenkäten i sin helhet så snart denna är sammanställd. 
 
---- 
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SN § 99      Dnr 08/SN0068 
 
Budgetuppföljning januari – september 2009 
 
Socialchef Carina Leijon informerar socialnämnden om  
upprättad budgetuppföljning för perioden januari – september 2009. 
 
Uppföljningen skall presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott 
091020.  
 
Beräknade budgetavvikelser 
Verksamhet Beräknad avvikelse 091231 
Övergripande verksamhet                            + 0,1 mnkr 
IFO                                - 2,6 mnkr 
Hälso- och sjukvård                                  0,0 mnkr 
Äldreomsorg                                  0,5 mnkr 
Omsorg om funktionshindrade                                 -0,3 mnkr 
Totalt                             - 2,3 mnkr 

 
Sammanfattning 
Den övergripande verksamheten visar på en oförändrad prognos. 
Inom individ- och familjeomsorgen belastas prognosen av att två 
månadsavgifter för placeringar vilka skulle ha bokförts 2008, istället p g a 
periodiseringsfel i bokslutet, bokförts 2009, 300 tkr. Prognosen för 
försörjningsstöd 200 tkr lägre än senaste prognos. 
Hälso- och sjukvården beräknar ingen avvikelse med det förbehållet att 
den befarade pandemin kan ge ökade kostnader. 
Inom äldreomsorgen finns f n inga tecken på negativa avvikelser. 
Sammantagen bedömning tyder på överskott även om enhetscheferna 
gör försiktiga bedömningar. 
Omsorg funktionshindrade: Den höga totala % efter september beror på 
att intäkter från Försäkringskassan LASS släpar en månad. Viss osäkerhet 
finns kring kostnaderna för nya gruppbostaden på Bryggaregården som 
startar 1/10 men nuvarande bedömning är att kostnaderna kan hållas 
inom ramen för LSS-verksamheten. Bildningsnämndens uteblivna andel 
av kostnader för utomkommunsplacering ger underskott. I ett LASS-
ärende godkänner inte Försäkringskassan ersättning för alla timmar som 
utförs varför risk för överskridande föreligger och i ett annat LASS-
ärende överskrids budgeten p g a en tids extern placering. 
 
Prognos per den 31/12 beräknas i nuläget till -2 300 tkr. 
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SN § 99 forts 
 
 
Handlingar i ärendet 
Dokument för budgetuppföljning från ekonom 
Muntlig redogörelse från socialchef 
 
Förslag till beslut 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att 
 
delge kommunstyrelsen budgetuppföljning för januari-september 2009 
samt 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt förslaget och delger kommunstyrelsen 
budgetuppföljningen för januari-september 2009. 
----- 
Exp. 
Kommunstyrelsen 
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 SN § 100      Dnr 09/SN0014 
 SN §   92 

 
Driftbudget 2010 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige tilldelade i juni 2009 Socialnämnden en preliminär 
ram för 2010 om 125 037 tkr. Det innebär en minskad ram med 2 000 
tkr. Jämfört med 2009 års budget ingår i ramen kompensation för 
lönekostnadsökningar för första kvartalet 2010 enligt lönenivån från 
090401. Alla medel för löneökningskompensation 2010 har budgeterats 
centralt under finansförvaltningen och full kompensation för 
löneökningar vid den ordinarie lönerevisionen ges till nämnden så snart 
kostnaderna är kända. 
Summa Ram 2009 121 462 tkr 
Kompensation löneökningar 2009 5 575 tkr 
Ramförändring -2 000 tkr 
Ram 2010 exkl. tekniska justeringar 125 037 tkr 

 
Sammanfattning 
Socialnämndens arbetsutskott gav vid sammanträde 090828 direktiv till 
förvaltningen att upprätta budgetförslag inom den gällande preliminära 
budgetramen. 
Vidare beslutade arbetsutskottet att en reserv för oförutsedda kostnader om 
1 000 tkr skall avsättas i budget 2010 liksom 2009. 
Budgetförslaget innehåller de förändringar som arbetsutskottet har givit 
direktiv om samt i övrigt förändringar beaktade pga. ändrade volymer inom 
omsorg för funktionsnedsättningar och förändringar i övrigt. 
För att nå direktivet att upprätta ett budgetförslag inom ram med de 
kvalitetsförstärkningar inkluderade som direktiven från arbetsutskott 
inkluderade har socialförvaltningen: 
• förändrat ledningsorganisationen, -1 493 tkr,  
• föreslaget en avveckling av 12 platser på Sophiagården, - 2 280 tkr,  
• neddragning av 1,0 sjuksköterska, - 440 tkr,  
• minskat kostnader för lokalhyror, -184 tkr,  
• tidigare beslut om avveckling av 10 platser Sophiagården genererar       

                        helårseffekt, vilket betyder – 1 100 tkr      
 
Övriga föreslagna förändringar i 2010 års budget är en organisatorisk 
överföring av Samordningsförbundet till Kommunstyrelsen och en 
organisatorisk överföring av hemsändningsbidrag till socialnämnden. 
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§ 100 forts 
 
Kvalitetsförstärkningar i verksamheterna som är inkluderade i 
budgetförslaget är: 
• förstärkning av nattbemanningen på Mariahemmet med 2,04 tjänst 

innebär att tre personer tjänstgör varje natt. En kostnad på 1066 tkr 
• öppna en demensenhet på Mariahemmet/Linden med åtta platser. 

Det innebär en höjd bemanning dagtid från 0,62 till 0,77 genom att 
gå från tio till åtta lägenheter, en nettokostnad på 100 tkr. 

• inrätta 1,0 omsorgspedagog för missbruksvård, innebär en kostnad på 
450 tkr 

• investera i IT-stöd för säker hantering av intäkter för LASS 
(Mobipen), 165 tkr. 

 
Kostnader för försörjningsstöd ökar i det stora flertalet av landets 
kommuner. Socialnämnden höjde ramen med 1 000 tkr 2009 för att klara 
den förväntade höjningen. Årets prognoser visar, trots detta, ett 
överskridande mot budget på 500 tkr. Socialförvaltningen finner det 
rimligt att socialnämnden får ett tilläggsanslag för 2009 och 2010 med 
500 tkr/år från de statsmedel som nu utbetalas till landets kommuner. 
 
Ett tilläggsanslag för den brutna överenskommelse som skett mellan 
socialnämnd och bildningsnämnd i ett enskilt ärende torde också vara 
skäligt i syfte att överbrygga den bristande tillit mellan förvaltningarna 
som sådant skapar. Det är 500 tkr som i och med det förändrade 
ställningstagandet från bildningsnämnden som saknas i socialnämndens 
ram 2010. 
 
Avslutningsvis är förvaltningschefens bedömning att med ett beslut om 
antagande av 2010 års budgetförslag finns goda förhoppningar om att 
socialnämnden klarar att hålla den ekonomiska ramen 2010. 
 
Socialnämnden beslutade vid sammanträdet 2009-09-10 § 92, att avvakta 
med beslutet för driftsbudget 2010, till sammanträdet 2009-10-08. 
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SN § 100 forts 
 
Yrkanden 
 
Ledamöterna Elvy Holgersson och Lennart Johansson (TP) lämnar in en 
protokollsanteckning (bilaga) angående förslaget till att avveckla 12 
platser på Sophiagården.   
 
I samband med detta lämnas även följande yrkande (bilaga) från (TP): 
”Vi yrkar att den ofrånkomliga upprustningen verkställs först sedan det 
finns konkret planering för hur det temporära bortfallet av platser vid 
behov kan balanseras genom tillfälliga lösningar.” 
 
Socialchef Carina Leijon informerar om att det enligt socialtjänstlagen 
(SoL) endast finns två skäl till avslag på en ansökan om särskilt boende. 
Antingen för att behovet saknas eller för att det kan lösas på annats sätt. 
Att det saknas plats är således inget skäl för avslag. Om ett beslut inte 
kan verkställas inom tre månader kan vite utdömas från Länsstyrelsen.  
För närvarande finns ca fem lediga platser i särskilt boende i Torsås 
kommun. Det är dock en siffra som kan variera från vecka till vecka. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att 
 
anta 2010 års förslag till budget med tillhörande styrkort med följande 
förändrade innehåll 
 
avveckla 12 platser på Sophiagården/Hasselbacken från och med 2010-04-01 
 
förstärka nattbemanningen på Mariahemmet genom att inrätta tre 0,68 tjänst 
från och med 2010-04-01 
 
bygga om enheten Linden på Mariahemmet till en demensenhet för aktivt 
dementa genom att minska med två platser och därmed höja 
personalbemanning dagtid från 0,62 till 0,77 tjänst 
 
att inrätta 1,0 omsorgspedagog för missbruksvård från och med 2010-01-01 
 
att begära medel utöver fastställd budgetram med 500 tkr för ökade 
kostnader för försörjningsstöd från de ökade statsbidrag som kommit 
kommunen till del genom tillfälligt konjunkturstöd i budgetpropositionen 
2010. 
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SN § 100 forts 
 
 
Förslag till beslut, forts 
 
 
att begära medel utöver fastställd budgetram med 500 tkr för ett enskilt 
ärende inom LSS där BIN brutit överenskommelse. 
 
att överlämna styrning och kostnadsansvar för deltagande i 
Samordningsförbundet till kommunstyrelsen/arbetsmarknadsenheten 
 
att överta ansvar och kostnader för hemsändning av varor från 
kommunstyrelsen 
 
att införa stödsystemet Mobipen med början i LASS verksamheten 
 
Ewy Svensson (M) med bifall av Henrik Nilsson Bokor (S) yrkar bifall till 
Torsåspartiets yrkande. 
 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar enligt socialförvaltningens förslag samt  
 
beslutar att bifalla yrkandet från Elvy Holgersson och Lennart Johansson 
(TP). 
----- 
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SN § 101      Dnr 09/SN0014 
SN §  93 
AU §  34 
 
Investeringsbudget 2010 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har föreslagit en investeringsram för 2010 om 
200 000 kr. De senaste åren har investeringsramen varit 600 000 kr. 
300 000 kr av dessa har använts för inköp av hjälpmedel istället för att 
hyra från Landstinget. Övriga 300 000 kr har använts för köp av IT-
system, inventarier mm. 
 
Konsekvens av sänkt investeringsbudget 
Alternativet till att köpa hjälpmedel är att hyra från Landstingets 
hjälpmedelscentral, ett alternativ som på tre års sikt blir betydligt 
dyrare. Mellan åren 2003 till 2007 har socialförvaltningen målmedvetet 
arbetat med att sänka kostnaderna för hyra av hjälpmedel från 
landstinget genom att konsekvent köpa in hjälpmedel. 
Socialförvaltningen har gått från en kostnad om 817,5 tkr 2003 till en 
kostnad om 216,3 tkr, en minskning med drygt 600 tkr totalt. 
Vid hemsjukvårdens övertagande 2008 steg kostnaderna till 956,6 tkr, 
varför arbetet måste fortsätta med att köpa in hjälpmedel.  
För att klara detta behöver socialförvaltningen ytterligare 300 tkr i 
investeringsbudget 2010, öronmärkt för hjälpmedelsinköp. 
Hjälpmedelsansvarigs bedömning är att om socialförvaltningen inte 
investerat i egna hjälpmedel hade kostnaderna för hyra av hjälpmedel 
legat uppemot 2 000 tkr idag.  
 
Arbetsutskottet beslutar enligt tjänstemannaförslaget 2009-09-01 (AU § 
34) . 
 
Förslag till beslut 
 
arbetsutskottet föreslår socialnämnden äska en investeringsram om 
500 000 kr för 2010. 300 000 kr för inköp av hjälpmedel samt 200 000 
kr för övriga investeringskostnader under året. 
 
Beslut 

 
Socialnämnden beslutar att 
 
äska en investeringsram om 500 000 kr för 2010. 300 000 kr för inköp 
av hjälpmedel samt 200 000 kr för övriga investeringskostnader under 
året. 
----- 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 12 av 22   
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2009-10-08 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
 
SN § 102      Dnr 08/SN0088 
AU § 45 
 
Mål 2010 (Styrkort)  
 
Socialchef Carina Leijon redovisar förslag till mål för 2010 (Bilaga). 

Revidering av målen kan komma att göras. 
 
Beslut 

 
Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden att anta utarbetat styrkort 
för 2010. 
 
Beslut 

 
Socialnämnden beslutar att anta styrkortet för 2010. Revidering av 
styrkortet/målen kan komma att göras. 
----- 
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SN § 103      Dnr 09/SN0043 
SN §   76 
AU §   40 
 
Handläggning av färdtjänst 
 
1997 beslutade riksdagen att färdtjänst inte längre ska behandlas som en 
omsorgsfråga där kommunens insatser ses som ett bistånd för att uppnå 
skälig levnadsnivå. Färdtjänst ges därmed inte med stöd av 
socialtjänstlagen utan med stöd av Färdtjänstlagen. 
Färdtjänst ska i huvudsak behandlas som en trafikpolitisk fråga i syfte att 
bidra till en tillfredställande trafikförsörjning även för funktionshindrade. 
Färdtjänsten regleras alltså genom lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst 
genom lagen om riksfärdtjänst. Denna förändring som gjordes i 
lagstiftningen gör det möjligt för kommunerna att överlåta sina uppgifter 
till trafikhuvudmannen. 
Ett syfte med färdtjänstlagen är att färdtjänst ska ses som en 
transportfråga. Färdtjänsten ska vara en faktor i den ordinära 
kollektivtrafiken. Gränsen mellan den allmänna kollektivtrafiken och den 
särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst och riksfärdtjänst) ska suddas ut. 
Färdtjänst ska betraktas som en särskild transportform, en särlösning, 
som ska ses som ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. 
Målet måste vara att skapa likvärdiga förutsättningar för att alla med 
funktionsnedsättning i alla åldrar ska kunna vara delaktiga i samhällslivet. 
Färdtjänst kan den få som har en funktionsnedsättning som beräknas 
pågå i minst sex månader och som på grund av detta har väsentliga 
svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna 
kommunikationer. 
Riksfärdtjänst kan den person få som till följd av ett stort och varaktigt 
funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Funktionshindret 
ska ha en beräknad varaktighet av minst 12 månader. 
 
I Torsås kommun handläggs ff färdtjänsten av socialtjänsten och då av 
kommunens biståndshandläggare. I Torsås hade 283 personer beviljats 
färdtjänsttillstånd i maj månad 2009 till en budgeterad kostnad av 1 110 
tkr. Prognosen för 2009 pekar mot ett underskott med ca 200 tkr. 
Riksfärdtjänst har en budget om 40 tkr. 
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SN § 103  forts 
 
Den stora och huvudsakliga arbetsuppgiften för biståndshandläggarna är 
att handlägga ansökningar enligt SoL Kap 4 § 1. Färdtjänsten blir en 
uppgift som samtliga är ”mindre bra på” eftersom lagstiftningen är en 
annan och kompetenshöjning inom färdtjänstområdet har inte 
prioriterats av förvaltningen genom åren. Det bör vara rimligt att utifrån 
lagstiftningens intentioner handlägga färdtjänst som en transportfråga 
utanför socialnämndens ansvarsområde. Kalmar Läns Trafik AB (KLT) 
sköter myndighetsutövningen för åtta kommuner i övriga länet sedan 
2003. Dessa kommuner har minskat sina kostnader för färdtjänst med 50  
% sedan övertagandet. KLT har ett regelverk som använts av samtliga 
deltagande kommuner. Effekterna kommer sig av en konsekvent 
bedömning, samordnings- och rationaliseringsvinster, ökad 
professionalism och ett ökat erfarenhetsutbyte. Målsättningen för 
kommunen måste vara att myndighetsutövningen/bedömningarna blir 
korrekta och att innevånarna får en likvärdig bedömning var man än bor 
i kommunen.  
I övriga deltagande kommuner i länet har det lett till färre 
färdtjänsttillstånd och färre resor. Vilket i sin tur ger lägre kostnader. 
 
En överflyttning av ansvaret för färdtjänstfrågor från socialnämnd till 
kommunstyrelse, som ansvarar för trafikfrågorna är här lämpligt att göra 
vid samma tillfälle som KLT nyttjas för myndighetsutövningen. 
 
Vid socialnämndens sammanträde 2009-08-27 (SN § 76) föredrogs en 
information av företrädare från KLT. Vid Kommunala Pensionärsrådets 
sammanträde 2009-09-22  (KPR § 41) föredrogs också en information 
från KLT:s företrädare i enlighet med socialnämndens beslut 2009-08-27 
(SN § 76), vidare har ärendet beretts i arbetsutskottet 2009-09-24 (AU § 
40)  inför dagens beslut. 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden föreslå kommunstyrelsen 
 
att upprätta avtal med Kalmar Läns Trafik AB avseende 
myndighetsutövningen av färdtjänst och riksfärdtjänst från och med 
2010-01-01. 
 
att utifrån lagstiftningens intentioner se färdtjänst och riksfärdtjänst som 
en trafikfråga och lägga ansvaret för dessa resor hos kommunstyrelsen 
tillsammans med den allmänna kollektivtrafikens frågor från och med 
2010-01-01  
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SN § 103  forts 
 
Arbetsutskottet beslutar vidare att föreslå socialnämnden 

 
att ge socialförvaltningen i uppdrag att utarbeta nya riktlinjer för 
färdtjänsten i Torsås kommun. 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige  
 
att upprätta avtal med Kalmar Läns Trafik AB avseende 
myndighetsutövningen av färdtjänst och riksfärdtjänst från och med 
2010-01-01. 
 
att utifrån lagstiftningens intentioner se färdtjänst och riksfärdtjänst som 
en trafikfråga och lägga ansvaret för dessa resor hos kommunstyrelsen 
tillsammans med den allmänna kollektivtrafikens frågor från och med 
2010-01-01  
 
Socialnämnden beslutar vidare 
 
att ge socialförvaltningen i uppdrag att utarbeta nya riktlinjer för 
färdtjänsten i Torsås kommun. 
 
 
Protokollsanteckning 
Elvy Holgersson (TP) och Lennart Johansson (TP) inlämnar en 
protokollsanteckning som lyder. 
”Vi biträder förslaget men förutsätter att det kommande avtalet utformas 
så att kommunen vid behov kan säga upp avtalet med rimligt kort 
uppsägningstid.” (Bilaga) 
---- 
Exp 
Kommunstyrelsen 
Socialförvaltningen 
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SN § 104      Dnr 07/SN0112 
 
Trygghetsbostäder 
 
Bakgrund 
Frågan om eventuell byggnation har varit aktualiserad under de närmast 
föregående åren. 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2008-06-03 (KS § 175/08) fick 
Torsås Bostads AB i uppdrag att ta fram underlag för byggandet av 
Trygghetsboende vid Torshammar och Badhusgatan. 
Socialnämnden uppdrogs att ta fram underlag för driftskostnader där 
bägge alternativen jämförs. Vidare beslutade kommunstyrelsen att 
uppdraget omfattar 20-25 lägenheter och att dess funktioner samt 
lägenhetsstorlek skulle tas fram av Torsås Bostads AB i samverkan med 
socialnämnden. 
 
Underlag för byggande av Trygghetsbostäder vid Torshammar och 
Badhusgatan har tagits fram av Torsås Bostads AB och redovisats för 
kommunstyrelsen i enlighet med beslutet. 
 
Ett antal frågeställningar har presenterats för socialförvaltningen i 
samarbete med Torsås Bostads AB, vilka har arbetats igenom av en 
arbetsgrupp inom socialförvaltningen, som letts av enhetschef Lena 
Magnusson, där även Kommunala Pensionärsrådet varit representerat. 
 
Handlingar i ärendet 
Underlag från arbetsgrupp 
 
Sammanfattning 
Syftet med arbetet har varit att ta fram del av beslutsunderlag för 
ställningstagande till byggande av trygghetsboende. 
Efter begäran från socialnämndens ordförande Henrik Nilsson- Bokor 
har ett alternativ för boende för personer med psykiska 
funktionshinder lyfts fram samt om det är möjligt att Sophiagårdens 
äldre del byggs om till Trygghetsbostäder. 
Arbetsgruppen förordar placering av trygghetsboendet på 
Badhusgatan framför Torshammar. Justeringar för de gemensamma 
utrymmena behöver dock göras. 
Ärendet bereddes i arbetsutskottet 2009-09-24 samt har varit på 
Kommunala Pensionärsrådets dagordning vid flera tillfällen. 
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SN § 104  forts 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden meddela kommunstyrelsen 

 
att vid det tillfälle det blir aktuellt med färdigställande av 
Trygghetsbostäder av storleksordningen 20-25 lägenheter förordar 
socialnämnden byggande vid Badhusgatan. 
 
att driftskostnaderna är personella för socialnämndens del och att ett 
Trygghetsboende innebär omfördelning av befintlig personal i 
hemtjänsten. 
 
att 0,75-1,0 tjänst behöver inrättas för att vara stationerad i 
Trygghetsboendet enligt de kriterier som utarbetats nationellt. 
 
 
Yrkande 
Ewy Svensson (M) yrkar att socialnämnden beslutar att 
trygghetsboendet skall förläggas till området Torshammar och inte till 
Badhusgatan. 
 
 
Omröstning 
Votering begärs angående punkten om var trygghetsboendet skall 
placeras, vid Badhusgatan eller Torshammar. Votering genomförs och 
omröstningen utfaller sålunda: 
 
Ja = Badhusgatan Nej = Torshammar 

Christina Lönnqvist (S) Lennart Johnsson (TP) 
Bernt Nykvist (S) Anita Eriksson (C) 
Henrik Nilsson Bokor (S) Ewy Svensson (M) 
 Elvy Holgersson (TP) 
 Anita Borg (C) 
 Margaretha Ohlin (FP) 

 
Omröstningen utfaller så att socialnämnden beslutar att förorda en 
placering av trygghetsboendet vid Torshammar. 
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SN § 104  forts 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar meddela kommunstyrelsen 
 
att vid det tillfälle det blir aktuellt med färdigställande av 
Trygghetsbostäder av storleksordningen 20-25 lägenheter förordar 
socialnämnden byggande vid Torshammar. 
 
att driftskostnaderna är personella för socialnämndens del och att ett 
Trygghetsboende innebär omfördelning av befintlig personal i 
hemtjänsten. 
 
att 0,75-1,0 tjänst behöver inrättas för att vara stationerad i 
Trygghetsboendet enligt de kriterier som utarbetats nationellt. 
 
 
Reservationer 
Henrik Nilsson Bokor (S), Christina Lönnqvist (S) och Bernt Nykvist 
(S) reserverar sig till förmån för förslaget att placera trygghetsboendet 
vid Badhusgatan. 
------ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
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SN § 105      Dnr 09/SN0004 
 
Socialchefen informerar 
 
Den sociala tillsynen från och med 2010-01-01 

 
Bakgrund 
2009-05-20 beslutade riksdagen att tillsynen av socialtjänstlagen ska föras 
över från länsstyrelserna och samordnas i Socialstyrelsen från och med 
2010-01-01. 
Beslutet innebär att tillsynen över socialtjänsten och länsstyrelsernas 
tillståndsgivning till enskilda verksamheter enligt socialtjänstlagen (SoL) 
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) förs 
över till Socialstyrelsen. 
 
Socialstyrelsen kommer att hantera dessa frågor: 

• Tillsyn över äldre-, omsorg om funktionshindrade, individ- och 
      familjeomsorgen enligt SoL och LSS, verkställighet av domar och 
                           beslut, ansökan om sanktionsavgift 

• Tillstånd enligt SoL och LSS 
• Rådgivning 
 
Länsstyrelserna kommer att hantera dessa frågor: 

• Alkohol- och tobakstillsyn 
• Förebyggande insatser mot alkohol och tobak och droger, till     

      exempel genom länssamordnare 
• samordning av kvinnofridsfrågor 
• Fördelning av statsbidrag till kvinnofridsfrågor, alkohol- och    
    drogförebyggande arbete och personligt ombud 
 
Syftet med samordningen 
Syftet med samordningen är att skapa bättre förutsättningar för en mer 
enhetlig och förutsägbar tillsyn som bättre möter framtida utmaningar 
där hälso- och sjukvården och socialtjänsten blir alltmer involverade i 
varandra. En samordnad tillsyn ska också underlätta för medborgarna att 
hitta rätt när de vill framföra klagomål eller anmäla brister. 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden 
 
att notera informationen. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen. 
------ 
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SN § 105  forts 
 
Skrivelse från sjuksköterskorna, dnr 09/SN0047 
 
Kommunens sjuksköterskor har inkommit med en skrivelse till 
socialnämnden gällande omorganisationen inom socialförvaltningen from 
2010-01-01 där de begär att få beslutet om ny ledningsorganisation 
omprövad. För att bemöta deras skrivelse beslutade arbetsutskottet (AU § 
43) att ordförande och vice ordförande ska delta vid deras arbetsplatsmöte 
i oktober. 
 
Beslut 
 
Socialnämnden noterar informationen. 
----- 
 

 
Jämförelseprojektet Snickerboa 
 
Torsås kommun medverkar tillsammans med Åtvidaberg, Hultsfred, Vimmerby, 
Uppvidinge och Högsby kommuner i ett jämförelsenätverk med syfte att ta fram effektiva 
arbetsmodeller där jämförelser i olika nätverk leder till praktiska förbättringar i 
verksamheterna. Projektet bedrivs landsomfattande i form av lokala nätverk på 
kommunledningsnivå. Styrgruppen för jämförelsenätverket Snickerboa beslöt att som 
första jämförelseprojekt studera Individ- och familjeomsorgen. Rapporten presenterades 
2009-08-21 och vid sammanträde 2009-09-29 §257  beslutade kommunstyrelsen att efter 
sex månader inhämta en redovisning från socialnämnden på slutsatser och åtgärder utifrån 
rapporten. 
 
Socialchef Carina Leijon delar ut rapporten till socialnämndens ledamöter och föreslår att 
projektledaren Torsten Karlsson föredrar rapporten vid nästkommande sammanträde. 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att till nästa sammanträde bjuda in projektledaren Torsten 
Karlsson att göra en föredragning av rapporten ”Individ- och familjeomsorg, en rapport 
från jämförelsenätverket Snickerboa.” 
 
samt att uppdra till socialchef Carina Leijon att genomföra en genomgång av rutiner och 
regler för försörjningsstöd för socialnämnden vid nästkommande sammanträde. 
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SN § 106 
 
Anmälan delegationsärenden  
 
Delegationsärenden fattade under perioden 2009-09-01- -31 anmäls. 
----- 
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SN § 107       Dnr 07/SN0015 
 
Behandling av personuppgifter - PUL  
       
Enligt PUL (personuppgiftslagen) får personuppgifter, även känsliga 
sådana, behandlas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter inom 
socialtjänsten ska kunna utföras.  
Beslut om fastställande av ”Ändamålet för behandlingen” inom 
socialtjänstens verksamhetsområde fattas av nämnd/styrelse. 
 
Förteckningen (2008-02-12) över behandling av personuppgifter inom 
socialnämndens verksamhetsområde har reviderats.  
 
Handlingar i ärendet 
Reviderad förteckning över behandling av personuppgifter. 
 
Förslag till beslut 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta  
 
att fastställa ändamålet över behandling av personuppgifter för  
Vaccinationsregister, Journalanteckningar HSL, Läkemedelsdelegering samt  
Anmälan om försäljning av nikotinläkemedel 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att fastställa ändamålet över behandling av personuppgifter för 
Vaccinationsregister, Journalanteckningar HSL, Läkemedelsdelegering samt  
Anmälan om försäljning av nikotinläkemedel. 
----- 
Exp 
Personupgiftsombudet 
 

 
 
 
 
 
 
    


