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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2009-11-12

Plats och tid

Kommunkontoret, Torsås kl. 18.00-21.00

Beslutande

Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande
Ewy Svensson, M
Christina Lönnqvist, S
Bernt Nykvist, S
Kerstin Ahlberg, TP
Lennart Johnsson, TP
Linda Eriksson, C
Margareta Ohlin, FP
Anita Borg, C, tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Carina Leijon, socialchef
Kerstin Nilsson, sekreterare
Ann-Sofie Netzell, socialsekreterare § 110
Rolf Nordström, IFO-chef § 110
Leif Karlsson, tf bildningschef § 111
Susanne Johansson, enhetschef § 111
Karin Olsson, enhetschef § 111
Lena Magnusson, enhetschef § 111
Christina Lönnqvist

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret, Torsås
2009-11-16

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

Kerstin Nilsson

§§ 108-118

Ordförande

Henrik Nilsson-Bokor
Justerande

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2009-11-12

Datum för anslags
uppsättande

2009-11-17

Förvaringsplats
för protokollet

Socialkontoret, Torsås

Underskrift

Kerstin Nilsson, assistent

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2009-12-08

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2009-11-12

SN § 108
Val av justerare
Nämnden väljer Christina Lönnqvist att justera dagens protokoll.
----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 2 av 14

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2009-11-12

SN § 109
Fastställande av dagordning
En övrig punkt, återkallelse av serveringstillstånd, anmäls.
Nämnden fastställer dagordningen.
---.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2009-11-12

SN § 110
Information försörjningsstöd
IFO-chef Rolf Nordström och socialsekreterare Ann-Sofie Netzell har
bjudits in till nämnden för att informera om handläggningen av
försörjningsstöd
.
Syftet med försörjningsstödet är att öka individernas möjlighet att bli
självförsörjande och i arbetet med detta finns ett aktivt samarbete med
Arbetsförmedlingen (AF). Individerna har också insatser via NET (projekt
tillsammans med Emmaboda och Nybro i samordningsförbundets regi) och
Vågen.
Inom individ- och familjeomsorgen arbetar två socialsekreterare med
försörjningsstöd. I dagsläget finns ca 60 aktuella ärenden avseende
försörjningsstöd varav 1/3 är i åldersgruppen 18-26 år, 1/3 är långvarigt
bidragsberoende (sex mån-). De långvarigt bidragsberoende har ofta ett
hinder och behöver många gånger extra resurser.
Under de tre senaste månaderna har det tillkommit ett flertal ärenden och
en orsak till ökningen av ansökan om försörjningsstöd är den långa
handläggningstiden på Försäkringskassan och vissa Arbetslöshetskassor.
På grund av att många dessutom kommer att bli utförsäkrade kring
årsskiftet beräknas antal ansökningar om försörjningsstöd att öka ytterligare.
Socialchefen påtalar vikten av att arbetet med förmedlingsmedel bör
tidsbegränsas och att en God man/förvaltare är ett alternativ.
Torsås kommun köper tjänsten Skuldsanering/Budgetrådgivning från
Kalmar kommun.
Socialnämnden tackar för informationen
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2009-11-12

SN § 111
Balanserad styrning
Leif Karlsson, tf bildningschef, har bjudits in till socialnämnden för att
delge sina kunskaper om balanserad styrning.
Leif Karlsson arbetar idag som konsult men har tidigare varit anställd som
skolchef i Gnosjö kommun där de arbetat fram ett styrkort med ett
mycket gott resultat.
Socialchef Carina Leijon anser att mer tid behöver avsättas för att få en
bra målstyrning.
Beslut
Socialnämnden tackar för en intressant och givande föredragning, noterar
informationen och fortsätter att jobba vidare med socialnämndens
styrkort.
----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2009-11-12

SN § ·112

Dnr 08/SN0068

Budgetuppföljning januari – oktober 2009
Socialchef Carina Leijon informerar socialnämnden om
upprättad budgetuppföljning för perioden januari – oktober 2009.
Uppföljningen skall presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott
091124.
Beräknade budgetavvikelser
Verksamhet
Övergripande verksamhet
IFO
Hälso- och sjukvård
Äldreomsorg
Omsorg om funktionshindrade
Totalt

Beräknad avvikelse 091231
0,1 Mnkr
-2,4 Mnkr
0,0 Mnkr
1,0 Mnkr
-0,9 Mnkr
-2,2 Mnkr

Sammanfattning
Övergripande verksamhet visar på en oförändrad prognos.
Inom individ- och familjeomsorgen har tillkommit en placering av en familj
0,5 mnkr. Prognos försörjningsstöd i stort sett oförändrad, ca -360 tkr. En
placering av ungdom har övergått till placering enligt LSS varför kostnader
(underskott) om 0,5 mnkr har överförts till Omsorg funktionshindrade
jämfört med prognosen från september, ingen ny kostnad.
Hälso- och sjukvården beräknar ingen avvikelse med det förbehållet att den
befarade pandemin kan ge ökade kostnader.
Inom äldreomsorgen beräknas f.n. överskott mot budget på alla enheter utom
Mariahemmet som beräknar ett underskott om 0,1 mnkr för ersättning för
obekväm arbetstid. Sammantagen bedömning inom äldreomsorgen tyder på
överskott på ca 1,0 mnkr.
Omsorg funktionshindrade: Oförändrad prognos med undantag för LSSärende som överförs från IFO från oktober. Viss osäkerhet finns fortsatt
kring kostnaderna för nya gruppbostaden på Bryggaregården som startade
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 överskridande
kommer att ske och i ett annat LASS-ärende överskrids budgeten pga. en tids
extern placering.
Handlingar i ärendet
Dokument för budgetuppföljning från ekonom

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2009-11-12

SN § 112 forts
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att
delge kommunstyrelsen budgetuppföljning för januari-oktober 2009
Beslut
Socialnämnden beslutar enligt förslaget
att delge kommunstyrelsen budgetuppföljningen för januari-oktober
2009.
----Exp.
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2009-11-12

SN § 113
AU § 48

Dnr 08/SN0082

Jämförelseprojektet ”Snickarboa”
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2009-09-29 § 257/09 ska socialnämnden,
till kommunstyrelsen, redovisa slutsatser och åtgärder utifrån rapport från
jämförelsenätverket inom individ- och familjeomsorgen (IFO).
En åtgärd som vidtagits är att Individ- och familjeomsorgen från och med
2010-01-01 kommer att förstärkas med en nyinrättad tjänst som 1.0
omsorgspedagog inom missbruksvård.
På lång sikt bör man även arbeta mer för att utveckla Familjeresurs. Att
arbeta för att få egna familjehem i kommunen skulle även underlätta för
personalen inom IFO.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
att notera informationen och överlämna redovisningen till
kommunstyrelsen.
Socialnämnden påtalar ett stort intresse för att delta i liknande projekt
framöver.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen och överlämna redovisningen till
kommunstyrelsen.
---Exp
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2009-11-12

SN § 114
AU § 46

Dnr 09/SN0047

Remiss Vindkraftsstrategi för Torsås kommun
Torsås kommun och Karlskrona kommun har gemensamt tagit fram
förslag till vindkraftsstrategi för respektive kommun. Syftet är att
strategin ska utgöra policy och underlag för beslut vid framtida
vindkraftsetableringar i kommunen. Synpunkter ska skriftligen lämnas
till kommunstyrelsen senast den 2 december 2009.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutade 091022 § 46 att föreslå socialnämnden besluta
att avstå från att lämna synpunkter på remissen.
Beslut
Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att avstå från att lämna synpunkter på remissen.
---Exp
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2009-11-12

SN § 115
Socialnämndens interna arbete
Socialchef Carina Leijon informerar om att hon och ordförande Henrik
Nilsson-Bokor deltagit i utbildningen ”Utveckla beredningsprocessen och
effektivisera nämndsarbetet”. Syftet är att få en bättre kvalitet på såväl
beslut som själva sammanträdet. Carina går igenom innehållet i
utbildningen (samspelet mellan förtroendevalda/förvaltning,
förvaltningens uppdrag, beredning inför nämnden, nämndens
arbetsformer mm) och menar att detta kan ligga till grund för det interna
arbetet i nämnden. Socialchefen föreslår också att nämndens ledamöter
bör få en Kvalitetshandbok/nämndshandbok som bla kan innehålla
Reglemente – Delegationsordning – Nämndsdatum - etc.
Socialchefen föreslår vidare att en start för det interna nämndsarbetet kan
vara att se över Socialnämndens reglemente.
Förslag till beslut
Ordförande föreslår
att arbetet med det interna nämndsarbetet startas upp och att en
återkoppling görs vid socialnämndens decembersammanträde
att Socialnämndens reglemente ska ses över
Beslut
Socialnämnden beslutar
att arbetet med det interna nämndsarbetet startas upp och att en
återkoppling görs vid socialnämndens decembersammanträde
att Socialnämndens reglemente ska ses över
------

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2009-11-12

SN § 116

Dnr 09/SN0004

Socialchefen informerar
Konferens
Socialchef Carina Leijon och Marie-Louise Karlsson har deltagit i en
färdtjänstkonferens i Stockholm. Konferensen innehöll förutom Färdtjänst
även Tillgängligheten i kommunerna, en mycket intressant och givande
konferens.
Ordförande Henrik Nilsson-Bokor informerar om att han kommer att delta
i konferensen ”Politikerdagarna” som går av stapeln den 17-18 november i
Göteborg.
KPR synpunkter
Kommunala Pensionärsrådet har lämnat in en skrivelse till
Kommunstyrelsen och Socialnämnden (Dnr 07/SN0112) i Torsås kommun
angående ”synpunkter på beslut i Socialnämnden 2009-10-08 avseende
Trygghetsboendet”. Synpunkterna i skrivelsen kommer att tas upp och
bemötas på Kommunala Pensionärsrådets nästa sammanträde.
Pågående projekt i länet
Socialchefen informerar om hur projektet ”Sammanhållet stöd till personer
med funktionsnedsättning samt kompetensförsörjningsprogram till personal
som arbetar med personer med funktionsnedsättning” fortgår.
Projektledare är Britt Karlsson och Gunnel Nilsson.
• En arbetsgrupp på 6 personer från kommun och landsting
• En referensgrupp bestående av 34 personer från länet, som på ett
eller annat sätt arbetar eller har egen erfarenhet av att ha
funktionsnedsättning
• Arbetsgruppen sammanställer material och återkopplar till
referensgruppen
• Projektledarna presenterar resultat för chefer som ansvarar för
verksamheten i kommun och landsting
• Genomförandeplan påbörjad när det gäller utbildningsinsatser i länet.
De första utbildningsinsatserna kommer att ligga inom ramen för
projektet men fortsatta utbildningsinsatser får respektive
kommun/lansting stå för själva
• Kontakt är tagen med bla. Fokus för att få hjälp med en långsiktig
uppföljning när det gäller struktur, process och resultat
• En ny ansökan om fortsatta medel för kompetensförsörjning är
inlämnad.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2009-11-12

SN § 116 forts
PKN (Primärkommunala nämnden)
Socialchefen informerar om utvecklingsarbetet kring samverkan mellan
kommunerna och landstinget i Kalmar län avseende barn och ungdom med
sammansatt psykisk och social problematik.
Under hösten 2009 fick socialcheferna i Hultsfred och Vimmerby
kommuner i uppdrag av länets socialchefer/omsorgschefer att
uppmärksamma PKN på behovet av ökad tydlighet och vikten av att få till
fungerande överenskommelser mellan huvudmännen.
From 2010-01-01 införs en skyldighet för kommuner och landsting att
upprätta individuella planer för alla personer som behöver det för att få alla
sina behov tillgodosedda genom insatser från båda huvudmännen.
Socialchefer och omsorgschefer i Kalmar län har föreslagit PKN att föreslå
Regionförbundets styrelse att utse lämpliga personer om kan ansvara för en
process med målet att vi i Kalmar län får till stånd en skriftlig
överenskommelse med en fungerande samverkansmodell mellan
landstingets och länets kommuner gällande ansvarsfördelning när det gäller
insatser för barn och ungdomar med psykiska funktionshinder.
Socialnämnden tackar för informationen.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2009-11-12

SN § 117
Anmälan delegationsärenden
Delegationsärenden fattade under perioden 2009-10-01—10-31 anmäls.
----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2009-11-12

SN § 118

Dnr 09/SN0066

Återkallelse av serveringstillstånd
Med anledning av att serveringstillståndet för Restaurang Viktoria inte
längre utnyttjas har Afrim Dalipi inkommit med en egen begäran om att
serveringstillståndet återkallas.
Överväganden
Enligt alkohollagen 7 kap 19 § ska serveringstillstånd som inte utnyttjas återkallas av
kommunen.
Förslag till beslut
Alkoholhandläggare Erik Sandell föreslår socialnämnden besluta
att på begäran från Afrim Dalipi återkalla serveringstillståndet för
Restaurang Viktoria.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att återkalla serveringstillståndet för Restaurang Vitoria
---Exp
Afrim Dalipi
Alkoholhandläggaren

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 14 av 14

