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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret, Torsås kl. 17.30-20.45 
  
Beslutande Henrik Nilsson-Bokor (S) ordförande 

Christina Lönnqvist (S) 
Bernt Nykvist (S) § 11- 

 Kerstin Ahlberg (TP) 
 Lennart Johnsson (TP) 
 Anita Eriksson (C) 
 Linda Eriksson (C) 
 Anita Borg (C), tjänstgörande ersättare för Ewy Svensson (M) 
 Margareta Ohlin (FP) § 11- 
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Carina Leijon, socialchef 
 Kerstin Nilsson, sekreterare 

Olof Svensson, processledare  § 11 
Charlotte Sandell, verksamhetschef § 12 
Helene Gantz, sysselsättningssamordnare § 12 

 Torsten Karlsson, ekonom § 13 
  
  
  
  
Utses att justera Lennart Johnsson 
  
Justeringens  Kommunkontoret, Torsås 
plats och tid 2010-02-22 
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  
  Kerstin Nilsson §§ 9-19 
 Ordförande   
  Henrik Nilsson-Bokor  
 Justerande  
  Lennart Johnsson 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ  
  

Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2010-02-18   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2010-02-22 Datum för anslags 
nedtagande 

2010-03-15 

    
Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret, Torsås    
    
    
Underskrift Kerstin Nilsson, sekreterare   
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SN § 9 
 
Val av justerare 
 
Nämnden väljer Lennart Johnsson att justera dagens protokoll. 
---- 
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SN § 10 
 
Fastställande av dagordning 
 
Nämnden fastställer dagordningen enligt utsänd kallelse med 
följande ändring  
- Punkt 9 ”Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst” utgår i 
avvaktan på remissvar från bl a kommunala handikapprådet.  
- tillägg med ärendet ”Ansvarigt personuppgiftsombud för 
socialnämnden” 
---- 
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SN § 11  
 
Kunskap till praktik 
 
Olof Svensson regionförbundet, anställd som processledare för Kunskap till 
praktik, har inbjudits till nämnden för att informera om utvecklingsarbetet  
av missbruks- och beroendevården i enlighet med de nationella riktlinjerna..  
 
Ett statsbidrag på 1,5 miljoner kr har beviljats länet för att genomföra 
projektet som pågår fram till 2010-12-31. 
 
Kunskap till praktik är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen 
och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) där SKL har åtagit sig att ta 
tillvara och utveckla den kompetens som finns lokalt och regionalt och att 
främja utvecklingen av en mer långsiktig struktur för att sprida kunskap. 
Den bärande idén är att kommuner och landsting ska ta ett gemensamt 
ansvar för missbruks- och beroendevården. Tanken är att vid 2010 års 
utgång ska samtliga län i Sverige ha påbörjat uppbyggnaden av ett 
kvalificerat stöd för kommuner och landsting. 
 
I Kalmar län finns en styrgrupp där Nybro kommun representerar bland 
annat Torsås kommun.  
Den lokala arbetsgruppen i Torsås representeras av Sören Gunnarsson från 
kommunpsykiatrin samt personal från primärvården. Även sluten vården är 
på gång att komma med arbetet. 
 
Handingar i ärendet 
SKL:s folder Kunskap till praktik 
 
Socialchef Carina Leijon och ordförande Henrik Nilsson-Bokor kommer att 
delta i utbildningen avseende projektet Kunskap till praktik som äger rum i 
Oskarshamn den 17 mars 2010. 
---- 
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SN § 12      Dnr 09/SN0027 
 
Samarbete med AMIE och försörjningsstödet 
 
Verksamhetschef Charlotte Sandell och sysselsättningssamordnare Helene 
Gantz har inbjudits till nämnden för att informera om hur de arbetar i 
samarbetet mellan arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMIE) och 
försörjningsstödet samt för presentation av projektet ”Aktivt arbete med 
försörjningsstöd.”  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunernas utbetalningar av försörjningsstöd stiger i landet och så även i 
Torsås. Budgetåret 2009 ökade socialnämnden ram en för försörjningsstöd 
med 1 000 tkr och 2010 med ytterligare 500 tkr. Inför 2010 är 
budgeteringen för utbetalning av försörjningsstöd 3 500 tkr.  
För att, om möjligt, hejda kostnadsutvecklingen föreslår 
förvaltningsledningen att ett projekt, begränsat på ett år (till och med 2010-
12-31) genomförs. 
Socialnämnden fick 500 tkr av det generella statsbidraget för att arbeta i 
projektform med att få ned kostnaderna för försörjningsstöd till ungdomar 
(KF § 131/09).  
 
Handlingar i ärendet 
Förvaltningsledningens tjänsteskrivelse med förslag till beslut 
 
Förslag till beslut 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att ställa sig bakom projektet för att minska försörjningsstödet till ungdomar 
 
att uppdra till förvaltningen att månatligen betala arbetsmarknadsenheten 
för 1,00 tjänst sysselsättningssamordnare i projektet samt för målgruppen 
inom socialpsykiatrin. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom projektet för att minska försörjningsstödet till ungdomar 
 
att uppdra till förvaltningen att månatligen betala arbetsmarknadsenheten 
för 1,00 tjänst sysselsättningssamordnare i projektet samt för målgruppen 
inom socialpsykiatrin. 
. 
----
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SN § 13      Dnr 08/SN0068 
 
Bokslut 2009 
 
Socialchef Carina Leijon föredrar förvaltningsberättelsen för 2009. 
 
Budgetöverskridandet 2009 uppgick till 3659 tkr. 
Individ- och familjeomsorgen överskred sin budgetram med 3573 tkr Hälso- och 
sjukvården med 149 tkr och Omsorg funktionshindrade 975 tkr medan Äldreomsorgen 
visar en positiv avvikelse på 1100 tkr. Övergripande verksamhet, visar ingen 
avvikelse. 

 
Översikt, belopp i tkr 
 Budget Förbrukat Avvikelse +/- 
Intäkter -19 441 -19 032 -409 
Personalkostnader 107 828 107 758 70 
Övriga kostnader 37 256 40 576 -3 320 
Totaler 125 643 129 302 -3 659 

 

 

Handlingar i ärendet 
Socialnämndens förvaltningsberättelse för 2009 
Enhetschefernas verksamhetsberättelser för 2009 
Verksamhetsmått 2009 
Styrkort, måluppfyllelse för 2009 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet beslutade 2010-02-11 § 8 föreslå socialnämnden 
 
att anta förvaltningsberättelsen för 2009 och överlämna den till kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 
att anta förvaltningsberättelsen för 2009 och överlämna den till kommunstyrelsen 
 
att beslutet justeras omedelbart 
---- 
Denna paragraf justeras omedelbart 
 
Exp 2010-02-19 
Kommunstyrelsen 
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SN § 14      Dnr 10/SN0015 
 
Ansvarigt personuppgiftsombud för socialnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
I personuppgiftslagen finns ett antal regler som den 
personuppgiftsansvarige måste iaktta för att ett gott skydd för 
personuppgifter ska föreligga (jml PuL 9-22§§). 
 
Avtalet med Öhrlings Pricewaterhouse Cooper, gällande 
personuppgiftsombud, upphörde 2009-12-31. Nytt personuppgiftsombud 
för Socialnämnden i Torsås kommun är Åke Olsson. 
 
Handlingar i ärendet 
Anmälan till Datainspektionen om personuppgiftsombud enligt 36 § andra 
stycket PUL 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet beslutade 2010-02-11 (§ 6) föreslå socialnämnden besluta  
 
att godkänna Åke Olsson som personuppgiftsombud för Socialnämnden i 
Torsås kommun 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna Åke Olsson som personuppgiftsombud för Socialnämnden i 
Torsås kommun. 
---- 
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SN § 15      09/SN0067 
 
Precisering av sysselsättningsgrad årsarbetstid 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid socialnämndens sammanträde 2010-01-28 (SN § 5) beslutade 
socialnämnden att även skapa förutsättningar för arbetsgrupperna i 
Söderåkra att ingå i årsarbetstidsavtalet och tog beslut om att anställa åtta 
personer med finansiering av vikarieanslaget. 
 
Socialnämnden behöver precisera sysselsättningsgraden på dessa 
anställningar, trots att den anställde, i enlighet med årsarbetstidsavtalet, 
arbetar den sysselsättningsgrad han/hon önskar. Socialförvaltningen föreslår 
därför att lägga dessa tjänster på 55 %, som är en lägsta nivå på 
sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda. I realiteten väljer den anställde 
själv sedan sysselsättningsgrad. 
 
Handlingar i ärendet 
Socialnämndens beslut 2010-01-28 § 5 
Tjänsteskrivelse daterad 2010-02-11 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet beslutade 2010-02-11 § 7 föreslå socialnämnden besluta 
 
att fastställa åtta tjänster till 0,55 tjänst tidigast från och med  
2010-04-01 
 
att bjuda in områdeschef Anna-Karin Jönsson till socialnämnden i mars för 
att informera om årsarbetstid. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att fastställa åtta tjänster till 0,55 tjänst tidigast från och med  
2010-04-01 
 
att bjuda in områdeschef Anna-Karin Jönsson till socialnämnden den 25 
februari för att informera om årsarbetstid. 
---- 
 
 

 
 
---- 
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SN § 16     Dnr 09/SN0063 
 
Socialstyrelsens inspektion Sophiagården 
 
Ärendebeskrivning 
Vid Socialstyrelsens inspektion av Sophiagården 2009-11-27 omfattande 
kvalitet och patientsäkerhet, mål för patienternas hälsa och tandvård, kost 
och nutrition, avvikelse och riskhantering, samverkan, samarbete och 
vårdplanering, läkemedelshantering, dokumentation, vårdpersonalens 
kompetens samt personalbemanning och vårdtyngd framkom brister i mål 
för tandvården. 
 
Handlingar i ärendet 
Socialstyrelsens beslut, Återrapportering – förslag till svar från socialchef 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet beslutade 2010-02-11 föreslå socialnämnden 
 
att ge socialchefen i uppdrag att återrapportera socialnämndens planering 
för målarbete för hälso- och sjukvården 
 
att beslutet justeras omedelbart 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att ge socialchefen i uppdrag att återrapportera socialnämndens planering 
för målarbete för hälso- och sjukvården 
 
att beslutet justeras omedelbart 
---- 
 
Denna paragraf justeras omedelbart 
 
Exp: 2010-02-19 
Socialstyrelsen 
MAS, Kerstin Jonskog 
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SN § 17     Dnr 10/SN0012 
 
Informationsärenden 
 
Socialchef Carina Lejon informerar: 
 

• om att LPA-ubildningen (Lärande på arbetsplatsen) varit mycket 
uppskattad bland deltagarna. Andra etappen har precis startat. 
Eftersom Torsås inte tagit alla platser i anspråk, så har ett antal 
platser erbjudits timvikarier, dock utan att ersättning eller andra 
förpliktelser utlovats av socialförvaltningen. 

 
• om socialstyrelsens kritik till socialförvaltningen avseende 

handläggning i ett IFO-ärende, svar på kritiken ska lämnas senast 
den 15 april. Socialchefen återkommer med förslag till 
svarsskrivelse. 

 
• om att Anna Flinck, från Klippan, anställts som områdesutvecklare 

inom individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Hon 
tillträder sin tjänst i Torsås kommun den 14 juni 2010. 

------- 
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SN § 18 
 
Delegationsärenden 
 
Delegationsärenden fattade under perioden 2010-01-01—31 anmäls. 
 
Verksamhetsmått för januari, februari, november och december 2009 
anmäls. 
 
Beviljade insatstimmar inom äldreomsorgen för perioden 2010-01-01--31 
anmäls. 
---- 
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SN § 19 
 
Övriga frågor 
 
Ledamot Anita Borg (C) ifrågasätter kvaliteten inom äldreomsorgen, detta 
utifrån klagomål från en anhörig till en f.d. boende på ett av kommunens 
särskilda boenden.  
Socialchef Carina Leijon framför vikten av att tjänstemän och politiker 
gemensamt informerar om möjligheten att använda sig av 
socialförvaltningens klagomålsblankett. Den finns även på hemsidan. Det 
gör det möjligt för socialförvaltningen att följa upp och rätta till, så att inte 
flera blir drabbade när något inte fungerar väl. 
 
Ledamot Anita Eriksson (C) tar upp frågan hur man hanterat informationen 
till boenden/anhöriga i samband med ombyggnationen av avdelning Linden 
på Mariahemmet. 
Socialchef Carina Leijon meddelar att informationsbrev ställt till berörda 
hyresgäster skickats från socialförvaltningen. 
----- 
 
 


