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Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 19.00 – 19.45 
  
Beslutande Hans Wendell, c, ordf. 
 Siv Eriksson, s 
 Peter Ludvigsson, s 
 Åse Karlsson, s 
 Ewy Svensson, m 
 Anita Eriksson, c 
 Elsie Ludwig, c, tjg.ers. 
 Laila Söderholm, kd 
 Pär Axelsson, s 
  
  
  
Övriga deltagande Ulf Bardh, socialchef 
 Torsten Karlsson, ekonom 
 Annette Hedberg, sekreterare 
  
  
  
  
Utses att justera Åse Karlsson 
  
Justeringens   
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  

  Annette Hedberg 52 - 57 
 Ordförande   
  Hans Wendell  
 Justerande  
  Åse Karlsson 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2005-08-25   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 Datum för anslags 
nedtagande 

 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Annette Hedberg, ass.  
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SN § 52      04/SN 00029 
 
Budgetuppföljning juli  2005   

 
     Ekonom Torsten Karlsson redovisar budgetuppföljningen för juli  

2005 (se bilaga). 
 
Den information som finns tillgänglig i dagsläget visar att tidigare prognos 
om ett överskridande med cirka 1,0 Mkr fortfarande är aktuell. 
 
En mer exakt bedömning kommer att vara möjlig vid delårsbokslutet per 
den 31 augusti 2005. 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att överlämna budgetuppföljningen till kommunstyrelsen. 
 
------ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
----- 
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SN § 53      05/SN 00054 
AU § 110      05/SN 00054 
 
Förslag till drift – och investeringsbudget 2006 
 
Socialchef Ulf Bardh och ekonom Torsten Karlsson redovisar förslag till drift 
– och investeringsbudget 2006 (bil 1) med förslag till taxejusteringar (bil 2).  
Socialnämndens budgetram för 2006 uppgår till 103,6 Mkr. Denna ram 
innebär en uppräkning med 2,5 % som kompensation för löneökningar. 
Ingen kompensation lämnas för övriga kostnadsökningar. 
 
Socialnämndens personalkostnader 2006 ökar enligt socialkontorets 
beräkningar med cirka 500 tkr utöver den kompensation med 2,5 % av 
lönekostnaderna 2005 som kommunfullmäktige föreslagit. 
 
Detta förhållande har socialnämnden i protokoll 2005-05-26 § 42, efter det 
att besked om ramtilldelning meddelats, uppmärksammat 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige på (bil 3). 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att uppdra åt socialchefen att lämna förslag till intern driftbudget 2006, med 
inriktningen att nettoramen fastställs till 104,1 Mkr av kommunfullmäktige för 
fastställelse senast i januari 2006, samt 
 
att uppdra åt socialchefen att lämna förslag till intern investeringsbudget 
2006 utifrån den föreslagna ramen av 0,6 Mkr senast i januari 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslag till vision, 
 
att anta förslag till inriktningsmål och effektmål för 2006, 
 
att anta förslag till verksamhetsförändringar,  
 
att anta förslag till verksamhetsmått, 
 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 4 av 11   
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2005-08-25 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
SN § 53 
AU § 110 forts. 
 
att fastställa nettoramen 2006 till 104,1 Mkr innebärande en ökning med 0,5 
Mkr från den preliminära ramen, samt 
 
att  anta förslag till taxor och avgifter 2006, samt 
 
att i övrigt fastställa förslag till drift – och investeringsbudget 2006 för 
socialnämnden. 
 
------- 
Socialchefen redovisar den information jml MBL § 19 och den förhandling 
som genomförts efter arbetsutskottets behandling jml MBL § 11 (se bilaga). 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att uppdra till socialchefen att i budgetförslaget göra de ändringar av 
redaktionell karaktär som redovisats, samt 
 
i övrigt enligt arbetsutskottets förslag. 
 
------ 
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SN § 54 
AU § 111 
 
Omreglering av anställning 
 
Socialkontorets Individ – och familjeomsorgsverksamhet har i jämförelse 
med andra kommuner en mycket låg bemanning. För att i första hand 
förstärka det förebyggande arbetet gällande missbruksvård och barn – och 
ungdomsfrågor har stora ansträngningar gjorts för att frigöra medel för detta 
inom socialnämndens övriga ansvarsområden. Kommunfullmäktige har 
2004-10-20 § 64, medgivit anställning av en 1:e socialsekreterare under 
förutsättning av att återbesättning inte sker efter förväntad pensionsavgång 
under 2007. Denna rekrytering lyckades dock inte slutföras. 
 
Som ett led i den ständigt pågående uppföljningen av verksamheten har 
socialchefen föreslagit vissa personalförändringar inom äldre- och 
handikappomsorgens ledningsorganisation som möjliggör överförande av 
medel till förstärkning av IFO-verksamheten. Socialnämnden har 2005-06-
29 § 47, fattat beslut om denna förändring som innebär en minskning med 
en heltidstjänst som enhetschef och även bemyndigat socialchefen att 
besluta om framtida förändringar inom ramen för enhetschefernas 
anställningar inom äldre- och handikappomsorgen och gällande 
ekonomiska ramar besluta om framtida förändringar i 
ledningsorganisationen.  
 
Enligt gällande bestämmelser kan inte socialnämnden fatta det slutgiltiga 
beslutet eftersom så kallade indragning och inrättande av tjänster 
ankommer på kommunfullmäktige att besluta om även om förslaget inte 
innebär någon begäran om ytterligare medel. 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att hos kommunfullmäktige begära att omreglering av anställningar inom 
socialnämndens ansvarsområden sker genom att en heltidsanställning som 
enhetschef inom äldre – och handikappomsorgen dras in från och med 
2005-10-01, samt 
 
att en heltidsanställning som socialsekreterare inrättas på heltid från och 
med 2005-10-01.  
 
------- 
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SN § 54 forts. 
AU § 111 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
------- 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 7 av 11   
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2005-08-25 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
SN § 55 
AU § 112 
 
Revidering av godtagbara kostnader inom försörjningsstödet 
 
Vid genomgång av så kallade godtagbara kostnader har noterats att 
posterna barnomsorg och social hemhjälp ingår vilket kan ifrågasättas. 
 
Posterna är inkomstprövade och prövas enligt särskild beräkningsmodell 
med utgångspunkt från den av kommunfullmäktige fastställda taxan. Detta 
innebär i sak att kommunen redan beslutat att individen ska klara av 
avgiften med befintlig inkomst. Kommunen bör därför inte i efterhand täcka 
upp kostnaderna med socialbidrag. 
 
Av Socialstyrelsens Allmänna Råd (SOSFS 2003:5) framgår följande: 
 
Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till kostnader för t ex: 
 
- barnomsorg i väntan på nedsättning av avgiften  
- handikappomsorg i väntan på nedsättning av avgiften 
- äldreomsorg i väntan på nedsättning av avgiften 
 
Vidare framgår av de allmänna råden att en avgift aldrig får sättas till en 
sådan nivå att behov av ekonomiskt bistånd uppstår. Det innebär i princip 
att kommunala avgifter inte kan vara godtagbara kostnader inom 
socialbidragsnormen. En eventuell nedsättning av avgiften ska bäras av 
den nämnd som sätter avgiften. 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att avgiften ska samordnas med taxorna på sådant sätt att den enskilde 
garanteras skälig levnadsnivå, samt 
 
att godtagbara kostnader inom försörjningsstödet revideras så att posterna 
barnomsorg och social hemhjälp utgår. 
 
------ 
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SN § 55 forts. 
AU § 112 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
------ 
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SN § 56 
 
Anmälan delegationsärenden 
 
Delegationsärenden avseende tiden 1 juni – 29 juli 2005 anmäles. 
 
Delegationsbeslut fattat 9 augusti 2005 anmäles. 
 
------- 
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SN § 57 
 
Meddelandeärenden 
 

     Sveriges Kommuner och Landsting  Cirkulär 2005:52 
                 Cirkulär 2005:61 
                 Cirkulär 2005:68 

Avtal om bibehållet kostnadsansvar för  
LSS-insatser för person bosatt i annan 
kommun 

                 Konsten att prioritera 
Socialstyrelsen        Nytt från Socialstyrelsen 17/05 – 24/05 

Förordning om upphävande av 
socialstyrelsens föreskrifter (SOFS 
1983:71) 

Länshandikapprådet       Protokoll 050513 
Landstinget Kalmar län      Protokoll 050609 
Högskolan Kalmar     Information socionomutbildningen 
Arbetsförmedlingen       Protokoll 050513 
Regeringskansliet Utredning kostnader/organisation för 

omhändertagande enl lagen (1976:511) 
omhändertagande av berusade personer 
m.m , LOB 

   Förstärkt skydd för ensamkommande barn 
   Assisterad befruktning och föräldraskap 

Polismyndigheten Tillståndsbevis Söderåkra AIK050610-050611 
 Tillståndsbevis Söderåkra AIK 050812-050813 

Kvinnojouren, Kalmar Utträde ur ROKS 
Folkhälsoinstitutet Tillsynsprojektet rökfria serveringar 

 Stöd och hjälp till spelberoende personer - 
försöksprojekt 

Länstyrelsen Kalmar Årsrapport 2004 socialtjänsten Kalmar län 
 Rapport ej verkställda domar 

Statens instituionsstyrelse SiS Statistik 2004 
Vimmerby vårdcentral Information – rutiner vid inledande 

hälsokontroller av nyanlända flyktingar 
Coompanion Inbjudan seminarium 050927 
Räddningsverket Äldresäkerhet  
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                          SN §  57 forts. 
 
 

Kommunfullmäktige Torsås kommun   Protokoll KF 050615 § 40 
                                     ”              ”                   ”    Protokoll KF 050615 § 37 
                                     ”              ”                    ”    Protokoll KF 050615 § 38  
                                     ”              ”                    ”         Protokoll KF 050615 § 47 
 

ATIM    Information Kvinnojouren ATIM 
 
 


