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Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 – 19.00 
  
Beslutande Hans Wendell, c, ordf. 
 Peter Ludwigsson, s 
 Siv Eriksson, s 
 Åse Karlsson, s 
 Ewy Svensson, m 
 Anita Erikson, c 
 Elsie Ludwig, c, tjg. ers. 
 Christina Svensson, c 
  
  
  
  
Övriga deltagande Torsten Karlsson, ekonom 
 Annette Hedberg, sekreterare 
  
  
  
  
  
Utses att justera Ewy Svensson 
  
Justeringens   
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  

  Annette Hedberg 15 - 21 
 Ordförande   
  Hans Wendell  
 Justerande  
  Ewy Svensson 

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

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2006-02-13   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 Datum för anslags 
nedtagande 

 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Annette Hedberg, ass.  
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SN § 15 
AU § 4 
 
Förslag bokslut 2005 
 
Ekonom Torsten Karlsson informerar om förslaget till årsredovisning 
2005 (bilaga).  
Socialnämnden har 2005 haft en nettobudget om 101,2 Mkr till sitt 
förfogande.  
 
Av de budgeterade bruttokostnaderna på 119, 1 Mkr utgör 91 ,1 
Mkr eller 77% personalkostnader. Prognoserna pekade under 
början av året på ett överskridande av ca 1,0 Mkr vilket i huvudsak 
berodde på helårseffekt för de beslutade strukturella 
rationaliseringarna inte torde vara möjligt att uppnå. Under hösten 
bedömdes överskridandet dock kunna reduceras till ca 600 tkr. 
 
Den totala nettokostnaden 2005 för nämnden överensstämmer med 
budgeterade 101,2 Mkr. Ett smärre överskott på 33,5 tkr 
motsvarande 0,03 procent utgör den totala budgetavvikelsen.  
 
Den strikta budgetdisciplinen med stort ansvarstagande av samtliga 
chefer har medfört att den totala budgetavvikelsen måste betraktas 
som försumbar i synnerhet då behoven inom flera av nämndens 
områden ökar. Sammantaget kan sägas att de prognoser som 
gjorts under 2005 stämmer mycket väl. 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att framföra sitt tack till chefer och övriga berörda för ett bra arbete i 
samband med framtagandet av årsredovisningen, samt  
 
att överlämna förslaget till årsredovisning 2005 till 
kommunfullmäktige. 
 
------ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
----- 

                          Exp. till Kommunfullmäktige 
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 SN § 16  
 AU § 15 
 

Godkännande av personuppgiftsombud samt kontaktperson 
för socialnämnden 
 
Torsås kommun har beslutat att köpa in tjänsten som 
personuppgiftsombud. Avtalet gäller i två år. 
 
Förslag föreligger att utse Kerstin Larsson till personuppgiftsombud 
för socialnämnden samt att utse Annette Hedberg till kontaktperson 
för socialnämnden. 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt förslag. 
 
------ 

  
 Socialnämnden beslutar 
 
 enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 ------ 
 
 Exp. till Kommunstyrelsen 
 
 ----- 
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SN § 17 
AU § 7 
 
Förslag yttrande KomRevs rapport om hemtjänsten 
 
Socialchef Ulf Bardh redovisar det förslag till yttrande avseende den 
rapport som KomRev har lämnat angående hemtjänsten (bilaga). 
 
Områden som revisorerna särskilt vill framhålla är: 
 
- vikten av rätt biståndsbedömning samt uppföljningar av gjorda 

bedömningar 
- utvecklingen av stress inom vissa personalgrupper 
- hemtjänsttagarna upplever att de får möta alltför många 

anställda, högre grad av kontinuitet är önskvärd 
- vilka alternativ kan tillskapas inom öppen verksamhet och olika 

boendeformer? 
 
I yttrandet kommer förutom ovanstående frågeställningar även att 
belysas vissa  övriga områden som särskilt kommenteras i 
granskningen. 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom yttrandet enligt förslag. 
 
----- 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
------ 
 

                         Exp. till Revisorerna 
 
                         -----
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                          SN § 18 
                          AU § 8 
 

Förslag yttrande efter Länstyrelsens beslut efter    
verksamhetstillsynen av socialtjänsten 
 
Länstyrelsen i Kalmar län genomförde 2005-10-13 en 
verksamhetstillsyn av hela socialtjänsten i Torsås kommun. I 
beslutet riktar Länstyrelsen allvarlig kritik respektive kritik mot vissa 
punkter och påtalar brister angående andra punkter. 
 
Socialchef Ulf Bardh redovisar det förslag till det yttrande över 
Länstyrelsens verksamhetstillsyn som arbetats fram (bilaga). 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom yttrandet enligt förslag. 
 
----- 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
----- 
 

                          Exp. till Länstyrelsen 
 
                          ------ 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 8   
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden  2006-02-13 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
                           SN § 19 
 
                           Förslag beslutsattestanter 
 

Ekonom Torsten Karlsson redovisar förslag till beslutsattestanter    
inom socialnämndens verksamhetsområde för tiden fram t o m 
2007-01-31. (se bilaga) 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att fastställa beslutsattestanter enligt förslag. 
 
------- 

 
                         Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
                         ------ 
 
                         Socialnämnden beslutar 
 
                         enligt arbetsutskottets förslag. 
 
                         ------ 
 
                         Exp. till ekonomikontoret 
 
                         ---- 
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 SN § 20 
 
 Delegationsärenden 
 

Delegationsärenden avseende tiden 2006-01-02 – 2006-01-31 
anmäles. 
 
------ 

 
  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 8 av 8   
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden  2006-02-13 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
 SN § 21 
 
 Information bemanningssituationen  
 

Ordföranden informerar om den mycket ansträngda 
arbetssituationen på socialförvaltningen. 
 
Rekryteringen av ny socialchef efter Ulf Bardh pågår och 
intervjuer kommer att påbörjas inom kort. 
 
Under rekryteringstiden är konsult Tommy Falk anlitad i en 
omfattning av 0,40 tjänst,  som arbetsledare inom Individ – och 
familjeomsorgen, IFO,  
Carina Leijon, socialchef i Emmaboda kommun kommer från och 
med 1 mars 2006 att fungera som tf socialchef i en omfattning av 
0,40 tjänst. 
 
Ordföranden föreslår att Tommy Falk i samråd med 
kommundirektören bemannar Individ – och 
familjeomsorgsavdelningen. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt ordförandens förslag. 
 
----- 
 
 


