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Plats och tid Kommunkontoret, Torsås kl. 17.00 -17.45 
  
Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande 
 Ewy Svensson, M 
 Linda Eriksson, C 
 Kerstin Ahlberg, TP 
 Elvy Holgersson, TP, tjänstgörande ersättare 
 Bernt Nyqvist, S 
 Margareta Ohlin, FP 
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Carina Leijon, socialchef 
 Kerstin Nilsson, sekreterare 
  
  
  
  
  
Utses att justera Margareta Ohlin 
  
Justeringens  Kommunkontoret, Torsås 
plats och tid 2009-06-25, kl 17.45 
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  

  Kerstin Nilsson § 66 omedelbar 
justering 

 Ordförande   
  Henrik Nilsson-Bokor  
 Justerande  
  Margareta Ohlin 

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

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2009-06-25   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2009-06-26 Datum för anslags 
nedtagande 

2009-07-17 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås    

    
    
Underskrift    
 Kerstin Nilsson, sekreterare  
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SN § 66      Dnr 09/SN0033 
 
Ny ledningsorganisation 
 

 

Sammanfattning 

Med anledning av att socialnämnden inte klarat sina ekonomiska ramar 
har det beslutats att 0,5 enhetschef dras in från och med 2009-07-01 och 
ytterligare 1,0 enhetschefstjänst från och med 2010-01-01. Utifrån de 
besluten har förvaltningsledningen tagit ett helhetsgrepp och lägger ett 
förslag om ny ledningsorganisation att gälla från och med 2010-01-01. 
 
Förslaget innebär följande förändringar i organisationen: 

• Indragning av 0,5 tjänst biståndshandläggare från 3,0 till 2,5 tjänst, där 
0,5 nyttjas som idag för anhörigstöd och också titelmässigt benämns som 
”anhörigstödjare” i den nya organisationen. Således blir det 2,0 renodlade 
biståndshandläggartjänster som presenteras i det nya förslaget. 

• Inrättande av 1,0 förvaltningsekonom 

• 9,0 enhetschefstjänster tas bort och istället  

• inrättas 3,0 områdeschefer 

• inrättas 3,0 områdesutvecklare 

• Systemförvaltare utses och åläggs en av administratörsfunktionerna 
 
MBL förhandling avslutad 2009-06-17, där organisationen klubbades med det 
förbehållet att om den partssammansatta arbetsgrupp som bildats för att 
tillsammans arbeta fram en åtgärdsplan för att minimera befarade risker för 
anställda, så får vi hitta andra vägar att gå. 
SKTF, SSR och Vårdförbundet yrkar på att nuvarande ordning med 0,5 
ekonomtjänst fortsätter. 
SKTF yrkar på en renodlad MAS-funktion om 0,5 tjänst. 
 
Handlingar i ärendet 

Arbetsmiljökonsekvensbeskrivning 
Underlag för medarbetarsamtal 
 
Förslag till beslut 

 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att anta den nya ledningsorganisationen att gälla från och med 2010-01-01, 
men att avvakta med att tillsätta 1,0 ekonomtjänst när de ekonomiska 
förutsättningarna tillåter det och att ett eventuellt tillsättande föregås av ett 
socialnämndsbeslut. 
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SN § 66  forts 
 
Beslut 

 
Socialnämnden beslutar enligt förslaget. 
------- 
 
Paragrafen justeras omedelbart 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


