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Beslutande Ledamöter 

Krister Mc Carthy (S), Ordförande 
Birgitta Alevård (V), 1:e vice ordförande 
Margareta Tjärnlund (M), 2:e vice ordförande 
Fredrik Olsson (S) 
Christine Sprinzl (MP) 
Katrin Sjödin (S) 
Maria Norberg (C) 
Kenneth Lunneborg (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 

Agneta Jonsson (S) tjänstgörande för May Andersson (S) 
Birgitta Wiklander (KD) tjänstgörande för Elina Visén (KD) 
Camilla Nilsson (L) tjänstgörande för Malin Plantin Sjöblom (M) 
 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

 

Övriga närvarande Mats Collin, förvaltningschef  
Linda Ångman, nämndsekreterare 
 

Justerare Margareta Tjärnlund (M) 
 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen den 5 oktober 2020 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Omedelbart justerade § 130 

 Linda Ångman  

 Ordförande 
  

 Krister Mc Carthy (S)  

 Justerare 
  

 Margareta Tjärnlund (M) 
 

  
 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-10-05 

Datum då anslaget sätts upp 2020-10-06 Datum då anslaget tas ned 2020-10-28 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Linda Ångman, sekreterare  
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§ 128 Dnr 21112  

Val av justerare och tid för justering 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att utse Margareta Tjärnlund (M) att justera protokollet, samt 

att protokollet justeras den 5 oktober 2020 klockan 20.00.           

______  
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§ 129 Dnr 21113  

Fastställande av föredragningslista 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista.        

Bakgrund 

Ordförande går igenom upprättad föredragningslista.         

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, föredragningslista 2020-10-01.         

______      
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§ 130 Dnr 2020-000206 1.1.3.1 

Budget 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna upprättat förslag till budgetförslag för 2021 med redovisad 

textjustering,  

att anta föreslagna uppdragsbeslut som sina egna,  

att begära förstärkning av skattemedelsramen med 10,3 mnkr för 18 nya 

platser inom särskilt boende,  

att begära att 3,9 mnkr överförs från kommunstyrelseförvaltningen för 

övertagandet av bemanningsenheten,  

att begära 5,4 mnkr för posten Bibehållen verksamhet för att användas till 

kvalitetsstärkande insatser inom äldreomsorgen och uppnå lagstadgad nivå 

inom omsorgen om funktionshindrades verksamhetsområde,  

att sänka utökningen av sjuksköterskor till 3.0 årsarbetare, 

att uppdra till socialförvaltningen att i det kommande arbetet med näravård 

organisationen framställa behovet av hälso- och sjukvårdspersonal till 

Socialnämnden, 

att socialnämndens budgetram framgent utarbetas med hjälp av kolada 

siffror. Detta för att jämföra oss med likvärdiga kommuner och att tilldelad 

budget harmonerar med behov och lagkrav,  

att budgeten inte har något utrymme för att täcka eventuella merkostnader 

för heltidsprojektet, 

att överlämna budgetförslag 2021 till budgetberedningen, samt 

att paragrafen ska ses som omedelbart justerad.      

Yrkanden 

Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av ytterligare att-satser:  

att begära 5,4 mnkr för posten Bibehållen verksamhet för att användas till 

kvalitetsstärkande insatser inom äldreomsorgen och uppnå lagstadgad nivå 

inom omsorgen om funktionshindrades verksamhetsområde,  
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fort. § 130 

att sänka utökningen av sjuksköterskor till 3.0 årsarbetare, 

att uppdra till socialförvaltningen att i det kommande arbetet med näravård 

organisationen framställa behovet av hälso- och sjukvårdspersonal till 

Socialnämnden. 

Margareta Tjärnlund (M) yrkar på tillägg av ytterligare att-satser:  

att socialnämndens budgetram framgent utarbetas med hjälp av kolada 

siffror. Detta för att jämföra oss med likvärdiga kommuner och att tilldelad 

budget harmonierar med behov och lagkrav.  

att budgeten inte har något utrymme för att täcka eventuella merkostnader 

för heltidsprojektet. 

Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till yrkande från 

Krister Mc Carthy (S) och Margareta Tjärnlund (M).  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut; liggande förslag med 

tillägg av ytterligare att-satser.  

Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.      

Bakgrund 

Socialnämndens budgetram utgörs av en preliminär skattemedelsram på 

612,5 mnkr samt övriga interna och externa intäkter. De externa intäkterna 

består till största del av omsorgs- och hyresavgifter som debiteras brukare. 

Bidragsintäkter från Migrationsverket och momsåtersökning 

(momskompensation) utgör också en större del av de externa intäkterna. 

Bidragsintäkterna har de senaste åren minskat och beräknat minskas mellan 

2020 och 2021. 

Det är en ökning av personalkostnaderna inklusive uppräkning av löner på 

motsvarande 17 mnkr. De främsta anledningarna till ökningen inom 

personalkostnaderna är satsningar främst på antalet sjuksköterskor, en 

öppning av avdelning Pärlan och ökning av bemanning på korttidsenheten.  

Köp av huvudverksamhet består bland annat av köp av personlig assistans av 

assistansanordnare, köp av hemtjänst av privata aktörer samt köp av externa 

platser/placeringar. Minskningen av budgeten beror främst på lägre 

kostnader för personlig assistans. 

Uppräkning av hyror ger en kostnadsökning motsvarande 0,6 mnkr. Trots 

uppräkningen kan budgeten för lokaler minskas, de främsta anledningarna är 

att Ugglans särskilda boende avvecklats under 2020 samt att flytten av 

korttidsenheten minskar lokalkostnaderna. 
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Fort. § 130 

Förvaltningen har en outnyttjad lokal med en kostnad motsvarande 0,9 mnkr. 

Lokalen Selam användes tidigare inom verksamheten för ensamkommande 

barn och unga. På grund av en drastisk minskning av asylsökande ungdomar 

till Sverige under 2017 upphörde kommunen 2018 med all HVB-verksamhet 

(Hem för vård eller boende) för ensamkommande barn och unga. Avtalet för 

lokalen sträcker sig till sista juni 2022 men socialnämnden har nått ett avtal 

vilket gör det möjligt att lämna under 2021. 

Implementering av ett nytt verksamhetssystem genomförs under 2021 och 

beräknas för 2021 ge ökade kostnader motsvarande 1,8 mnkr för bland annat 

implementering och utbildning. Nämnden kommer att ha dubbla 

verksamhetssystemskostnader under 2021 på grund av att det nya systemet 

implementeras under året. Kostnaden för det dubbla systemet beräknas bli 

1,2 mnkr.  

Under hösten 2020 öppnades det 18 nya platser på Härnögården enligt beslut 

i kommunstyrelsen 18 juni 2020. Bemanningsenheten har under 2020 flyttat 

från kommunstyrelsen till socialnämnden. Fördelning av skattemedel för 

dessa verksamheter är ännu inte bestämt och därmed är varken skattemedel, 

intäkter eller kostnader medräknade i budgetförslaget.       

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-09-29 § 123 Budget 2021. 

Socialförvaltningen, Tjänsteskrivelse Budgetförslag 2021, reviderad 2020-

09-29. 

Socialförvaltningen, Budgetförslag 2021. 

Socialförvaltningen, Budget 2021 - Underlag Sn.         

______       


