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Socialnämnden    
 
Plats och tid Sammanträdesrum Mellan Almen,  

Tisdag 17 december 2019, kl.  13:00  - 14:45 
Utses att justera 
 

Paula Palmqvist 

Justeringens plats 
och tid 

Förvaltningsbyggnaden, 2019-12-17, kl.15:00 
 
 

Anslagstid 2019-12-18 – 2020-01-10 

Underskrifter Sekreterare  
________________________ 
Anneli Silverhav 

Paragraf §183 - §187  

 Ordförande  
________________________ 
Johannes Sundelin 

 Justerande  
________________________ 
Paula Palmqvist 
 
 
 

   

 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2  (10) 
   
 
 

2019-12-17  
   

 
 

   
  

 

Socialnämnden    
 
Närvaro vid Socialnämndens sammanträde 2019-12-17 
 
Ordinarie Namn Parti Beslut i 

§§ 
Närvarande 
Klockan Anmärkning 

Ordförande Johannes Sundelin   S 183-187   

Vice ordfö-
rande Tomas Junkka   S 183-187   

2:e vice 
ordförande Josefine Rynbäck  MP 183-187   

Ledamot Katinka Sundqvist 
Apelqvist   V    

Ledamot Elsa Häggqvist   V    

Ledamot Marina Eriksson   M 183-187   

Ledamot Anette Lindström   M 183-187   

Ledamot Stefan Ovrell  MP 183-187   

Ledamot Paula Palmqvist  SD 183-187   
 

Ersättare Namn Parti Beslut i 
§§ 

Närvarande 
Klockan Anmärkning 

Ersättare Ramiz Husakovic   V    

Ersättare Malin Lassi   V    

Ersättare Ann-Christin 
Lehtipalo   V 183-187  Ers Katinka Sundqvist Apelqvist 

Ersättare Monica Hellström   S    

Ersättare Elin Näslund   S    

Ersättare Imelda Iran   M 183-187   

Ersättare Tommy Krigsman    NS    

Ersättare Dagmar Nyman  MP 183-187  Ers Elsa Häggqvist 

Ersättare Mia Feldenius  SD    
 

Övriga del-
tagare Namn Anmärkning/närvarande 

Sekreterare Anneli Silverhav §§ 183-187 

Förvalt-
ningschef Annette Viksten Åhl §§ 183-187 

Ekonom Marie Rydström-
Karlsson §§ 184-185 

Kostchef Karin Anttila § 186 
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Socialnämnden    
 
Innehållsförteckning 
 
§ 183 4 

Godkännande av dagordning 

§ 184 5 
Socialnämndens detaljbudget 2020 

§ 185 8 
Ned- och avskrivningar 

§ 186 9 
Matkostnader 

§ 187 10 
Revidering av socialnämndens sammanträdesplan 2020 
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Socialnämnden    
 

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 183 
 
Godkännande av dagordning 
Dnr Sn/2019:87 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att godkänna dagordningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande ställer frågan om dagordningen kan godkännas. 
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Socialnämnden    
 

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 184 
 
Socialnämndens detaljbudget 2020 
Dnr Sn/2019:31 
 
Socialnämnden beslutar   
 
att anta detaljbudget för 2020,   
 
att förvaltningen får i uppdrag att identifiera 7 tjänster som kan vakanshållas för att skapa 
budget i balans eftersom det nya sättet att räkna löneschablonen innebär en kostnadsök-
ning och att detta ska redovisas på nämnden den 23/1 2020, 
 
att förvaltningen får i uppdrag att minska övertiden på samtliga enheter med minst 50% 
samt att genomlysa övertidens orsaker, 
 
att om budget i balans inte uppnås vakanshålla vakanta tjänster där det bedöms kunna 
genomföras utan minskad kvalité, 
 
att förvaltningen får i uppdrag att särskilt redovisa övertids och vikariekostnader månads 
vis till nämnden,  
 
att förvaltningschefen får i uppdrag att även fortsättningsvis behålla det bemanningstal 
som gällt under sommaren 2019 inom socialförvaltningens verksamheter. Detta beslut är 
en del av förvaltningens arbete med att skapa en budget i balans och att detta kontinuer-
ligt skall utvärderas av förvaltningen och rapporteras till socialnämnden, samt 
 
att förvaltningschefen får i uppdrag att fortsätta arbetet i enlighet med tidigare direktiv om 
att arbeta enligt reglerna i bemanningshandboken, särskilt vad gäller antal fridagar, skift-
längd och samverkan. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har upprättat en detaljbudget för 2020. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Presenteras vid sammanträdet. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta  
 
att anta upprättad detaljbudget för 2020. 
 
Underlag 
1. Socialnämndens detaljbudget 2020. 
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Socialnämnden    
 

   Utdragsbestyrkande 

 

2. § 96 Socialnämndens allmänna utskott 2019-11-11. 
 
Yrkande 
Johannes Sundelin (S) yrkar med instämmande av Tomas Junkka (S) och Stefan Ovrell 
(MP) 
 
att anta detaljbudget för 2020,   
 
att förvaltningen får i uppdrag att identifiera 7 tjänster som kan vakanshållas för att skapa 
budget i balans eftersom det nya sättet att räkna löneschablonen innebär en kostnadsök-
ning och att detta ska redovisas på nämnden den 23/1 2020, 
 
att förvaltningen får i uppdrag att minska övertiden på samtliga enheter med minst 50% 
samt att genomlysa övertidens orsaker, 
 
att om budget i balans inte uppnås vakanshålla vakanta tjänster där det bedöms kunna 
genomföras utan minskad kvalité, 
 
att förvaltningen får i uppdrag att särskilt redovisa övertids och vikariekostnader månads 
vis till nämnden,  
 
att förvaltningschefen får i uppdrag att även fortsättningsvis behålla det bemanningstal 
som gällt under sommaren 2019 inom socialförvaltningens verksamheter. Detta beslut är 
en del av förvaltningens arbete med att skapa en budget i balans och att detta kontinuer-
ligt skall utvärderas av förvaltningen och rapporteras till socialnämnden, samt 
 
att förvaltningschefen får i uppdrag att fortsätta arbetet i enlighet med tidigare direktiv om 
att arbeta enligt reglerna i bemanningshandboken, särskilt vad gäller antal fridagar, skift-
längd och samverkan. 
 
Marina Eriksson (M) yrkar 
 
att avslå detaljbudget för 2020, 
 
att detaljbudgeten omarbetas efter Moderaternas inriktning,  
 
att förvaltningen får i uppdrag att identifiera 7 tjänster som kan vakanshållas för att skapa 
budget i balans eftersom det nya sättet att räkna löneschablonen innebär en kostnadsök-
ning och att detta ska redovisas på nämnden den 23/1 2020, 
 
att förvaltningen får i uppdrag att minska övertiden på samtliga enheter med minst 50% 
samt att genomlysa övertidens orsaker, 
 
att om budget i balans inte uppnås vakanshålla vakanta tjänster där det bedöms kunna 
genomföras utan minskad kvalité, 
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Socialnämnden    
 

   Utdragsbestyrkande 

 

att förvaltningen får i uppdrag att särskilt redovisa övertids och vikariekostnader månads 
vis till nämnden,  
 
att förvaltningschefen får i uppdrag att även fortsättningsvis behålla det bemanningstal 
som gällt under sommaren 2019 inom socialförvaltningens verksamheter. Detta beslut är 
en del av förvaltningens arbete med att skapa en budget i balans och att detta kontinuer-
ligt skall utvärderas av förvaltningen och rapporteras till socialnämnden, samt 
 
att förvaltningschefen får i uppdrag att fortsätta arbetet i enlighet med tidigare direktiv om 
att arbeta enligt reglerna i bemanningshandboken, särskilt vad gäller antal fridagar, skift-
längd och samverkan. 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer Johannes Sundelins m.fl. förslag mot Marina Erikssons förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har be-
slutat i enlighet med Johannes Sundelins m.fl. förslag. 
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Socialnämnden    
 

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 185 
 
Ned- och avskrivningar 
Dnr Sn/2019:475 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att avskriva 142 015 kr p.g.a. av att tillgångar saknas, 
 
att förvaltningen får i uppdrag att till nämnden i mars sammanställa dom totala kostnader-
na för ned och avskrivningar och jämföra i förhållande med totala avgifter inom socialför-
valtningen. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger ett avskrivningsärende på 142 015 kr pga dödsfall och enligt bouppteckningen 
saknas tillgångar. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
142 015 kr kommer att belasta socialnämnden som en kostnad. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta  
 
att avskriva 142 015 kr p.g.a. av att tillgångar saknas. 
 
Underlag 

1. Bilaga kundfordringar 
 

Yrkande 
Johannes Sundelin (S) yrkar 
 
att avskriva 142 015 kr p.g.a. av att tillgångar saknas, samt 
 
att förvaltningen får i uppdrag att till nämnden i mars sammanställa dom totala kostnader-
na för ned och avskrivningar och jämföra i förhållande med totala avgifter inom socialför-
valtningen. 

Propositionsordning  
Ordförande ställer Johannes Sundelins förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Johannes 
Sundelins förslag. 
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Socialnämnden    
 

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 186 
 
Matkostnader 
Dnr Sn/2019:454 
 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att tacka för redovisningen och lägga den till handlingarna,samt 
 
att följa upp matkostnaderna vid socialnämndens sammanträde 11 juni 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Matlaget har tagit beslut om att höja matpriserna. Det kommer att påverka socialförvalt-
ningens kostnader för mat mellan 0,6% till som högst 15,4%, beroende på vad det är. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Socialförvaltningen kommer att få ökade kostnader för maten 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Inga kända konsekvenser 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att tacka för redovisningen och lägga den till handlingarna. 
 
Underlag 

1. Information om ny prislista för 2020 
2. Matkostnad 2020 
3. 2020-års priser för måltider 
4. § 98 socialnämndens allmänna utskott 2019-11-11 

 
Yrkande 
Stefan Ovrell (MP) yrkar 
 
att tacka för redovisningen och lägga den till handlingarna,samt 
 
att följa upp matkostnaderna vid socialnämndens sammanträde 11 juni 2020. 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer Stefan Ovrells förslag till beslut under proposition. Efter gjorda proposit-
ioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Stefan Ovrells för-
slag. 
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Socialnämnden    
 

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 187 
 
Revidering av socialnämndens sammanträdesplan 2020 
Dnr Sn/2019:391 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta förslag på reviderad sammanträdesplan 2020 för socialnämnden, socialnämndens 
allmänna utskott samt för socialnämndens sociala utskott. 
 
Ärendebeskrivning 
Sammanträdesplanen för 2020 har planerats utifrån beslutad verksamhetsprocess, antagen 
av kommunstyrelsen 27 oktober 2014 § 191. Planen är utarbetad i samverkan med eko-
nomi och kvalitetsledare. 
 
Vid dagens sammanträde lämnas förslag på revidering av socialnämndens sammanträdes-
plan 2020, beslutad 2019-10-29 § 151. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet att anta föreslagen tidsplan för sammanträden bedöms inte påverka ekonomin 
utöver redan budgeterade sammanträdeskostnader. Den ekonomiska konsekvensen av 
eventuella extra sammanträden kan ej beräknas i förväg. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att anta förslag på reviderad sammanträdesplan 2020 för socialnämnden, socialnämndens 
allmänna utskott samt för socialnämndens sociala utskott. 
 
Underlag 
1. Reviderat förslag sammanträdesplan 2020. 
 


