
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-06-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Polstjernan 08:00 – 12:00 

Beslutande 
 

Lars Kempe (S) 
Lotta Borg (T) ersätter Monica Persson (T) 
Alf Söderlund (S) ersätter Gunilla Nilsson (S) 
Elisabeth Dahlin Westberg (M) 
Lena Hallin (S) ersätter Christer Andersson (S) 
Angela Bodin (SD) ersätter Marianne Larsson (SD) 
Svante Sörmark (V) ersätter Elisabeth Svahn (S) 
Marcus Eriksson (S) 
Sven-Åke Jacobson (KD) ersätter Anita Hellstrand (C) 
Megan Sandberg (L) 
Maritza Villanueva Contreras (V) 
 

Övriga närvarande 
 

Gudrun Molander (L) 
Ingeborg Melin, förvaltningschef 
Sara Grape Junkka, biträdande förvaltningschef 
Patrik Jonsson, nämndsekreterare 
Christina Hjalte, nämndsekreterare 
Johan Vikström, verksamhetschef IFO, § 84, 94-97 
Birgitta Andersson, verksamhetschef SVO, § 94-97 
Linda Gyllenqvist, bitr verksamhetschef, § 94-97 
Kent Mattisson, controller, § 94-97 
Bo Glas, ekonomichef, § 94-97 
Lars Backlund, verksamhetschef AME, § 96 
 

Utses att justera Marcus Eriksson (S), Angela Bodin (SD) 

Justeringens plats och tid Socialkontoret, 2019-06-24 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Maritza Villanueva Contreras, ordförande Christina Hjalte, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Marcus Eriksson, justerare Angela Bodin, justerare 
 
 
 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Socialnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Sammanträdesdatum 
2019-06-19 

Anslaget uppsatt den 
2019-06-24 

Anslaget nedtas den 
2019-07-16 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialkontoret 

Paragrafer 
82 - 97 

……………………………………………………………….. 

 

Christina Hjalte, sekreterare  
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-06-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Socialnämnden 2019-06-19 Innehållsförteckning 
 
Sida Paragraf Rubrik 
   
3 82 Val av justerare 
   
4 83 Fastställande av ärendelista 
   
5 84 Arbete med föräldrastöd 
   
6 85 Idéburet Offentligt Partnerskap kring äldres ensamhet 
   
7 86 Idéburet Offentligt Partnerskap för verksamheter som tidigare finansierats 

genom socialnämndens föreningsbidrag 
   
8 87 Synpunkter på revisionsrapport ”Uppföljning av granskningar 2015-16” 
   
9 88 Uppföljning av Läkemedelsgenomgångar 
   
10 89 Rapportering av synpunkter och klagomål, Stöd, Vård och Omsorg 2019 05 
   
11 90 Redovisning av socialnämndens uppdrag 
   
12 91 Anmälan av beslut enligt delegation 
   
13-14 92 Inkomna skrivelser och meddelanden 
   
15 93 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
   
16 94 Ekonomisk periodrapport per 2019 05, med prognos 
   
17 95 Åtgärdsplan för att klara budget 2019 
   
18 96 Budget 2020 -Analysseminarium 
   
19 97 Information om Arbetsmarknadsenheten 
   
   
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-06-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 82 
Val av justerare 
 
 

Beslut 
Socialnämnden utser Marcus Eriksson (S) samt Angela Bodin (SD) att tillsammans med ordförande 
justera dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret den 24 juni, kl 08:00. 
 
Ärendet 
Val av justerare av socialnämndens protokoll. 
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-06-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 83 
Fastställande av ärendelista 
 
 

Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet. 
  
Ärendet 
Fastställande av ärendelista/dagordning. 
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-06-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 84 
Arbete med föräldrastöd 
SN/2019:128 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar redovisa till kommunstyrelsen att arbetet med föräldrastöd genomförs som 
samordnad linjeverksamhet. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade, i samband med fastställandet av budget och verksamhetsplan för år 
2019-2021, uppdra till socialnämnden att fortsätta arbetet med att ta fram en projektplan för 
föräldrastöd med bred förankring, fastställa den och påbörja arbetet. Att redovisas till kommunstyrelsen 
i juni 2019. 
 
Utifrån tidigare förstudie fanns ett beslut att föräldraskapsstöd, efter ett genomförandeprojekt, ska ingå 
i socialtjänstens ordinarie verksamhet. Efter att projektplanens budgetförslag ej beviljades fullt ut 
beslutades att genomföra satsningen på föräldrastöd inom en samordnad linjeverksamhet. 
 
Utbildningsinsatser är planerade för all berörd personal samt för föräldrar till barn i Timrå. En 
sammanställning kommer att göras på kommunens hemsida för att tydliggöra de föräldrastödjande 
insatser som bedrivs i de olika förvaltningarna. 
 
Beslutsunderlag 

- KF 2018-11-26 § 183, punkt 13 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetschef IFO 
 
Exp     /     2019 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-06-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 85 
Idéburet Offentligt Partnerskap kring äldres ensamhet 
SN/2019:124 
 
Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att inte skapa något Idéburet 
Offentligt partnerskap kring äldres ensamhet. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade, i samband  med fastställandet av budget och verksamhetsplan för år 
2019-2021, att uppdra till kommunstyrelsen att, med hjälp av Socialnämnden, pröva möjligheten att 
skapa ett IOP kring Äldres ensamhet.  
 
Socialnämnden bedriver verksamhet inom anhörigcenter som vänder sig till anhöriga/äldre för social 
samvaro och träffpunkt. Anhörigvårdare behöver också avlösning, samt någon förstående person att 
tala med. Socialnämnden erbjuder avlösning i hemmet via Anhörigcenter. 
 
Utifrån socialnämndens ansträngda ekonomiska läge är det inte aktuellt med fler initiativ. 
 
Beslutsunderlag 

- KF 2018-11-26 § 183, punkt 17 
- Vision 2025 

 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2019 
 
 

  



 
Protokoll 

7 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-06-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 86 
Idéburet Offentligt Partnerskap för verksamheter som tidigare 
finansierats genom socialnämndens föreningsbidrag 
SN/2019:125 
 
Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att inte gå vidare med utredning 
av Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) eller annan samverkansmöjlighet för de verksamheter som 
tidigare finansierats genom socialnämndens föreningsbidrag. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade, i samband med att samtliga föreningsbidrag överfördes till Kultur- och 
teknikförvaltningen, uppdra till Socialnämnden att utreda Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) eller 
annan samverkansmöjlighet för de verksamheter som tidigare finansierats genom nämndens 
föreningsbidrag. 
 
Den verksamhet som finansierades av Socialnämndens bidrag var Kvinnogemenskap, en ideell förening 
som arbetar med våldsutsatta kvinnor och barn i Sundsvall. I och med att Timrå kommun inte längre 
ger verksamhetsbidrag finansieras vistelser för medborgare i behov av skyddat boende via en högre 
dygnskostnad än tidigare.  
 
Socialförvaltningen har sedan hösten 2018 även tillgång till egen lägenhet för att erbjuda skyddat 
boende, vilket medför att behovet av externa köp inte är lika stort. Förvaltningen ser i dagsläget inget 
behov av att utreda Idéburet Offentligt Partnerskap med Kvinnogemenskap. 
 
Beslutsunderlag 

- KF 2018-09-24 § 118 punkt 2 
- Vision 2025 

 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2019 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-06-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 87 
Synpunkter på revisionsrapport Uppföljning av granskningar 2015-16 
SN/2019:99 
 
Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att lägga ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
KPMG har av Timrå kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en uppföljning av genomförda 
granskningar under år 2015 och 2016.  
 
Syftet med granskningen är att bedöma om ansvarig nämnd har vidtagit beslutade åtgärder.  
KPMG:s sammanfattande bedömning är att många av de beslut som fattats som följd av lämnade 
rekommendationer har genomförts, men att det finns utrymme för ytterligare förbättringar. KPMG vill 
betona vikten av att kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer att fattade beslut verkställs och att 
effekten av besluten följs upp. 
 
KPMG rekommenderar att socialnämnden, tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning, utarbetar 
metoder för att budgetera förändring avseende semesterlöneskulden. Socialnämndens bedömning 
skiljer sig inte från KPMG:s rekommendation, det finns en tydlig vilja att komma till rätta med 
problematiken. 
 
KPMG rekommenderar att socialnämnden följer upp att arbetet kring titulaturbyten färdigställs. 
Socialnämnden har som ambition att senast år 2020 färdigställa arbetet med titulaturbyte. 
 
Beslutsunderlag 

- Revisionsrapport ”Uppföljning av granskningar 2015-16” 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2019 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-06-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 88 
Uppföljning av läkemedelsgenomgångar 
SN/2019:64 
 
Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och uppdrar till förvaltningen att återkomma med ny rapport 
till sammanträde i november. 
 
Ärendet 
I samband med presentation av Patientsäkerhetsberättelse för år 2018 fick förvaltningen i uppdrag av 
socialnämnden att återkomma med en uppföljning av läkemedelsgenomgångar under juni månad. 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Ulrica Hedlund, har kontrollerat med kommunens sjuksköterskor. 
Under perioden januari-maj 2019 har 68 st läkemedelsgenomgångar genomförts. Detta innebär att man 
hittills genomfört 36% av läkemedelsgenomgångarna på våra vård- och omsorgsboenden. 
 
Ytterligare några fler underlag har skickats till läkare, men ingen återkoppling av dessa har skett ännu. 
En stor andel genomgångar måste göras under hösten för att nå målet på 100% (88% genomfördes 
under 2017, 52% 2018, som redovisades i Patientsäkerhetsberättelse 2018).  
 
Ärendets tidigare behandling 
SN 2019-02-20 § 15 
 
 
Protokollsutdrag till 
MAS 
Premicare 
 
Exp     /     2019 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-06-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 89 
Rapportering av synpunkter och klagomål, Stöd, Vård och Omsorg, 
2019 05 
SN/2019:44 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Synpunkter och klagomål inom verksamhetsområde Stöd, vård och omsorg tas emot och om hand 
löpande under året. Biträdande verksamhetschef har sammanställt inkomna synpunkter och klagomål 
för maj 2019.  
 
Beslutsunderlag 

- Synpunkter och klagomål maj 2019 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-06-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 90 
Redovisning av socialnämndens uppdrag, maj 
SN/2019:7 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut samt ärenden för yttrande till kommunfullmäktige och 
myndigheter. 
 
Beslutsunderlag 

- Uppdrag och yttranden 2019 05 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-06-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 91 
Anmälan av beslut enligt delegation, maj 
SN/2019:3 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Anmälan av följande beslut enligt delegation: 
 
Polisanmälan om stöld av läkemedel, hemtjänst, av förvaltningschef, 2019-05-23 
 
Polisanmälan vid inbrott Köpmangatan 31, Tallkottens mediagrupp (daglig verksamhet), 2019-05-15. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-06-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 92 
Inkomna skrivelser och meddelanden, maj 
SN/2019:2 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Fackliga protokoll 
Förhandling MBL § 11, lokalbyte för enheten försörjningsstöd, Vision, SSR, 2019-03-25. 
 
Förhandling MBL § 11, Ändring av arbetspass och minskad bemanning, Köpmangatan 31. 
Förhandling MBL § 11, Ändring av arbetspass och minskad bemanning, Köpmangatan 34. 
Förhandling MBL § 11, Ändring av arbetspass och minskad bemanning, Köpmangatan 44. 
Förhandling MBL § 11, Ändring av arbetspass och minskad bemanning, Sa Köpmangatan 19. 
Förhandling MBL § 11, Ändring av arbetspass och minskad bemanning, Nygatan 3. 
 
Förhandling MBL § 11, uppsägan på grund av personliga skäl, Kommunal, 2019-05-21. 
 
Information MBL § 19, inför socialnämndens sammanträde, Kommunal, 2019-05-21. 
 
Samverkan, information inför socialnämnden samt skyddskommitté, SSR, Vision, Fysioterapeuterna, 
Sveriges Arbetsterapeuter, 2019-05-21. 
 
Länsstyrelsen Västernorrland 
Beslut, Länsstyrelsen beviljar socialnämnderna i Timrå kommun och Härnösands kommun medel för 
två tjänster som personligt ombud för år 2019, med 300 180 kronor per heltidsanställt ombud, totalt 
600 360 kronor, enligt ansökan. 
 
Migrationsverket 
Missiv, 195 miljoner som ska hjälpa ensamkommande unga bo kvar under sin asylprocess betalas ut i 
juni 2019, 2019-05-22 
 
Revisionen 
Revisionsrapport ”Uppföljning av granskningar 2015-16”, 2019-04-15. 
Revisionsrapport  ”Granskning av äldreboende”, 2019-04-15. 
 
Andra nämnders protokoll 
KF 2019-04-29 § 70, Revisionsberättelse (godkänd). 
 
KF 2019-04-29 § 74, Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i socialnämnden (beviljas). 
 
KF 2019-04-29 § 82, Ändrad råds- och beredningsstruktur för Timrå kommun…  
(skapa ett råd för samverkan med pensionärs- och tillgänglighetsorganisationer). 
 
KF 2019-05-27 § 102, Ekonomisk kvartalsrapport per 2019-03-21 med helårsprognos 2019 (uppdrag 
att vidta åtgärder, rapportera till KS i augusti). 
 
KF 2019-05-27 § 116, Motion från Gudrun Molander (L) –Ge äldre möjlighet till biståndsbedömt 
trygghetsboende (återremitterat för att ta fram en konsekvensbeskrivning). 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-06-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
KS 2019-05-14 § 182, Ekonomisk kvartalsrapport per 2019-03-31 med helårsprognos (uppmaning till 
socialnämnden att vidta åtgärder för att klara budget och återrapportera åtgärder till kommunstyrelsen i 
augusti). 
 
Kommunala Tillgänglighetsrådet, Protokoll, 2019-05-21. (Alf Söderlund) 
 
Per Bergmans donationsstiftelse, sammanträdesprotokoll, 2019-05-15 (Gunilla Nilsson). 
 
Material från ledamöters medverkan i konferenser et c 
Presentationer från konferensen Funktionshinderpolitik –en fråga om mänskliga rättigheter, 2019-05-07 
(Alf Söderlund) 
 
Presentation från En dag med Vård- och Omsorgscollege Västernorrland, 2019-05-09 (Elisabeth 
Dahlin Westberg). 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-06-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 93 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
SN/2019:5 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport lämnas vid sammanträdet. 
 

- Regeringens utredare Anna Nergård har lämnat ett delbetänkande gällande God och nära vård 
(SOU 2019:29), som handlar om att utveckla hälso- och sjukvården med fokus på primärvård. 
Kommunförbundet Västernorrland anordnar en workshop med nyckelpersoner inom 
kommunerna den 30 augusti för att skapa en gemensam förståelse för den kommande 
förändringen.  

- Tidigare har förvaltningschef med flera träffat Wellbo för diskussion om bygge av nytt 
Äldreomsorgscentrum. Nu har en uppstartsträff hållits med Timråbo, och deras konsulter från 
Sweco, om en eventuell om- och tillbyggnad av Merlogården, som en första etapp i 
tillskapandet av fler platser för särskilt boende. Timråbo undersöker även möjligheter att bygga 
på andra tomter i Timrå. Förslag för politiken att ta ställning till ska kunna presenteras i 
september. 

- Kommunstyrelsens utredare Helen Ersson ska lämna sin slutrapport om ekonomin inom 
socialförvaltningen efter midsommar. Vissa problem har upptäckts vid kvalitetssäkring av 
siffror gällande tidigare personalbokslut. Utredaren har gjort en omfattande omvärldsbevakning. 
Inga förslag på åtgärder har lämnats under utredningstiden. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-06-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 94 
Ekonomisk periodrapport per 2019 05, med prognos 
SN/2019:1 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 

1. Godkänna rapporter per 2019 05. 
2. Uppdra till controller att redovisa periodrapport med prognos vid sammanträde i november, 

och inte i december. 
3. Uppdra till förvaltningen att fortsatt arbeta med kontroll och återhållsamhet vad gäller 

kostnader. 
4. Uppdra till förvaltningschef att omedelbart påbörja de insatser som rekommenderas i den 

ekonomiska utredarens slutrapport. 
 
Ärendet 
Förvaltningens redovisning av ekonomisk periodrapport och volymrapport per maj.  
 
Socialnämnden har uppdragit till förvaltningen att redovisa periodrapport med prognos vid 
sammanträde i juni samt december. Ordförande föreslår att nästa prognos lämnas i november månad i 
stället för december. 
 
Socialnämnden har även uppdragit till förvaltningen att redovisa löne- och vikariekostnader månadsvis. 
 
Ärendets behandling under sammanträdet 
Ordförande föreslår ett tillägg i två att-satser, att förvaltningen fortsatt arbetar med kontroll och 
återhållsamhet vad gäller kostnader samt att förvaltningen omedelbart påbörjar insatser 
rekommenderade i den ekonomiska utredarens slutrapport. Ordförande finner att förslaget godkänns. 
 
Beslutsunderlag 

- Periodrapport per 2019 05, med prognos 
- Volymrapport 2019 05 
- Löne- och vikariekostnader 2019 05 

 
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
Controller 
 
Exp     /     2019 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-06-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 95 
Åtgärdsplan för att klara budget 2019, juni 
SN/2019:31 
Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 

1. Överlämna uppdaterad åtgärdsplan som rapport till kommunstyrelsen.  
2. Uppdra till förvaltningschef att lägga till summering i antal kronor, där det är möjligt, i 

åtgärdsplanen. 
3. Uppdra till förvaltningen att uppsägning av hyresavtal för boende gällande ensamkommande 

barn läggs till i åtgärdsplanen. 
 
Ärendet 
Socialnämnden har, 2019-01-23 § 11, uppdragit till förvaltningen att regelbundet redovisa för nämnden 
förslag till ytterligare effektiviseringar för att klara budget 2019. Socialnämnden har även, 2019-05-22 § 
71, uppdragit till förvaltningen att vara fortsatt återhållsam med ekonomin samt att redovisa löne- och 
vikariekostnader varje månad. 
 
Kommunfullmäktige har, 2019-05-27 § 102, uppdragit till socialnämnden att vidta åtgärder för att klara 
budget och återrapportera åtgärder till kommunstyrelsen i augusti. 
 
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med åtgärder och har uppdaterat rapporten med kolumn för utfall. 
 
Ärendets behandling under sammanträdet 
Ordförande föreslår två tillägg till beslutet, att en summering i kronor läggs till i åtgärdsplanen samt att 
uppsägning av avtal för boende gällande ensamkommande barn även läggs till i åtgärdsplanen. 
Ordförande finner att förslaget godkänns. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN 2019-01-23 § 11,  
SN 2019-02-20, § 19  
SN 2019-03-20, § 36,  
SN 2019-04-17, § 53 
SN 2019-05-22, § 72 
 
Beslutsunderlag 

- Åtgärdsplan 2019 05 
- Underlag för beslut om anställning 2019 05 

 
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2019 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-06-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 96 
 Budget 2020 -Analysseminarium 
SN/2019:129 
 
Beslut 
Socialnämnden uppdrar till ordförande samt förvaltningschef att bereda ett förslag till budget inför 
sammanträde i september. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen ska, enligt ekonomiska styrregler, delge nämnderna budgetdirektiv. 
Kommunstyrelsen har en inriktning att införa ramstyrning, detta innebär att kommunfullmäktige 
tilldelar budgetram utifrån tillgängliga resurser. Nämndernas uppdrag är att bedriva verksamheten inom 
dessa ramar och efter bästa förmåga bidra till vision och mål. 
 
För att nå god ekonomisk hushållning så föreslår kommunstyrelsen förvaltningen att budgetprocessen 
utgår från följande. 
 

- Nämndernas preliminära budgetramar för verksamheten uppgår till 1 082 Mkr.  
Detta innebär att ramen är oförändrad mellan 2019 och 2020. 

- Den samlade resultatnivån anges till 11,0 Mkr, vilket motsvarar ett resultat på 1%. 
- Investeringsnivån uppgår till 49 Mkr. 

 
Till budget för nämnd föreslås: 
(Mkr) 2018 2019 2020 
Socialnämnden 388 305  398 186  398 186  
Investeringsram 4,0  5,0  beslutas senare 
 
Arbetet med budget 2020 startade den 24 maj, med förvaltningarnas presentation av grundläggande 
förutsättningar. Respektive nämnd ska senast den 16 september inkomma med förslag till budget och 
verksamhetsplan till kommunstyrelsen. Förslaget ska beskriva en budget inom den preliminära ramen, 
med angivande av realistiska äskanden. Åtgärder för att hålla budgetramen ska specificeras och 
konsekvensbeskrivas samt vara genomförbara.  
 
Vid budgetberedning den 1-2 oktober presenterar varje nämnd sitt förslag. Politiska budgetar lämnas in 
15 oktober. Kommunfullmäktige beslutar om verksamhetsplaner och budget 25 november. Respektive 
nämnd fastställer sin verksamhetsplan och budget i december. 
 
Vid nämndens analysseminarium presenterar ordförande samt förvaltningschef förutsättningarna för 
nästa års budget. Ekonom deltar med ytterligare material. 
 
Beslutsunderlag 

- Budgetdirektiv, 2019-01-25  
- SN 24 maj budgetuppstart 

 
Protokollsutdrag till 
Ordförande 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2019  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-06-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 97 
Information om Arbetsmarknadsenheten 
SN/2019:130 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Verksamhetschef Lars Backlund deltar vid sammanträdet och berättar om Arbetsmarknadsenheten. 
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