
 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-09-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Polstjernan/distans 12:00-13:00 

Beslutande 
 

 

 

 

……………………………………………………. …………………………………………………………... 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 

 
  

……………………………………………………………….. 

 

 
  

Lars Kempe (S) 
Monica Persson (T) 
Elisabeth Dahlin Westberg (M) 
Christer Andersson (S) 
Marianne Larsson (SD) 
Elisabeth Svahn (S) 
Lena Hallin (S) ersätter Marcus Eriksson (S) 
Anita Hellstrand (C) 
Megan Sandberg (L) 
Maritza Villanueva Contreras (V) 
Alf Söderlund (S) kl 12:00-12:45 
Svante Sörmark (V), ersätter Alf Söderlund kl 12:45-13:00 

Övriga närvarande Lotta Borg (T) 
Gudrun Molander (L) 
are kl 12:00-12:45 
Sven-Åke Jacobson (KD) 
Sara Grape Junkka, förvaltningschef 
Johan Vikström, verksamhetschef IFO 
Linda Gyllenqvist, verksamhetschef SO 
Maria Nordin, verksamhetschef ÄO HSL 
Patrik Jonsson, nämndsekreterare 
Christina Hjalte, nämndsekreterare 

Utses att justera Elisabeth Svahn (S), Marianne Larsson (SD) 
 

 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2021-09-20 

Underskrifter 

Maritza Villanueva Contreras, ordförande Christina Hjalte, sekreterare 

Elisabeth Svahn, justerare Marianne Larsson, justerare 

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

Sammanträdesdatum 
2021-09-20 

Anslaget uppsatt den 
2021-09-20 

Anslaget nedtas den 
2021-10-12 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialförvaltningen 

Paragrafer 
§132-§135 

Christina Hjalte, sekreterare 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-09-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Innehållsförteckning 

Sida Paragraf Rubrik 

3 132 Mötets former och genomförande 

4 133 Utse justerare 

5 134 Fastställa ärendelista 

6-7 135 Ekonomisk delårsrapport per 2021 08  
med prognos och måluppföljning 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-09-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 132 
Mötets former och genomförande 

Beslut 
Socialnämnden genomför sammanträdet delvis på distans. 

Ärendet 
Ordförande går igenom mötets former och genomförande då möjlighet finns att delta på distans. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-09-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 133 
Utse justerare 

Beslut  
Socialnämnden utser Elisabeth Svahn (S) samt Marianne Larsson (SD) att tillsammans med ordförande 
justera dagens protokoll. Sammanträdet justeras omedelbart. 

Ärendet 
Utse justerare av socialnämndens protokoll. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-09-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 134 
Fastställa ärendelista 

Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet. 

Ärendet 
Fastställande av ärendelista/dagordning. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-09-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 135 
Ekonomisk delårsrapport per 2021 08 med prognos och måluppföljning 
SN/2021:1 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Godkänna Delårsrapport 2021 Socialnämnden med tillägg av en mening under Hemtjänst, 
Analys, Åtgärd och effekt lydande ”Uppdraget ska även innefatta  att utreda hur digitala 
trygghetstjänster kan bidra till förändrat arbetssätt och effektivitet. samt övriga rapporter.” 

2. Föreslå kommunstyrelsen att godkänna socialnämndens sammanställning på 12,7 mnkr och 
prognos på 18 mnkr för covid-kostnader för 2021. 

3. Föreslå kommunstyrelsen godkänna socialnämndens analys av budgetavvikelser för delåret 
2021. 

4. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna socialnämndens åtgärder för 
att bidra till en budget i balans 2021. 

5. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fördela om medel på totalt 27,7 mnkr 
från kommunstyrelsens finansförvaltning till socialnämnden för att täcka kostnader för covid-19 
8,5 mnkr samt för att hantera ökade volymer inom individ och familjeomsorg på 16,2 mnkr och 
LSS 3 mnkr. 

6. Uppdra till förvaltningschef att ta fram utförligare redovisning av covid-kostnader till och med 
augusti. Återrapportering till nämnden i november. 

7. Uppdra till förvaltningschef att vidta åtgärder för att bidra till en budget i balans enligt förslag 
och redovisa effekt av vidtagna åtgärder i mars 2022. 

Ärendet 
Ekonomisk delårsrapport med prognos och måluppföljning. Förvaltningen redovisar även ekonomiska 
periodrapporter för juni, juli och augusti samt rapporter gällande kostnader för Corona, Löne- och 
vikariekostnader och volymer till och med augusti. 

I delårsrapporten redovisas även uppdrag från kommunstyrelse och socialnämnd gällande: 
- Redovisning av sammanställning av kostnader som orsakas av covid-19 till och med augusti, 

med prognos för helår. 
- Analys av orsaker till budgetavvikelser. 
- Redovisning av aktiva åtgärder baserat på analys, samt förväntad effekt, för att bidra till en 

budget i balans.  

Socialnämnden har en negativ budgetavvikelse på 16,4 mnkr tom augusti och en årsprognos för 2021 
på minus 31 mnkr. Nämnden har hittills haft kostnader för covid-19 på 12,7 mnkr och årsprognosen är 
18 mnkr, intäkter kopplade till covid-19 är 9,5 mnkr så netto blir 8,5 mnkr. Förutom ökade kostnader 
kopplat till covid-19 så finns avvikelser i alla tre verksamhetsområden. De stora avvikelserna finns inom 
hemtjänst, särskilt boende för äldre, externa placeringar LSS samt placeringar inom individ och 
familjeomsorgen. Kostnaderna beror på volymökningar som tillkommit under våren och sommaren 
och nämnden kommer att ha mycket svårt att hantera dessa kostnader inom ramen för budget 2021 
och samtidigt följa de lagkrav som finns på verksamheten.  

Socialnämnden vill därför upplysa Kommunfullmäktige enligt kommunallagen 6 kap 6 § om 
tillkommande kostnader och volymökningar och föreslå kommunfullmäktige att se över möjligheten att 
fördela om medel från kommunstyrelsens finansförvaltning till socialnämnden för att täcka kostnader 
för covid-19 samt för att hantera ökade volymer inom individ och familjeomsorg och LSS. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-09-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår stryka ”föreslå kommunfullmäktige från punkt 2 och punkt 3 
i beslutsförslaget, då dessa uppdrag kommit från Kommunstyrelsen. 

Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår en tilläggspunkt lydande ”Uppdra till förvaltningschef att ta 
fram utförligare redovisning av covid-kostnader till och med augusti. Återrapportering till nämnden i 
november.” 

Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår ett tillägg i Delårsrapporten under Hemtjänst, Analys, Åtgärd 
och effekt med en mening lydande ”Uppdraget ska även innefatta  att utreda hur digitala 
trygghetstjänster kan bidra till förändrat arbetssätt och effektivitet.” 

Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår en tilläggspunkt lydande ”Uppdra till förvaltningschef att 
vidta åtgärder för att bidra till en budget i balans enligt förslag och redovisa effekt av vidtagna åtgärder i 
mars 2022.” 

Sammanträdet ajourneras mellan 12:35-12:45 för överläggning.  

Ordförande konstaterar att nämnden bifaller samtliga förslag. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2021 Socialnämnden 
Periodrapport per 2021 08 med prognos 
Periodrapport per 2021 07 
Periodrapport per 2021 06 
Kostnader för Corona 2021 08 
Löne- och vikariekostnader 2021 08 
Volymrapport 2021 08 

Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Controller 

Exp     /     2021 




