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§ 101 Dnr 7589  

Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 

Socialnämndens beslut 

Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare.  
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§ 102 Dnr 7590  

Val av protokolljusterare samt dag för justering 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden väljer Peter Kornestedt (S) till justerare, protokollet justeras 
2019-06-17.  
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§ 103 Dnr 7591  

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen.  
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§ 104 Dnr 2018-000137  

Åtgärder för socialnämndens budget i balans 2019 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar om åtgärder för socialnämndens budget i 
balans 2019. 

Bilaga 18 Beslut åtgärder socialnämndens budget i balans 2019 

2. Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att till 
socialnämndens sammanträde 2019-09-02 redogöra för uppföljning av 
beslutade åtgärder för socialnämndens budget i balans 2019. 

 

Reservationer 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet om åtgärder för socialnämndens 
budget i balans 2019. 
 

Förslag på mötet  

Alliansen förslag, att på listan för åtgärder socialnämndens budget i balans, med 
utgångspunkt från förvaltningens förslag ”åtgärder budget i balans 2019, 
socialchef Sandra Peters, 2019-06-12” göra följande ändringar: 
 
Lägga till på listan besparingsåtgärder 

 Stänga Träffpunkterna (förväntad besparing 1 243 tkr) 

 Minska kostnader för LSS placeringar (förväntad besparing 600 tkr) 
 

Ta bort på listan för besparingsåtgärder 

 Återinförandet av delade turer (förväntad besparing 1 500 tkr)  

 Avveckla barn- och ungdomssamordnaren (förväntad besparing  
300 tkr) 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Alliansens förslag och finner att 
socialnämnden beslutar i enlighet med Alliansens förslag.  
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Sammanfattning av ärendet 

I början av 2019 prognostiserades ett underskott på ca 6 miljoner kronor. 
Förvaltningen fick då i uppdrag att ta fram åtgärder för budget i balans. En lista 
på åtgärder togs fram, motsvarande ca 14 miljoner kronor. Socialnämnden 
beslutade att listan ska användas som ett diskussionsunderlag för budget i 
balans. Dialog har förts kring åtgärderna under våren.  

2019-06-12 fick förvaltningen i uppdrag att revidera listan så att slutsumman 
motsvarar det prognostiserade underskottet för 2019, dvs ca 8 mnkr, samt att 
listan inte ska innehålla åtgärder som innebär nerläggning av verksamhet. 

Listan innehåller förslag på åtgärder på ca 6,3 mnkr samt redan beslutade (ej 
ännu genomförda) åtgärder på ca 1,7 mnkr samt konsekvensbeskrivningar.  

Beslutsunderlag 

Förslag åtgärder budget i balans 2019, socialchef Sandra Peters, 2019-06-12 

Diskussionsunderlag för budget i balans 2019, controller Martina Enbom, 
2019-03-18 

  

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

Enhetschefer socialförvaltningen 

Controller socialförvaltningen 
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