
 

 
Sammanträdesprotokoll 2022-06-21  
Socialnämnden 

   

 

 

Tid och plats 2022-06-21 - Kommunhuset klockan 13.00-14.30 

Beslutande  

 Annika Jönsson (M) - ordförande   
Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande  
Stefan Svensson (SD) - andre vice ordförande 
Patric Carlsson (S) - ledamot 
Lennart Anderberg (SD) - ledamot 
Therese Rosenlöf (C) - ledamot 
Gunilla Danielsson (S) - ledamot 
Lennart Svensson (M) - ledamot 
Emily Haydari (SD) - ledamot 
Anita Eriksson (C) - ledamot 
Birgit Svensson (MP) - ledamot 
 

Övriga deltagande Thomas Bjertner (S), ersättare 
Ingemar Svensson (S), ersättare 
Kristian Lindgren, tillförordnad förvaltningschef 
Anders Svensson, nämndssekreterare (protokollförare) 
Bengt-Inge Davidsson, controller 
Gabriela Arvidsson, kommande förvaltningschef 
 

Justering 
 

Justerare Emily Haydari (SD) 

 
Plats och tid  

 
Digital signering 2022-06-27 klockan 11.00 

Justerade paragrafer §§ 97 - 99  

Underskrifter  

Ordförande  
................................................................. 
Annika Jönsson 

Justerare  
................................................................. 
Emily Haydari 

  
ANSLAG 
Protokollet är justerat med elektronisk signering. Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag på Örkelljunga kommuns digitala anslagstavla på 
www.orkelljunga.se. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-06-21  

Datum för anslag 2022-06-27 
 

Datum för nedtagande 2022-07-20 
 

Förvaringsplats för  
protokoll 

 
Socialförvaltningen 
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Innehållsförteckning 

SN § 97 Medverkan av tillträdande socialchef 3 

SN § 98 Ekonomisk uppföljning för socialnämnden 4 - 5 

SN § 99 Information från socialförvaltningen 6 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 97   SN.2022.177     
 

Medverkan av tillträdande socialchef  

 

Socialnämnden beslutar 

att kommande socialchef Gabriela Arvidsson får medverka vid 

socialnämndens sammanträde 2022-06-21. 

 

Sammanfattning 

Kommande socialchef Gabriela Arvidsson önskar närvara på 

nämndssammanträdet. Dels för att kunna medverka vid ärendet om 

ekonomisk uppföljning. Dels för att kunna presentera sig och sitt 

uppdrag. 

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 98   SN.2022.116     
 

Ekonomisk uppföljning för socialnämnden  

 

Socialnämnden beslutar 

att överlämna controllerns presentation till kommunstyrelsens 

arbetsutskott, samt 

att uppdra till socialförvaltningen att arbeta vidare med 

kostnadsminskningar, samt 

att lämna uppdrag till socialförvaltningen att ta fram uppgift 

om var brytpunkten går för när det är mer ekonomiskt 

fördelaktigt att flytta in på särskilt boende jämfört med att 

bevilja insatser i ordinärt boende, samt 

att tillskriva kommunfullmäktige som då får information om 

budgetläget för socialnämnden under innevarande år. 

 

Sammanfattning 

Ekonomisk uppföljning för perioden 2022-01-01 - 2022-05-31.  

 

I rapporten redovisas en helårsprognos om -13,5 miljoner  

kronor. Prognosen per verksamhet ser ut enligt följande: 

 

Nämnd: 0 

Ledningsadministration: +2,4 miljoner kronor 

Administration äldreomsorg och hemsjukvård: +4,0 miljoner kronor 

Hemtjänst: -10,1 miljoner kronor 

Boende äldreomsorgen: -5,9 miljoner kronor 

Administration IFO/LSS: 0 

LSS: -3,1 miljoner kronor 

Personlig assistans: -3,8 miljoner kronor 

Funktionshinder, övrigt: 0 

IFO Vuxen: 0 

IFO barn och unga: 0 

IFO ekonomiskt bistånd: 0 

Flyktingmottagning: 0 

Arbetsmarknad: +3,0 miljoner kronor 

 

Förslag vid sammanträdet 

Annika Jönsson (M) yrkar att socialnämnden ska överlämna 

controllerns presentation till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Annika Jönsson (M) yrkar att uppdrag lämnas till  
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

socialförvaltningen att arbeta vidare med kostnadsminskningar. 

 

Patric Carlsson (S) yrkar att uppdrag lämnas till socialförvaltningen att  

ta fram uppgift om var brytpunkten går för när det är mer ekonomiskt 

fördelaktigt att flytta in på särskilt boende jämfört med att bevilja  

insatser i ordinärt boende. 

 

Gunilla Danielsson (S) yrkar att socialnämnden tillskriver  

kommunfullmäktige som då får information om budgetläget för  

socialnämnden under innevarande år. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer respektive yrkande mot avslag. 

 

Ordförande finner att nämnden bifaller yrkandet om att överlämna 

controllerns presentation till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Ordförande finner att nämnden bifaller yrkandet om att arbeta vidare  

med kostnadsminskningar. 

 

Ordförande finner att nämnden bifaller yrkandet om att ta fram  

brytpunkt mellan hemtjänst och särskilt boende. 

 

Ordförande finner att nämnden bifaller yrkandet om att tillskriva  

kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning per 2022-05-31 för Örkelljunga kommun - 

socialnämndens del.pdf 

Presentation om socialnämndens ekonomi till sammanträdet 2022-06-

21.pdf  

 
____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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SN § 99   SN.2022.1     
 

Information från socialförvaltningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Kommande förvaltningschef Gabriela Arvidsson lämnar en kort 

presentation om sig själv, sina tidigare anställningar och sitt nuvarande 

uppdrag i Halmstads kommun. Gabriela Arvidson tillträder 2022-09-

01. Första tiden kommer hon att göra arbetsplatsbesök i de olika 

verksamheterna. 

Tillförordnad förvaltningschef Kristian Lindgren informerar om 

semesterperioder för honom och biträdande förvaltningschefen. 

 

____________ 
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