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Tid och plats 2020-03-31 - Kommunhuset klockan 13.30-14.00 

Beslutande  

 Annika Jönsson (M) - ordförande   
Bo Jensen (KD) - tjänstgörande ersättare för Christer Unosson (KD) 
Stefan Svensson (SD) - andre vice ordförande 
Patric Carlsson (S) - ledamot 
Lennart Anderberg (SD) - ledamot 
Therese Rosenlöf (C) - ledamot 
Gunilla Danielsson (S) - ledamot 
Lena Nilsson (M) - tjänstgörande ersättare för Lennart Svensson (M) 
Michael Bengtsson (SD) - tjänstgörande ersättare för Morgan Nilsson (SD) 
Anita Eriksson (C) - ledamot 
Birgit Svensson (MP) - ledamot 
 

Övriga deltagande Ingela Ström, förvaltningschef 
Johan Lindberg, biträdande förvaltningschef 
Anders Svensson, nämndssekreterare 
NN, controller (medverkar via telefon, del av ärendet) 
 

Justering 
 

Justerare Stefan Svensson (SD) 
 

 
Plats och tid  

 
Kommunhuset, omedelbart efter sammanträdet 

Justerade paragrafer §§ 45 - 45  

Underskrifter  

Sekreterare  
................................................................. 
Anders Svensson 

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

Justerare  
................................................................. 
Stefan Svensson 

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

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-03-31  

Datum för anslag 2020-03-31 
 

Datum för nedtagande 2020-04-23 
 

Förvaringsplats för  
protokoll 

 
Socialförvaltningen 
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Innehållsförteckning 

SN § 45 Socialnämndens bokslut 2019 3 - 5 
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 45   SN.2020.46     
 

Socialnämndens bokslut 2019  

 

Socialnämnden beslutar 

att med godkännande överlämna årsredovisningen 2019 för 

socialnämndens verksamhetsområde till 

kommunfullmäktige, samt 

att ge socialförvaltningen i uppdrag att varje månad lämna 

statistik om hur många barn som finns placerade, vilka 

placeringar det rör sig om och vad de kostar, samt 

att ge socialförvaltningen i uppdrag att vid nya beslut om 

placeringar ska socialnämndens arbetsutskott om möjligt få 

alternativa beslutsförslag, samt 

att ge socialförvaltningen i uppdrag att se över kostnaderna för 

ekonomiskt bistånd och lämna förslag på hur kostnaderna 

ska kunna minskas och hur antalet familjer som får bistånd 

ska bli färre. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 

Socialnämndens resultat för 2019 uppgår till -12,7 miljoner kronor. 

Budgetavvikelse per område: 

 

Miljoner kr 

Bokslut 

2019 

Budget 

2019 Avvikelse 2019  
Nämnd, 

ledning, 

administration -16,3 -16,0 -0,3  
Äldreomsorg 

och 

hemsjukvård -101,8 -101,4 -0,4  
IFO, LSS och 

arbetsmarknad/ 

integration -92,1 -79,9 -12,2  

Projekt 0,4 0,2 0,2  
Verksamhetens 

nettokostnader -209,8 -197,1 -12,7  
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  Utdragsbestyrkande 

 

Underskottet beror främst på högre kostnader än budget för externa 

placeringar. Även högre personalkostnader inom äldreomsorgen och 

nedskrivning av fordran gentemot Migrationsverket påverkar resultatet. 

 

Vid socialnämndens sammanträde 2020-03-03 § 31 beslutades om 

återremiss till socialförvaltningen, med uppdrag att lämna en närmare 

granskning och analys av kostnaderna som lett till underskottet, framför 

allt de ökade kostnaderna för externa placeringar. 

 

Socialförvaltningen meddelar att granskningen och analysen av 

kostnaderna som lett till underskottet väntas bli klar till arbetsutskottets 

sammanträde 2020-04-21, för vidare behandling i socialnämnden 

tidigast på sammanträdet 2020-05-05. 

 

Från socialnämndens arbetsutskott 2020-03-17 finns ett beslutsförslag 

om att med godkännande överlämna årsredovisningen för 

socialnämndens verksamhetsområde till kommunfullmäktige, samt 

lämna tre uppdrag till socialförvaltningen avseende statistik över 

placeringar, alternativa beslutsförslag och kostnadsöversyn av 

ekonomiskt bistånd. 

 

Redovisning vid sammanträdet 

Vid socialnämndens sammanträde lämnas en muntlig redovisning av 

granskningen så långt som arbetet kommit hittills. Det redovisas även 

hur placeringar och placeringskostnader kommer att redovisas under 

2020. 

 

Förslag 

Patric Carlsson (S) och Gunilla Danielsson (S) yrkar att socialnämnden 

ska överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige utan 

godkännande. 

 

Patric Carlsson (S), Gunilla Danielsson (S) och Birgit Svensson (MP) 

yrkar att "om möjligt" stryks i tredje att-satsen avseende alternativa 

beslutsförslag vid nya placeringar. 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns motstridiga yrkanden i första och tredje 

att-satserna. 

 

Första att-satsen 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot yrkandet, och finner att 

socialnämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
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  Utdragsbestyrkande 

 

Omröstning begärs. 

 

Ja-röst för arbetsutskottets förslag. 

Nej-röst för yrkandet. 

 

Omröstningen utfaller med åtta ja-röster, två nej-röster och en nedlagd 

röst. Det innebär att socialnämnden beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag. 

 

Det antecknas att Stefan Svensson (SD), Bo Jensen (KD), Lennart 

Anderberg (SD), Therese Rosenlöf (C), Lena Nilsson (M), Michael 

Bengtsson (SD), Anita Eriksson (C) och Annika Jönsson (M) röstar ja, 

att Patric Carlsson (S) och Gunilla Danielsson (S) röstar nej, samt att 

Birgit Svensson avstår. 

 

Andra att-satsen 

Beslut enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Tredje att-satsen 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot yrkandet, och finner att 

socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

 

Fjärde att-satsen 

Beslut enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 för socialnämnden  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Controller 

Berörda inom individ- och familjeomsorgens myndighetsutövning 


