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Beslutande Se särskild närvarolista

Övriga deltagande Ola Gustafsson, controller
Ann-Gret Sillén, socialchef
Josephine Larsson, sekreterare

Utses att justera Jonny Bengtsson      
                                           

Underskrifter Paragrafer 46

Sekreterare …………………………………………….
Josephine Larsson

Ordförande …………………………………………….
Per-Inge Pettersson

Justerande …………………………………………….
Jonny Bengtsson                                            

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2018-04-18

Datum för anslags 
uppsättande 2018-04-23 Datum för anslags 

nedtagande 2018-05-16
 

Förvaringsplats av protokollet Socialkontoret

Underskrift …………………………………………….
Josephine Larsson
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SN § 46/2018 Dnr 2017/129

Budget 2019
Beslut
Socialnämnden

a) väljer att till budgetberedningen redovisa underlaget i ordningen 1. 
anpassningar i budget, 2. uppskattade behov och 3. äskanden

b) antar anpassningar i budget enligt förvaltningens förslag
c) antar uppskattade behov på 3,68 miljoner kronor enligt 

förvaltningens förslag
d) antar äskanden på 2,2 miljoner kronor enligt förvaltningens förslag
e) justerar mål- och nyckeltal i styrmodellen enligt förslag som 

arbetats fram av nämnd och förvaltning
f) beslutar att stickprov ska genomföras 2019 genom tidsmätning 

inom hemtjänsten under en period om två veckor
g) beslutar att stickprov ska genomföras 2019 genom kontroll av den 

enskildes delaktighet vid framtagandet av genomförandeplaner 
inom särskilt boende

h) antar investeringsbudget 2019 och investeringsplan 2020-2023 
enligt förvaltningens förslag

i) beslutar att presentera ovanstående förslag till budgetberedningen
j) ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för beslut i 

socialnämnden för att få en budget i balans under 2019 inom 
hemtjänsten

Sammanfattning
Budget 2019.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens ram är 170 200 kronor högre inför budget 2019 än 
föregående år. Förvaltningen föreslår anpassningar i budgeten utifrån 
ramen. Förvaltningen har också tagit fram ett förslag på äskande samt 
uppskattade behov inför budget 2019.

Förslag till äskanden gäller nattjänster på de särskilda boendena 
Lindgården och Hemgården och uppgår till 2,2 miljoner kronor. De 
uppskattade behoven uppgår till 3,68 miljoner kronor.

Socialnämnden har under mål- och resultatdagarna 2018 tillsammans med 
förvaltningen tagit fram förslag på justering av en del målnivåer i 
styrmodellen.

Nämnden kommer fram till att genomföra följande stickprovskontroller 
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2019:
- tidsmätning inom hemtjänsten under en period om två veckor
- kontroll av den enskildes delaktighet vid framtagandet av 

genomförandeplaner inom särskilt boende

Förslag till investeringsbudget 2019 och investeringsplan för åren 2020-
2023 har tagits fram till dagens sammanträde. Med anledning av fler platser 
på särskilt boende behöver en investering göras för inventarier och IT-stöd 
inom vård och omsorg.

Viktiga händelser 2019 bedöms vara
- Rekrytering och bemanning med heltidsarbete som norm
- Om- och nybyggnad av äldreboenden i samarbete med Riksbyggen
- Folkhälsoarbete – psykisk hälsa – förebyggande arbete barn och 

unga
- Påbörja planeringen för bemanning och inventarier till nya säbo
- Plan för att hantera Fri 500 efter 2020
- Flytt av gruppbostaden Berguven

Beslutsunderlag
Förslag till investeringsbudget 2019 och investeringsplan 2020-2023
Budgetförslag 2019 inför socialnämnd 2018-04-18
Styrmodell IFO 2019 förslag till socialnämnden 2018-04-18
Styrmodell OF 2019 förslag till socialnämnden 2018-04-18
Styrmodell ÄO 2019 förslag till socialnämnden 2018-04-18

Skickas till
Socialchef
Controller
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Närvaro-/röstningslista

Ledamot Tjänstgörande ersättare
Närvar-
ande

§ 
Ja

§ 
Nej

§ 
Ja Nej

§ 
Ja Nej

1 Per-Inge Pettersson, C X
2 Conny Daag, M X
3 Eva Svedberg, S X
4 Jonny Bengtsson, S X
5 Monica Bergh, KD X
6 Antje Rohde, C X
7 Britt Wireland Sorpola, S Inger Loord, S X
8 Lizette Wästerlund, S Lennart Beijer, V X
9 Carl-Johan Pettersson, SD X
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