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Beslutande organ

Socialnämnden

Plats och tid

Vänersalen, kl. 13:00-14:00, sammanträdet ajournerades kl. 13:20-13:35

Beslutande

Övriga deltagande

Marianne Kjellquist
Emelie Olsson
Björn Fagerlund
Leif Johansson
Eivor Hallén
May-Brith Jansson
Bengt Erik Askerlund
Jan Hallström
Madeleine Biesert Salén
Anna Stenlund
Margareta Alexandersson
Maria Holm
Fred-Joachim Bruns
Rune Eriksson
Annika Käll
Christer Dalvik
Annica Olsson
Lotta Hjoberg
Elisabeth Olsson
Ola Blomberg
Helena Andersson

(S)
(V)
(M)
(S)
(S)
(C)
(MP)
(FP)
(M)
(MAP)
(KD)
(V)
(S)
(MAP)
(FP)
(MAP)

Utses att justera

Björn Fagerlund

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset

ordförande
1: e vice ordförande
2: e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tjänstgörande ersättare
ersättare
ersättare
kommunstyrelsens 1: e vice ordf.
ekonom
vård och omsorgschef
tf socialchef
administrativ chef
nämndsekreterare

Underskrifter
Sekreterare

....................................................................

Paragrafer

188-192

Helena Andersson
Ordförande

..........................................................................................................................................

Marianne Kjellquist
Justerande

..........................................................................................................................................

Björn Fagerlund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 188

Fastställande av dagordning
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner dagordningen med följande ändringar:
Informationsärende:
Försenad avveckling av korttidsplatser
Beslutsärende:
Närvarorätt
Upphävning av beslut om fördelning av budgetram 2012 inklusive åtgärdslista och konsekvensbeskrivning för besparingar inom socialnämndens ansvarsområde
_____________________________________________________________
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Socialnämnden
Sn § 189

Närvarorätt
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar om närvarorätt för Ola Blomberg, administrativ chef, på socialnämndens sammanträde.
Socialnämnden har även att besluta om närvarorätt för kommunstyrelsens 1: e vice ordförande Christer Dalvik (MAP).
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följade av socialnämndens godkända
propositionsordning. De ledamöter som vill bevilja Dalvik (MAP) närvarorätt röstar ja. De
ledamöter som inte vill bevilja Dalvik närvarorätt röstar nej.
Vid omröstningen avges åtta ”ja”-röster och fem ”nej”-röster. Socialnämnden har därmed
beviljat Christer Dalvik (MAP) närvarorätt vid nämndens sammanträde.
Hur respektive ledamot har röstat framgår av bilagd omröstningslista, bilaga 1.
Björn Fagerlund (M), Margareta Alexandersson (KD), Madeleine Biesert Salén (M) Jan
Hallström (FP) och May-Brith Jansson (C) reserverar sig mot beslutet.
_____________________________________________________________
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Socialnämnden
Sn § 190

Informationsärende
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Försenad avveckling av korttidsplatser
Vård och omsorgschef Lotta Hjoberg informerar om att det har uppkommit en situation
där betalningsansvar till slutenvården uppstått. Detta innebär att Mariestads kommun har
tagit hem brukare från slutenvården till Kolarebackens korttid vilket kommer försena avvecklingen av korttidsplaster på Kolarebackens korttid. Det är därför inte möjligt att vara
nere i de tidigare beslutade 12-14 platserna. Summan för betalningsansvaret uppgår till ca
170 000 kronor.
_____________________________________________________________
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Socialnämnden
Sn § 191

SN 2011/0203-700

Upphävning av beslut om fördelning av budgetram 2012 inklusive åtgärdslista och konsekvensbeskrivning för besparingar inom socialnämndens ansvarsområde
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden upphäver beslut den 15 december 2011 § 187 om fördelning av budgetram
2012 inklusive åtgärdslista och konsekvensbeskrivning för besparingar inom socialnämndens ansvarsområde.
Björn Fagerlund (M), Margareta Alexandersson (KD), Madeleine Biesert Salén (M) Jan
Hallström (FP) och May-Brith Jansson (C) reserverar sig mot beslutet.
Sammanträdet ajournerades mellan kl. 13:20-13:35.
Bakgrund
Socialnämnden fattade beslut om fördelning av budgetram 2012 inklusive åtgärdslista och
konsekvensbeskrivning för besparingar inom socialnämndens ansvarsområde som beslutades på socialnämnden den 15 december 2011 § 187. Nämndens ordförande Marianne
Kjellquist har kallat till ett extra nämndsammanträde den 29 december 2011 med anledning
av beslutet.
Behandling på sammanträdet
Ordförande Marianne Kjellquist (S) har kallat till dagens sammanträde med syfte att upphäva nämndens beslut 2011 § 187 samt att fatta ett nytt beslut om fördelning av budgetram
2012 inklusive åtgärdslista och konsekvensbeskrivning för besparingar inom socialnämndens ansvarsområde.
Ordförande Marianne Kjellquist (S) ställer frågan om nämnden kan upphäva beslut 2011 §
187 och finner att nämnden beslutar att upphäva beslutet.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följade av socialnämndens godkända
propositionsordning. De ledamöter som vill upphäva nämndens beslut 2011 § 187 röstar ja.
De ledamöter som inte vill upphäva nämndens beslut 2011 § 187 röstar nej.
Vid omröstningen avges åtta ”ja”-röster och fem ”nej”-röster. Socialnämnden har därmed
beslutat att upphäva nämndens beslut 2011 § 187.
Hur respektive ledamot har röstat framgår av bilagd omröstningslista, bilaga 2.
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Underlag för beslut
Redogörelse för ärendet lämnades av nämndens ordförande Marianne Kjellquist.
_____________________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonom Annica Olsson
Tf socialchef Elisabeth Olsson
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Socialnämnden
Sn § 192

SN 2011/0203-700

Fördelning av budgetram 2012 inklusive åtgärdslista och konsekvensbeskrivning för besparingar inom socialnämndens ansvarsområde
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta detaljbudget för nämndens verksamhet 2012 inklusive åtgärdslista och konsekvensbeskrivning för besparingar enligt följande:


Höjning av kostavgift på särskilt boende med 800 kr/månad. Besparing med ca 900
tkr/år och ca 750 tkr i besparing under 2012.



Besparing i ledningsfunktionen. Besparing med 900 tkr/år och 425 tkr i besparing
under 2012.



Planeringssystem. Besparing med 2 500 tkr/år (avvaktar utfall 2012) och 2 500 tkr i
besparing under 2012.



Begränsningar i riktlinjer för insatser inom ramen för socialtjänstlagen (SoL). Besparing med 1 090 tkr/år och 545 tkr i besparing under 2012.



Avveckling av socialtjänstens del i Rondellen. Besparing med 450 tkr/år och 450
tkr i besparing under 2012.



Avveckling av deltagande i familjecentralen. Besparing med 540 tkr/år. Under förutsättning att budget för omställningskostnader som ligger centralt kan tas i anspråk
med 200 tkr blir effekten 540 tkr under år 2012.



Neddragning av en tjänst på familjebehandlingen. Besparing med 450 tkr/år. Under
förutsättning att budget för omställningskostnaderna som ligger centralt kan tas i
anspråk med 450 tkr blir effekten 450 tkr under år 2012.



Sänkning av sjuklönekostnader. Besparing med 190 tkr/år och 190 tkr i besparing
under 2012.

Sammanlagt blir summan 5 850 tkr i besparing under 2012.
Björn Fagerlund (M), Margareta Alexandersson (KD), Madeleine Biesert Salén (M) Jan
Hallström (FP) och May-Brith Jansson (C) reserverar sig mot beslutet.
Paragrafen justeras omedelbart.
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Socialnämnden
Sn § 192 (forts.)
Bakgrund
Socialnämnden har upprättat förslag till detaljbudget för nämndens verksamhet år 2012
tillsammans med en åtgärdslista och konsekvensbeskrivning för besparingar.
Vid ett extra nämndsammanträde den 15 december 2011 beslutade socialnämnden att anta
detaljbudget för nämndens verksamhet 2012 inklusive åtgärdslista och konsekvensbeskrivning för besparingar. Socialnämndens ordförande har efter det fattat beslut om ett extra
nämndsammanträde den 29 december 2011.
Behandling på sammanträdet
Bengt-Erik Askerlund (MP) tillstyrker majoritetspartiernas (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Mariestadspartiet och Miljöpartiet) förslag till beslut vilket är att:
Socialnämnden beslutar att anta detaljbudget för nämndens verksamhet 2012 inklusive åtgärdslista och konsekvensbeskrivning för besparingar enligt följande:


Höjning av kostavgift på särskilt boende med 800 kr/månad. Besparing med ca 900
tkr/år och ca 750 tkr i besparing under 2012.



Besparing i ledningsfunktionen. Besparing med 900 tkr/år och 425 tkr i besparing
under 2012.



Planeringssystem. Besparing med 2 500 tkr/år (avvaktar utfall 2012) och 2 500 tkr i
besparing under 2012.



Begränsningar i riktlinjer för insatser inom ramen för socialtjänstlagen (SoL). Besparing med 1 090 tkr/år och 545 tkr i besparing under 2012.



Avveckling av socialtjänstens del i Rondellen. Besparing med 450 tkr/år och 450
tkr i besparing under 2012.



Avveckling av deltagande i familjecentralen. Besparing med 540 tkr/år. Under förutsättning att budget för omställningskostnader som ligger centralt kan tas i anspråk
med 200 tkr blir effekten 540 tkr under år 2012.



Neddragning av en tjänst på familjebehandlingen. Besparing med 450 tkr/år. Under
förutsättning att budget för omställningskostnaderna som ligger centralt kan tas i
anspråk med 450 tkr blir effekten 450 tkr under år 2012.



Sänkning av sjuklönekostnader. Besparing med 190 tkr/år och 190 tkr i besparing
under 2012.

Sammanlagt blir summan 5 850 tkr i besparing under 2012.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-12-29

Sida

9

Socialnämnden
Sn § 192 (forts.)
Björn Fagerlund (M) yrkar att nämnden beslutar enligt tidigare beslut 2011 § 187 vilket var
att:
Socialnämnden beslutar att anta detaljbudget för nämndens verksamhet 2012 inklusive åtgärdslista och konsekvensbeskrivning för besparingar enligt följande:
-

besparingar inom ledningsfunktionen med 425 000 kronor
besparing genom att införa ett planeringssystem inom hemtjänsten med
2, 5 miljoner kronor
äska medel från kommunstyrelsen med 3 miljoner kronor.

Margareta Alexandersson (KD), Madeleine Biesert Salén (M) Jan Hallström (FP) och MayBrith Jansson (C) tillstyrker Björn Fagerlunds (M) yrkande.
Ordförande Marianne Kjellquist (S) ställer förslagen under proposition och finner att
nämnden beslutar enligt Bengt-Erik Askerlunds (MP) yrkande vilket är detsamma som majoritetspartiernas (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Mariestadspartiet och Miljöpartiet)
förslag.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följade av socialnämndens godkända
propositionsordning. De ledamöter som tillstyrker Bengt-Erik Askerlunds (MP) yrkande
röstar ja. De ledamöter som tillstyrker Björn Fagerlunds (M) yrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges åtta ”ja”-röster och fem ”nej”-röster. Socialnämnden har därmed
beslutar i enlighet med Bengt-Erik Askerlunds (MP) yrkande vilket är detsamma som majoritetspartiernas (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Mariestadspartiet och Miljöpartiet)
förslag.
Hur respektive ledamot har röstat framgår av bilagd omröstningslista, bilaga 3.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av tf socialchef Elisabeth Olsson, vård och omsorgschef Lotta Hjoberg,
ekonom Annica Olsson och kvalitetsutvecklare Katrin Jedselius, Budget för socialnämnden
2012, Åtgärdslista och konsekvensbeskrivning för besparingar inom socialnämndens ansvarsområde, reviderad 2011-12-14 och majoritetens åtgärdslista och konsekvensbeskrivning för besparingar inom socialnämndens ansvarsområde, reviderad 2011-12-21.
_____________________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonom Annica Olsson
Tf socialchef Elisabeth Olsson
Vård och omsorgschef Lotta Hjoberg
Kvalitetsutvecklare Katrin Jedselius
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Socialnämnden

Protokollsbilaga 1
Votering § 189
Namn och parti

JA

Marianne Kjellquist (S)

X

Leif Johansson (S)

X

Eivor Hallén (S)

X

May-Brith Jansson (C)

NEJ

X

Bengt Erik Askerlund (MP)

X

Emelie Olsson (V)

X

Jan Hallström (FP)

X

Madeleine Biesert Salén (M)

X

Anna Stenlund (MAP)

X

Margareta Alexandersson (KD)

X

Björn Fagerlund (M)

X

Maria Holm (V)

X

Fred-Joachim Bruns (S)

X

Summa

8
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Socialnämnden

Protokollsbilaga 2
Votering § 191
Namn och parti

JA

Marianne Kjellquist (S)

X

Leif Johansson (S)

X

Eivor Hallén (S)

X

May-Brith Jansson (C)

NEJ

X

Bengt Erik Askerlund (MP)

X

Emelie Olsson (V)

X

Jan Hallström (FP)

X

Madeleine Biesert Salén (M)

X

Anna Stenlund (MAP)

X

Margareta Alexandersson (KD)

X

Björn Fagerlund (M)

X

Maria Holm (V)

X

Fred-Joachim Bruns (S)

X

Summa

8
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Socialnämnden

Protokollsbilaga 3
Votering § 192
Namn och parti

JA

Marianne Kjellquist (S)

X

Leif Johansson (S)

X

Eivor Hallén (S)

X

May-Brith Jansson (C)

NEJ

X

Bengt Erik Askerlund (MP)

X

Emelie Olsson (V)

X

Jan Hallström (FP)

X

Madeleine Biesert Salén (M)

X

Anna Stenlund (MAP)

X

Margareta Alexandersson (KD)

X

Björn Fagerlund (M)

X

Maria Holm (V)

X

Fred-Joachim Bruns (S)

X

Summa

8

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

5

Avstår

ANSLAGSBEVIS

___________________________________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2011-12-29

Anslagsdatum

2011-12-29

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningens arkiv, Stadshuset

Underskrift

Anslag tas ner

2012-01-19

...............................................................................................................

Helena Andersson
___________________________________________________________________________________________________________

