SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-12-15

Beslutande organ

Plats och tid

Beslutande

Övriga deltagande

1

Socialnämnden

Vänersalen, kl. 15:00-16:30. Sammanträdet ajournerades kl. 15:25-16:00 § 187 och
kl. 16:10-16:15 § 187.
Marianne Kjellquist
Björn Fagerlund
Marcus Eklund
Eivor Hallén
May-Brith Jansson
Jan Hallström
Margareta Alexandersson
Maria Holm
Rune Eriksson
Fred-Joachim Bruns
Anita Ahl

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

Annica Olsson
Cathrin Hurtig-Andersson
Lotta Hjoberg
Elisabeth Olsson
Helena Andersson

ordförande
2: e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tjänstgörande ersättare
tjänstgörande ersättare
tjänstgörande ersättare
ekonom
ekonom
vård- och omsorgschef
tf socialchef
nämndsekreterare

Utses att justera

Margareta Alexandersson

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset

Underskrifter
Sekreterare

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

Paragrafer

Helena Andersson
Ordförande

186-187

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

Marianne Kjellquist
Justerande

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

Margareta Alexandersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-12-15

Sida

2

Socialnämnden
Sn § 186

Fastställande av dagordning
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner dagordningen med följande ändringar:
De tidigare separata ärendena ”Konsekvensbeskrivning” och ”Detaljbudget” behandlas
gemensamt under rubriken ”Fördelning av budgetram 2012 inklusive åtgärdslista och konsekvensbeskrivning för besparingar inom socialnämndens ansvarsområde”.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-12-15

Sida

3

Socialnämnden
Sn § 187

SN 2011/0203-700

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

Socialnämnden beslutar
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.

Bakgrund
Socialförvaltningen har upprättat förslag till detaljbudget för nämndens verksamhet år 2012
tillsamans med en åtgärdslista och konsekvensbeskrivning för besparingar.
Behandling under sammanträdet
Efter att nämnden ajournerat sig yrkar Björn Fagerlund (M) att socialnämnden beslutar om
följande besparingar:
-

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

Margareta Alexandersson (KD), May-Brith Jansson (C), Jan Hallström (FP) och Anita Ahl
(M) tillstyrker Björn Fagerlunds (M) förslag.
Ordförande Marianne Kjellquist (S) yrkar att socialnämnden beslutar om följande besparingar:
-

Justerandes signatur

besparingar på Kolarebacken med 1 miljon kronor
minska placeringskostnader med 1 miljon kronor
besparing inom ledningsfunktionen med 425 000 kronor
besparing genom att införa ett planeringssystem inom hemtjänsten med
2, 5 miljoner kronor
begränsningar i riktlinjer för insatser inom ramen för socialtjänstlagen (SoL) med
545 000 kronor
avveckling av socialtjänstens del i Rondellen med 450 000 kronor.

Utdragsbestyrkande
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4

Socialnämnden
Sn § 187 (forts.)
Maria Holm (V) tillstyrker Marianne Kjellquists (S) yrkande med undantag för förslaget att
begränsa riktlinjerna för insatser inom ramen för socialtjänstlagen (SoL).
Nämnden ajourneras varefter ordförande Marianne Kjellquist (S) och Maria Holm (V) återtar sina yrkanden. En enig nämnd tillstyrker Björn Fagerlunds (M) yrkande.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av ekonom Annica Olsson och tf socialchef Elisabeth Olsson, Budget
för socialnämnden 2012, Åtgärdslista och konsekvensbeskrivning för besparingar inom socialnämndens ansvarsområde, 2011-12-14.
_____________________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonom Annica Olsson
Tf socialchef Elisabeth Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ANSLAGSBEVIS

___________________________________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2011-12-15

Anslagsdatum

2011-12-27

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningens arkiv, Stadshuset

Underskrift

Anslag tas ner

2012-01-17

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

Helena Andersson
___________________________________________________________________________________________________________

