
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-14 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Hovden, Stadshuset kl. 08:30-10:00 

 
Beslutande Richard Thorell (M), ordförande 

Sebastian Clausson (S), vice ordförande 
Marianne Johansson (S), ledamot 
Ann-Christine Gustavsson (C), ledamot 
Margareta Alexandersson (KD), tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare Karin Utbo, socialchef 
Helena Andersson, sekreterare 

Justerare Sebastian Clausson 

Justeringens plats och tid I anslutning till sammanträdet 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 58-63 
 Helena Andersson  

Ordförande  
 

 Richard Thorell  

Justerande  
 

 Sebastian Clausson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-04-14 

Anslagsdatum 2020-04-14 Anslaget tas ner 2020-05-06 

Förvaringsplats för protokollet Socialnämndens arkiv, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Helena Andersson  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 58                                                   Dnr 2020/00001  

Godkännande av dagordning 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning.      
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 59                                                   Dnr 2020/00022  

Uppföljning socialnämnden mars 2020 

  

Arbetsutskottets förlag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Socialnämnden har under april 2020 ett förslag att ta ställning till som avser ett 
nytt ekonomiskt årshjul. I detta ska verksamhetens ekonomi belysas på ett 
bredare sätt än tidigare för att ge en bred bild av både resultat, resurser och 
utveckling. 
 
I den nu aktuella rapporten belyses bruttokostnader och intäkter, sökta 
statsbidrag samt fokusområden. 
 
Vi kan se att verksamhetens kostnader startar på samma nivå som föregående 
år och ger i det perspektivet ingen anledning till oro. 
 
Fokusområdet placeringar barn och unga är en verksamhet som ökar avseende 
vårddygn men där de egna HVB- hemmen och egna familjehem ökar i 
förhållande till köpta resurser. 
 
Försörjningsstödet ligger kvar på en hög nivå och vi kan ännu inte bedöma 
konsekvenserna av Corona-krisen.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-04-08 

Dokument: Uppföljning socialnämnden mars 2020, rapport från Stratsys       

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Ekonom Annica Olsson 
Ekonom Pia Möller 
Vård- och omsorgschef Britt Johansson 
Individ- och familjeomsorgschef vuxen och arbetsmarknadschef Anitta Into 
Individ- och familjeomsorgschef barn Anette Karlsson 
Chef för biståndsenheten Catharina Andersson  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 60                                                   Dnr 2020/00087  

Sektor stöd och omsorgs ekonomiska årshjul 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att anta dokumentet ”Sektor stöd och omsorgs 
ekonomiska årshjul” med tillägget att nämnden ska involveras tidigare i 
budgetprocessen och att det ska framgå i årshjulet.  

Arbetsutskottet önskar ett förtydligande av socialnämndens ansvar för åtgärder 
som syftar till budget i balans.      

Bakgrund 

Den ekonomiska redovisningen till socialnämnden har under lång tid haft 
samma form. Det är en årsprognos som redovisas varje månad. De 
kommunalekonomiska förutsättningarna har under senare år förändrats vilket 
påverkat sektorns verksamhet i stor utsträckning. I detta sammanhang har en 
efterfrågan skapats avseende ett bredare perspektiv för att på fler sätt än en 
återkommande årsprognos belysa de ekonomiska förutsättningarna. 
 
Den föreslagna årsplaneringen, ekonomiska årshjulet, kombinerar bl.a. 
årsprognos, bruttokostnader/intäkter, öppna jämförelser, ekonomi och resultat 
avseende fokusområden på ett sätt som syftar till en bredare bild av sektorns 
förutsättningar för att driva verksamheten på ett så kostnadseffektivt sätt som 
möjligt.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) yrkar på tillägget att nämnden ska involveras 
tidigare i budgetprocessen och att det ska framgå i årshjulet. Sebastian Clausson 
(S) tillstyrker förslaget.  

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp eget tilläggsyrkande till beslut och 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt tillägget. 

Sebastian Clausson (S) och Marianne Johansson (S) yrkar på tillägget att 
årshjulet ska kompletteras med månatliga prognoser till dess att nämndens 
budget är i balans.  

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp Claussons (S) och Johanssons (S) 
tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet avslår Claussons (S) och 
Johanssons (S) tilläggsyrkande. 

Ann-Christine Gustavsson (C) tillstyrker socialchefens förslag till beslut.  

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp förlag till beslut och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt förslaget med tillägget att nämnden ska involveras 
tidigare i budgetprocessen och att det ska framgå i årshjulet.  
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Arbetsutskottet önskar ett förtydligande av socialnämndens ansvar för åtgärder 
som syftar till budget i balans.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-04-08 

Dokument: Sektor stöd och omsorgs ekonomiska årshjul, daterat 2020-04-05       

 

Expedierats till: 

Ekonomichef Christina Olsson 

Socialchef Karin Utbo  

Vård- och omsorgschef Britt Johansson 

Individ- och familjeomsorgschef vuxen och arbetsmarknadschef Anitta Into 

Individ- och familjeomsorgschef barn Anette Karlsson 

Chef för biståndsenheten Catharina Andersson 

Ekonom Annica Olsson 

Ekonom Pia Möller 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 61                                                   Dnr 2020/00086  

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, 
Kanalkrogen 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämden 

Socialnämnden beslutar att bevilja Lagefjäll restauranger AB 
organisationsnummer 559246-8259 tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker 
och andra jästa alkoholdrycker för servering till allmänheten på Kanalkrogen, 
Stenbordsvägen 11, 540 66 Sjötorp. Serveringstillståndet gäller året runt med en 
serveringstid mellan 11:00 – 01:00 alla dagar, gäller även tillhörande 
uteservering. 
 
Detta beslut kan överklagas.       

Bakgrund 

Lagefjäll restauranger AB, organisationsnummer 559246-8259 har hos 
kommunen ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att 
få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid ovan 
rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt för 
stadigvarande servering till allmänheten, med serveringstid 11:00 – 01:00. Gäller 
även tillhörande uteservering.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-04-07 

Utredning upprättad av ANDT-handläggare Annica Bringsved, 2020-04-01       

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
ANDT-handläggare Karin Utbo 
Lagefjäll restauranger AB  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 62                                                   Dnr 2020/00003  

Uppdrag till sektorchef 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott går igenom pågående uppdrag. Arbetsutskottet 
har inget nytt uppdrag till sektorchefen.     

Underlag för beslut 

Lista med pågående uppdrag, daterad 2020-03-30        
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 63                                                   Dnr 2020/00002  

Information på sammanträdet 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen.      

Bakgrund 

Socialchef Karin Utbo informerar om följande: 

- Verksamheternas arbete i samband med Covid-19.     

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet.      

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 

 


