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Socialnämnden
Protokoll
2021-05-19
Plats och tid

Socialförvaltningen
kl. 14:00-17:24

Beslutande

Thorsten Larsson (M) (ordförande)
Leif Hansson (S) (vice ordförande)
Maria Adrell (V) (digitalt)
Inger Carlborg (M) (digitalt)
Lars-Ivan Gustafsson (S) (digitalt)
Ingbritt Johansson (C) (digitalt)
Heide Kamperin (L) (digitalt)
Britt Andersson Näsman (S) (digitalt)
Anna-Maria Olsson (S) (digitalt)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) (digitalt)
Kristina Poulsen (SD) (digitalt)
Ulf Unosson (S) (digitalt) ersätter Margaretha Svensson (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

Britt Berggren (M) (digitalt)
Harriet Ljungdahl (MP) (digitalt)
Glenn Pettersson (SD) (digitalt)

Övriga deltagare

Elisabeth Mark Lewander (Nämndsekreterare)
Karin Alvermalm (Förvaltningschef)
Mick Bauer (Avdelningschef/ Ekonomi) §§30-32
Jessica Svanström (Avdelningschef vuxna) §§30-32
Anders Hjälm (Enhetschef ) §30
Jenny Ek (Enhetschef ) §30
Susanne Kurkela (Enhetschef ) §30
Stefan Laupa (Boendesamordnare ) §30
Lennart Norberg (Uthyrningssamordnare) §30

Utses att justera

Leif Hansson

Justeringens plats och
tid

Protokollet justeras digitalt.

Paragrafer

§§30-34

Sekreterare

Elisabeth Mark Lewander
Ordförande

Thorsten Larsson
Justerande

Leif Hansson

Utdragsbestyrkande
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på Alingsås kommuns digitala anslagstavla.
Organ
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
2021-05-19

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2021-05-27
Socialförvaltningen

Datum för anslags
nedtagande

2021-06-18
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Socialnämnden
Protokoll
2021-05-19

§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34

Information och överläggningar
Socialnämndens utmaningar och förutsättningar 2022-2026
Fördjupad månadsuppföljning per april 2021
Ej verkställda beslut anmälda till Inspektionen för vård och omsorg 2021
Sammanträdestider för Socialnämnden år 2021

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Protokoll
2021-05-19

§ 30

Information och överläggningar
Förvaltningschefen informerar:
A/ Verksamhetsuppföljning
B/ Covid-19 läget
C/ Information om Höglunda
D/ Presentationer:
- Enhet vuxna
- Enhet unga vuxna och socialpsykiatri
- Förvaltningens boendesociala team
Paragrafen är justerad

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Protokoll
2021-05-19

§ 31 2021.035 SN

Socialnämndens utmaningar och förutsättningar 2022-2026
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har de senaste åren haft svårigheter att bedriva verksamhet inom ram, de
senaste två åren har två stora åtgärdspaket antagits och genomförts och numer har
nämnden en ekonomi i balans. Vid båda tillfällena har det varit kort framförhållning och en
snabb beslutsgång vilket har försatt nämnden i en oönskad situation.
I samband med den ekonomiska månadsuppföljningen per mars 2021, SN 2021-04-20, § 27
gav Socialnämnden förvaltningen i uppdrag att genomlysa nämndens utmaningar och
förutsättningar den kommande femårsperioden. Detta med anledning av att säkerställa en
hållbar verksamhet där nödvändiga åtgärder vidtas med god framförhållning.
Förvaltningens yttrande
Socialnämnden har sedan 2017 haft en bekymmersam kostnadsutveckling för ekonomiskt
bistånd, utvecklingen har accelererat med fler biståndstagare, längre genomströmningstid
och större belopp per biståndstagare. Detta ställer krav på att finansieringen successivt
stärks för verksamheten. Utifrån nuvarande förutsättningar behöver nämnden omfördela
resurser från befintlig verksamhet innan förändrade arbetssätt gett full effekt och skapat ett
ekonomiskt utrymme, vilket i sin tur kommer kräva effektiviseringar som medför betydande
permanenta kostnadsminskningar. Effektiviseringar som kan få negativa konsekvenser i ett
längre perspektiv.
Utöver utvecklingen av ekonomiskt bistånd står Alingsås inför en befolkningsökning.
Befolkningsprognosen indikerar att befolkningsstrukturen indikerar att befolkningsstrukturen
kommer förändras och att gruppen med yngre invånare kommer växa snabbare än gruppen
med äldre invånare. Eftersom det är mer sannolikt att yngre invånare blir aktuella för
socialtjänsten och att de generellt kräver mer resurser kommer trycket på nämnden troligtvis
öka även av denna anledning.
Om budget i balans ska bibehållas behöver Socialnämnden hitta effektiviseringar i
verksamheten motsvarande ett belopp i storleksordningen 15-20 mnkr i 2021-års prisnivå.
Detta måste ske parallellt med att frigör resurser för att kunna ställa om verksamheten för att
möta de krav den nya socialtjänstlagen förordnar samtidigt som den bibehåller
rättssäkerheten enligt den befintliga socialtjänstlagen.

Beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner genomlysningen och förklarar uppdraget riktat till förvaltningen,
Socialnämndens sammanträde 2021-04-20, § 27 fullgjort.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
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Paragrafen är justerad

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Protokoll
2021-05-19

§ 32 2021.036 SN

Fördjupad månadsuppföljning per april 2021
Ärendebeskrivning
I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun har socialförvaltningen upprättat en
fördjupad månadsuppföljning per den 30 april för Socialnämnden. Den fördjupade
månadsuppföljningen är upprättad enligt de centralt angivna anvisningarna och inkluderar en
fördjupad uppföljning av det ekonomiska läget inom Socialnämndens verksamheter samt en
helårsprognos för 2021.
Förvaltningens yttrande
Per april redovisar Socialnämnden ett överskott om 2,3 mnkr till följd av förhållandevis låga
kostnader för köpt vård, vakanta tjänster under inledningen av året samt en förändrad
redovisningsprincip som innebar en positiv engångseffekt. Prognosen uppgår till 2 mnkr
vilket motsvarar knappt en procent av kommunbidraget för 2021.
Utifrån utfallet i slutet av 2020 samt inledningen 2021 bedöms nämnden vara i ekonomisk
balans. Överskottet som initialt har uppstått är inte strukturellt, det är tillfälligt och innebär inte
ett utrymme för ett permanent förhöjt kostnadsläge.

Beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer den fördjupade ekonomiska månadsuppföljningen per april 2021.

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Utdragsbestyrkande

8

Socialnämnden
Protokoll
2021-05-19

§ 33 2021.023 SN

Ej verkställda beslut anmälda till Inspektionen för vård och omsorg 2021
Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till de revisorer som avses
i 3 kap. 8 § kommunallagen samt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6 fh §§ socialtjänstlagen (SoL) om
1. Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet
2. Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för
avbrottet.
3. Gynnande beslut som har verkställts (gäller endast revisorer och IVO)
Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en
nationellt fastställd standard.
I Alingsås gäller socialnämndens rapporteringsskyldighet för individ- och familjeomsorgen
(se bilaga).
Arbetsutskottet har den 28 april 2021, § 137 behandlat ärendet.

Beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar rapporteringen till IVO för kvartal 1 2021 och översänder rapporten
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Paragrafen är justerad

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Protokoll
2021-05-19

§ 34 2020.099 SN

Sammanträdestider för Socialnämnden år 2021
Ärendebeskrivning
Socialnämnden fattade beslut om sammanträdestider den 17 november 2020, 58. Det har
visat sig att socialnämndens arbetsutskotts sammanträde onsdagen den 3 november 2020
sammanfaller med att kommunfullmäktiges budget hanteras och där socialnämndens
presidie ska medverka. Därför behöver socialnämndens arbetsutskott flyttas till tisdagen den
2 november kl. 13.00.
Arbetsutskottet har den 28 april 2021, § 138 behandlat ärendet.

Beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att socialnämndens arbetsutskotts sammanträde onsdagen den 3
november flyttas till tisdagen den 2 november kl. 13.00.

Paragrafen är justerad

Utdragsbestyrkande

