Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-06-18

Socialnämnden

Plats och tid:

Kommunhuset, kl. 08:30-09:30

Beslutande:

Elin Axelsson (S), vice ordförande
Bo Stenberg (S)
Ulla Lundqvist (S)
Tuula Marjeta (C)
Mathz Eriksson (C), ordförande
Marie Lindh (V)
Sven-Erik Larsson (M)
Jari Mehtäläinen (SD)

Tjänstgörande
ersättare:

Bertil Jansson (M) ersätter Monika Klockars (M)
Tom Persson (SD) ersätter Björn Larssin (-)
Ingalill Lennartdotter (MP) ersätter Margareta Andergard (KD)

Övriga deltagare:

Fredrik Rosenbecker (SD)
Stina Sundling (L)
Madde Gustavsson, förvaltningschef
Jessica Öhlund, verksamhetschef vård och omsorg
Inger Österberg, verksamhetschef, individ och familj, samt
funktionsstöd
Jessica Brogren, kanslienheten
Rouzbeh Isa, kanslienheten

Utses att justera

Sven-Erik Larsson (M) ersättare Jari Mehtäläinen (SD)

Justeringens plats
och tid:
Underskrifter

Kommunhuset den 18 juni 2021, kl. 12:00
Sekreterare

_______________________________
Rouzbeh Isa

Paragraf

Ordförande

__________________________________________________________
Mathz Eriksson

Justerare

__________________________________________________________
Sven-Erik Larsson
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Ärendeförteckning
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Godkänna deltagande på distans

§110/21

Effektiviseringar 2021
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SN §109/21

Dnr:

Godkänna deltagande på distans
Beslut
Ordförande godkänner att samtliga ledamöter och tjänstgörande
ersättare deltar på distans på grund av smittspridningen av
covid-19. Presidiet närvarar i lokalen.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige samt samtliga nämnder i Lindesbergs
kommun får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får
endast äga rum om ljud- och bildförföring sker i realtid och på
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra
på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Förslag till beslut
Ordförande godkänner att samtliga ledamöter och tjänstgörande
ersättare deltar på distans på grund av smittspridningen av
covid-19. Presidiet närvarar i lokalen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN §110/21

Dnr: SN 2020/128

Effektiviseringar 2021
Beslut
Socialnämnden beslutar


Anta följande reduceringar:


Alternativ 2: Nedläggning av verksamheterna i
Storå, Frövi och Fellingsbro 1,0 Mnkr.
Verksamheten i Lindesberg behålls samt att en
omställning till mer digitaliserat arbetssätt
genomförs. Två tjänster tas bort. Ger 0,5 Mnkr i
effekt under innevarande år.



Stödpedagog. En 75 % tjänst tas bort 0,35 Mnkr.
Ger fullt effekt under 2021 på grund av att tjänsten
är vakant.



Vilande chefstjänst 0,8 Mnkr. Budgeten finns inom
Vård och omsorgsverksamhet. Ger helårseffekt
under 2021 på grund av att tjänsten är vakant.



Stödfamiljer och kontaktpersoner enligt LSS 0,55
Mnkr. Reducering av budgeten med 0,55 Mnkr med
helårseffekt på grund av att det finns ett överskott
gentemot befintlig budget.

Socialnämnden uppmanar förvaltningen till att sätta fart på
lokalförsörjningsplan.
Ärendebeskrivning
Inför budget 2021 och verksamhetsplan 2022–2023 beslutade
Kommunstyrelsen att reducera Socialnämndens budgetram med
3,9 Mnkr för 2021 i effektiviseringar. Tidigare har reduceringar
om 1,2 Mnkr beslutats och för övriga 2,7 Mnkr föreslår
förvaltningen nämnden att besluta om förändringar inom någon
eller några av följande verksamheter:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Verksamhet
Dagvård rehab alt. 1
Dagvård rehab alt. 2
Dagvård demens
Fältassistenter
Stödpedagog
Familjecentralen
Vård och omsorg
Stödfamiljer,
kontaktpersoner LSS


Budget
4,2 Mnkr
1,0 Mnkr
1,4 Mnkr
1,2 Mnkr
0,35 Mnkr
1,1 Mnkr
0,8 Mnkr
0,55 Mnkr

Effekt 2021
1,2 Mnkr
0,5 Mnkr
0,6 Mnkr
0,45 Mnkr
0,35 Mnkr
0,8 Mnkr
0,55 Mnkr

Dagvård rehab.
Alternativ 1: Nedläggning av hela verksamheten 4,2 Mnkr. Effekt
beräknas kunna bli 1,2 Mnkr under innevarande år då personal
kan arbeta i annan verksamhet. Hyreskostnaden kommer inte
att ge någon besparing förrän i mitten av 2022 på grund av
uppsägningstider.
Alternativ 2: Nedläggning av verksamheterna i Storå, Frövi och
Fellingsbro 1,0 Mnkr. Verksamheten i Lindesberg behålls samt
att en omställning till mer digitaliserat arbetssätt genomförs.
Två tjänster tas bort. Ger 0,5 Mnkr i effekt under innevarande år.

Justerandes signatur



Dagvård demens. Nedläggning av hela verksamheten 1,4 Mnkr.
Kan ge effekt 0,6 Mnkr under innevarande år då personalen kan
arbeta i annan verksamhet.



Fältassistenter. Nedläggning av hela verksamheten 1,2 Mnkr.
Ger effekt med 0,45 Mnkr under 2021.



Stödpedagog. En 75 % tjänst tas bort 0,35 Mnkr. Ger fullt effekt
under 2021 på grund av att tjänsten är vakant.



Familjecentralen. Avveckling av familjecentralen som drivs
tillsammans med Barn och utbildningsnämnden och Region
Örebro län 1,1 Mnkr. Samverkansavtalet löper ut 30/6. Ger
ingen effekt 2021 på grund av uppsägningstider för både
personal och hyra. Under 2022 bedöms den minskade
personalkostnaden uppgå till 0,4 Mnkr och 2023 ytterligare 0,3
Mnkr. Hyresavtalet löper ut 2022-12-31 vilket innebär effekt
2023 med 0,4 Mnkr.

Utdragsbestyrkande
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Vilande chefstjänst 0,8 Mnkr. Budgeten finns inom Vård och
omsorgsverksamhet. Ger helårseffekt under 2021 på grund av
att tjänsten är vakant.



Stödfamiljer och kontaktpersoner enligt LSS 0,55 Mnkr.
Reducering av budgeten med 0,55 Mnkr med helårseffekt på
grund av att det finns ett överskott gentemot befintlig budget.
Om nämnden antar besparingar motvarande 2,7 Mnkr i effekt
under innevarande år innebär det även en besparingseffekt
under 2022. Antas besparingar motsvarande 2,7 Mnkr i
helårseffekt kommer det innebära en negativ budgetavvikelse
inom de verksamheter som inte kan uppnå helårseffekt under
2021.
Förslag till beslut
Som komplettering till de tidigare presenterade alternativen
gällande reduceringar i SN 2020/128–7 föreslår förvaltningen
nämnden besluta


Att reducera budgetramen med 2,7 Mnkr genom
effektivisering av eller reducering inom någon eller några
av föreslagna verksamheter.

Ledamöternas förslag till beslut
Vänsterpartiet yrkar på följande tilläggsyrkande:


Att förvaltningen ska se över vad som kan göras ytterligare
i det förebyggande arbetet inom familjecentralen,
fältassistenter och stödpedagoger.


Med följande motivering:
Vi vill att förvaltningen ska göra detta då vi årligen
dras med ett budgetunderskott där en stor post är
externa placeringar inom Individ och familj samt
LSS. Vi ser att dessa kostnader hela tiden ökar. Att
det ett tecken på att vi inte har lyckats i vårt
förebyggande arbete och att mer behöver göras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Jari Mehtäläinen (SD) yrkar på följande tilläggsyrkande på punkt
om Dagvård rehab alt. 2:
 Dagvård rehab i Lindesberg behålls i väntan på att en idel
verksamhet kommer igång. Förvaltningen arbetar med att
få fram en struktur på träffpunkten i Lindesberg.
Sven-Erik Larsson (M) yrkar på följande tilläggsyrkande:


Uppmana förvaltningen till att sätta fart på
lokalförsörjningsplan.

Beslutsgång
Ordförande föreslår följande beslutsgång:
Nämnden beslutar att lyfta effektiviseringsförslaget inom
förslagna verksamheter punkt för punkt. Därefter behandlas
samtliga tilläggsyrkanden.
Ordförande ställer förslag om reducering av verksamhet
Dagvård rehab alt. 1 mot avslag och finner att Socialnämnden
avslår reducering av verksamhet Dagvård rehab alt. 1
Ordförande frågar om nämnden bifaller reducering av
verksamhet Dagvård rehab alt. 2 finner så beslutat.
Ordförande ställer förslag om reducering av verksamhet
Dagvård demens mot avslag och finner att Socialnämnden avslår
reducering av verksamhet Dagvård demens.
Ordförande ställer förslag om reducering av verksamhet
Fältassistenter mot avslag och finner att Socialnämnden avslår
reducering av verksamhet Fältassistenter
Ordförande frågar om nämnden bifaller reducering av
verksamhet Stödpedagog mot och finner så beslutat.
Ordförande ställer förslag om reducering av Familjecentralen
mot avslag och finner att Socialnämnden avslår reducering av
verksamhet Familjecentralen.

Justerandes signatur
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Ordförande frågar om nämnden bifaller reducering av
verksamhet Vård och omsorg och finner så beslutat.
Ordförande frågar om nämnden bifaller reducering av
verksamhet Stödfamiljer, kontaktpersoner LSS och finner så
beslutat.
Ordförande ställer därefter Vänsterpartiets tilläggsyrkande mot
avslag och finner att Socialnämnden avslår tilläggsyrkandet.
Ordförande ställer därefter Jari Mehtäläinens (SD)
tilläggsyrkande mot avslag och finner att Socialnämnden avslår
tilläggsyrkandet.
Votering har begärts och ska nu genomföras. Du som vill yrkar
bifall till Jari Mehtäläinen (SD) tilläggsyrkande på punkt om
Dagvård rehab alt. 2. Röstar-JA, du som vill avslå
tilläggsyrkandet röstar-NEJ.
Ledamöter

JA

Elin Axelsson (S)
Bo Stenberg (S)
Ulla Lundqvist (S)
Tuula Marjeta (C)
Marie Lindh (V)
Sven-Erik Larsson (M)
Bertil Jansson (M)
Ingalill Lennartsdotter (MP)
Tom Persson (SD)
Jari Mehtäläinen (SD)
Mathz Eriksson (C), ordförande
Totalt

NEJ

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4

x
7

Med 4 JA-röster och 7 NEJ-röster avslår nämnden Jari
Mehtäläinens tilläggsyrkande.
Jari Mehtäläinen (SD) och Tom Persson (SD) reserverar sig till
förmån för Jari Mehtäläinens (SD) tilläggsyrkande.

Justerandes signatur
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Reservationer
Jari Mehtäläinen (SD) och Tom Persson (SD) reserverar sig mot
beslutet att avslå tilläggsyrkande på punkt om Dagvård rehab
alt. 2.
Vänsterpartiet reserverar sig mot besluten gällande
besparingarna:



Stödpedagog. Ta bort en 75% vakant tjänst.
Stödfamiljer och kontaktpersoner. Minskning av
budgetram.
Vänsterpartiet reserverar sig då vi anser att dessa besparingar
medför alldeles för stora försämringar för en redan utsatt
grupp.
För åtgärd:
Förvaltningschef, socialförvaltningen
Verksamhetschefer, socialförvaltningen
Ekonom, socialförvaltningen
För kännedom:
Kommunstyrelsen
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