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§ 42

Mål- och resursplan 2020-2022
SOC 2019/25

Beslut
Socialnämnden överlämnar förslag till Mål- och resursplan 2020-2022 till 
kommunstyrelsen, samt konsekvensbeskrivning gällande de förslag till åtgärder som 
finns beskrivna i bilaga. 
Socialnämnden beslutar att; 
1. inte tillsätta utvecklingsledare med inriktning kvalité inom administrativa 
verksamheten. 
2. minska budget för vård och omsorg, särskilt boende med 18 100 tkr. 
3. minska budget för vård, stöd och utredning med 6 000 tkr. 
4. genomföra besparingar motsvarande 13 600 tkr inom omsorg om funktionshindrade
5. genomföra besparingar motsvarande 1 100 tkr inom individ- och familjeomsorgen 
genom minskad administration och avveckla familjerådgivare på Familjecentralen 
Sirius. 
6. avveckla aktivitetshus Fisketorget inom arbete, sysselsättning och integration vilket 
motsvarar 1 000 tkr.
Förvaltningen får i uppdrag att analysera kostnadsutvecklingen inom individ- och 
familjeomsorgavdelningens område och ta fram förslag på möjliga besparingar. Detta 
bör ske generellt, men det framhålles att se över avtal, möjligheten till egna 
kontrakterade familjehem, mimimering av resor genom att i stället prioritera digitala 
kontakter samt samverkan med andra. Förslag ska kunna presenteras inför nämndens 
sammanträde i september 2019.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservationer och/eller protokollsanteckningar
Marianne Ramm (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
Göran Svensson (MBP) reserverar sig till förmån för Marianne Ramms yrkande. 
Sverigedemokraterna, reserverar sig mot lagt beslut gällande MRP då vi anser att 
underlaget är för dåligt för att kunna fatta ett beslut, Lena Mjörnell och Kurt Karlsson,

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har presenterat resursbehov utifrån de förändringar som sker och 
skett i verksamheten utifrån kommuninvånarnas behov inför 2020-2022 för 
socialnämnden, samt för kommunstyrelsens budgetberedning. Dessa förändringar gäller 

7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-04-23 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

kraftig ökning av antalet barn och unga i behov av placering i familjehem alternativt 
hem för vård och boende (HVB), boendestödskostnad för ungdomar tillhörande LSS-
lagstiftningen som väljer att genomföra gymnasiestudier på annan ort, ökad kostnad 
personlig assistans, förskjutning i kostnadsansvar gällande avancerad sjukvård samt 
ökat antal kommuninvånare i behov av äldreomsorg. 
De budgetramar som kommunstyrelsen fattade beslut om 2019-02-27 och som 
socialnämnden har att förhålla sig till inför 2020 innebär en i stort sett oförändrad 
budgetram. 
Förvaltningschef med ledning gör bedömning att socialnämnden skulle behöva tillföras 
pengar för att klara verksamheten såsom den är uppbyggd idag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2019-04-03

 Mål- och resursplan 2020-2022

 Rapport åtgärder och konsekvenser

 Riskbedömning och handlingsplan

 Protokoll FSG 2019-04-16 samt yttrande från Kommunal

Ajournering
Ordföranden ajournerar mötet för gruppöverläggningar kl 13.00-13.30.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Dan Nyberg (S) föreslår följande tilläggsförslag till förvaltningens 
förslag. 
”Förvaltningen får i uppdrag att analysera kostnadsutvecklingen inom individ- och 
familjeomsorgavdelningens område och ta fram förslag på möjliga besparingar. Detta 
bör ske generellt, men det framhålles att se över avtal, möjligheten till egna 
kontrakterade familjehem, mimimering av resor genom att i stället prioritera digitala 
kontakter samt samverkan med andra. Förslag ska kunna presenteras inför nämndens 
sammanträde i september 2019.” 
Marianne Ramm (V) yrkar bifall till ordförandens tilläggsförslag. 

Marianne Ramm (V) yrkar följande för Vänsterpartiet:
Vänsterpartiet anser att budgetramarna inte är acceptabla. Vi har flera lagar att förhålla 
oss till, exempelvis SOL, LSS, LVU, LVM och HSL. 
Socialförvaltningens konsekvensbeskrivningar visar tydligt att Vänersborg utan 
resursförstärkningar inte kommer att fullfölja sitt uppdrag.
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Vi känner stor oro inför ökningen av placeringar av barn. Korttidsplatserna som 
kommer att minskas. I äldreomsorgen där har vi idag en väntetid på 72 dagar (56 dagar i 
genomsnitt i Sverige) på samma gång som vi vet att antalet äldre bara blir fler.
Den avancerade sjukvården som idag bedriver verksamhet i hemmet i ökande 
utsträckning kommer också med största säkerhet att öka. Kostnader för ungdomar som 
tillhör LSS och som valt att studera på annan ort är en del av budgetunderskottet. Våra 
kostnader för personlig assistans är stora när det gäller de som valt privata utförare.
Färdtjänsten har ökat och vi ser en tendens att försörjningsstödet går samma väg.
Köpta platser inom både SOL såväl som LSS ger ett underskott. Dessa personer har 
speciella behov och behöver då speciella boendeformer, som vi i nuläget inte kan 
erbjuda.
Detta är kostnader som vi i stort inte kan påverka då det styrs av lagar som vi måste 
följa.
Socialnämndens förslag till beslut kan Vänsterpartiet inte ställa sig bakom.
Exempelvis ser vi att omhändertagandet av barn ökar samtidigt som vi avvecklar 
familjerådgivare på Familjecentralen Sirius som ska stötta föräldrar i sitt föräldraskap.
Vi ser att Fisketorget ska avvecklas vilket drabbar personer inom SOL som gått där i 
flera år. Detta kommer att medföra personliga tragedier.
Alla omställningar och neddragningar påverkar personalen och i ett skede där 
sjukskrivningarna ligger på nästan 10 % kan vi knappast se en minskning om vi 
genomför de liggande förslagen till åtgärder. Detta står att läsa om i 
konsekvensbeskrivningen.
Vänsterpartiets förslag till beslut är att Socialnämnden begär ramökning om 44,6 MKR 
gällande budget 2020.

Beslutsgång
Ordföranden förklarar att han först kommer att ställa föreliggande förslag 
(förvaltningens förslag) mot Marianne Ramms förslag och därefter tilläggsyrkandet.
Ordföranden frågar således om nämnden beslutar enligt föreliggande förslag eller 
Marianne Ramms förslag och finner att nämnden beslutat enligt föreliggande förslag.
Omröstning begärs. Följande omröstningsordning fastställs.
Ja-röst för föreliggande förslag.
Nej-röst för Marianne Ramms förslag.
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Omröstningsresultat
Ja Nej Avstår
Henrik Harlitz (M) Marianne Ramm (V) Lena Mjörnell (SD)
Ann-Britth Fröjd (C) Göran Svensson (MBP) Kurt Karlsson (SD)
Jeanette Dahlbom (M)
Elisabeth Bohlin (S)
Torgny Hjorth (KD)
Reidar Eriksson (S)
Bibbi Henriksson (L)
Laila Haglund (MP)
Dan Nyberg (S)

Med 9 ja-röster, 2 nej-röster och 2 som avstår har socialnämnden beslutat enligt 
föreliggande förslag.
Avslutningsvis frågar ordföranden om socialnämnden beslutar enligt tilläggsförslaget 
och finner att nämnden antar detta förslag.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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