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Louise Rönnqvist (M)  
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Tommy Glans (VF) 
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Ejlon Johansson (L)  

Övriga deltagare 
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Cathrine Löfstedt (VF) 

Tina Edman Pinol (C)   
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Anders Saldner socialchef, John Johansson ekonom, Marie Willysdotter 
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och tid 

Socialförvaltningen 2019-02-21 
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Ordförande 
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Mona-Lisa Hagström Svensson (S)                

 

 Håkan Hjelm (C) 
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§ 60 

Bokslut 2018 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna bokslut 2018 med föreliggande 

bokslutskommentarer och översänder det till kommunstyrelsen senast 12 februari. 

Ärendebeskrivning 

Socialchef Anders Saldner och ekonom John Johansson redovisar bokslut 2018. 

Socialförvaltningen redovisar ett samlat underskott på 10 081 tkr för 2018. Det är 

framförallt två områden där kostnaden har ökat under 2018 i förhållande till 2017; våld i 

nära relationer och familjehemsvården för barn och unga.  

Familjehemsvården har ökat med knappt 3 mnkr. I huvudsak beroende på att fåtal 

komplexa ärenden där beslut fattats om konsulentstödda familjehem, som är en dyrare 

form av familjehem. 

Antal ärenden relaterade till våld i nära relationer har ökat kraftigt under året, både vad 

gäller barn/unga och vuxna som utsatts för våld. Denna kostnadsökning var inte 

medräknad i budgetplaneringen inför 2018.  

Försörjningsstödet har under flera år minskat men under 2018 har det för första gången 

på flera år ökat något. När detaljbudgeten lades var bedömningen att försörjningsstödet 

skulle fortsätta minska. Avvikelsen i förhållande till budgeten är därför större än den 

faktiska ökningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-12 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Diariet 
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§ 61 

Socialnämndens sammanträdestider 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att ändra sammanträdestiderna från kl 13.00 till kl 13.30 från 

och med 2019-02-26. 

Beslutet skickas till 

Diariet 

 
 


