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§ 253  

Val av justeringsperson 

Beslut 
Ejlon Johansson (L) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 254 Ärendenr SO 2021/65 

Utarbetande av detaljbudget samt mål 2022 

Beslut 
Socialförvaltningen får i uppdrag att utifrån kommunfullmäktiges beslutade budgetram 
utarbeta förslag till detaljbudget 2022 för beslut i nämnden senast 21-11-09. 

Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att utarbeta förslag till verksamhetsplan 2022 utifrån 
förslag till gällande mål och nämndens särskilda prioriteringar för beslut i nämnden senast  
23-01-31. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden påbörjade målarbetet för 2022 vid den årliga analysdagen som genomfördes 
21-02-22. Förvaltningen delgav då nämnden en fördjupad analys av vilka behov förvaltningen 
ser inom nämndens ansvarsområden. Nämnden har därefter genomfört en omvärldsanalys 
21-02-23 och haft egna överläggningar. 

Detta kompletterat med löpande verksamhetsuppföljningar, månadsstatistik, placeringslistor 
och ekonomiska prognoser har lagt grund för nämndens bedömning av den budgetram som 
nämnden bedömer behövs för budgetåret 2022.  Nämnden har tillsammans med 
förvaltningen delgivit budgetberedningen de budgetbehov man bedömer behövs för att för 
att klara av att hålla budgetramarna till de behov som nämnden ansvarar för. Nämnden 
äskade om en total ramökning på 9.600 t kr. Kommunfullmäktige beslutade utöka nämndens 
budgetram med 9.000 t kr för 2022: 

  

 

Fullmäktiges beslut innebär att den utökade ramen för försörjningsstöd minskas 2023 och 
2024. 

Senast vid sitt sammanträde 2021-11-09 fattar Socialnämnden beslut om detaljbudget och 
reviderade mål för 2022. Förvaltningen utarbetar ett förslag till detaljbudget för 2022 utifrån 
den angivna ramen, samt en verksamhetsplan för 2022 med aktiviteter som grundar sig i 
nämndens långsiktiga strategi, mål och särskilda prioriteringar.  
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Nämnden har i befintliga mål lyft fram prioriterade områden som ligger i linje med nämndens 
långsiktiga strategi. Mål som påverkar verksamhetens utveckling och pågående 
verksamhetsplaner.  

 Enskildas delaktighet i utredningar och insatser (Mål 1) 
 Vikten av att minska behov av långsiktigt försörjningsstöd (Mål 2) 
 Utökat samarbete och dialog med ideburen sektor och privata organisationer (Mål 3) 
 God arbetsmiljö hos medarbetarna (Mål 4). 
 Ekonomisk medvetenhet och kostnadseffektivitet (Mål 5) 
 Digital kommunikation teknik för att underlätta kommunikation (Mål 6) 

 När förvaltningen förbereder sin verksamhetsplan för 2022 kvarstår denna inriktning och 
nämnden lyfter fram följande områden som särskilt viktiga att beakta inför 2022: 

 Samverkan med andra aktörer och idéburen sektor för förbättrad integration med 
fokus på stöd till föräldrar med invandrarbakgrund. (Mål 3) 

 Samverkan med andra aktörer som Kultur och Fritid, skola och idéburen sektor, i syfte 
att stärka förebyggande insatser riktade till ungdomar (Mål 3). 

 Åtgärder för att minska risken för att ungdomar ska utveckla missbruk.  
 Stärka barns delaktighet i utredning och beslut som ett led att stärka barnperspektiv 

och barns rättigheter (Mål 1).  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-13 

Beslutet skickas till 
Socialchef
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§ 255 Ärendenr SO 2021/148 

Äskande av utökade medel inför 2022 - Höglandets 
samordningsförbund 

Beslut 
Socialnämnden beviljar Samordningsförbundets förslag till utökade medel för 2022 med  
3 720 kr till sammanlagt 48 324 kr. 

Ärendebeskrivning 
Höglandets kommuner bidrar med ett årligt driftsbidrag till Höglandets samordningsförbund. 
Kommunerna bidrar med 50% av den totala budgeten och de enskilda kommunernas andel 
baseras på en fördelningsnyckel utifrån folkmängd. 

Socialnämnden bidrag 2021 var 479 520 kr. Förbundet har i inlaga till nämnden önskat utöka 
detta belopp med 3 720 kr till 48 324 kr. Försäkringskassan har meddelat möjlighet att utöka 
sin del av den totala ökade driftsbidraget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-07-20 

Beslutet skickas till 
Höglandets samordningsförbund
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§ 256 Ärendenr SO 2021/155 

Information från förvaltningen 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Lägesrapport från enheterna om sommaren 2021 

Camilla Waern Nyström, enhetschef vuxenenheten, informerar om att det har varit lågt 
inflöde på ekonomiskt bistånd under sommaren. Personalsituationen är stabil och rekrytering 
pågår av en handläggare. Det råder fortsatt stora tekniska problem i verksamhetssystemet för 
vissa handläggare, felsökning pågår. Ett tillbud har inträffat i förvaltningens väntrum där en 
besökare uppträtt hotfullt och kastat saker omkring sig.  

Stina Andersson, enhetschef mottagningsenheten, informerar om att det varit ett lägre 
inflöde av anmälningar under sommaren. En avvikelse har rapporterats om en inkommande 
anmälan som inte handlagts enligt gällande rutiner. Påbörjade placeringar fortgår enligt 
planering, inga nya placeringar på gång i dagsläget. Personalsituationen är stabil och enheten 
är fulltalig.  

Annemo Lyrén, enhetschef placeringsenheten, informerar om att pågående placeringar och 
familjehemsvården har fungerat bra. Det har varit en besvärlig situation personalmässigt med 
anledning av sjukskrivningar. Vid öppenvårdsenheten har en ny ungdomsbehandlare tillträtt. 
Ett tillbud har rapporterats med anledning av att en handläggare blivit utsatt för hot i 
samband med ett hembesök.  

Charlotte Flink Oscarsson, enhetschef utredningsenheten, informerar om att sommaren varit 
lugn för enheten och beskriver ett gott samarbete med övriga enheter. Personalmässigt är det 
för närvarande två sjukskrivna och en uppsägning.  

Anders Saldner, socialchef, informerar om att anställningsintervjuer har hållits för den nya 
tjänsten som verksamhetsutvecklare för bl.a. Våld i nära relationer och boendefrågor. Beslut 
om tillsättning kommer att fattas inom kort. Rekryteringsläget i förvaltningen över lag har 
förbättrats markant. Organisationen har gott rykte och bra sökanden från närområdet. 
Semesterplaneringen för cheferna har fungerat bra.  
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