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Sammanträdesdatum
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Socialutskottet
Plats och tid

Öjersbogården, 08.00 – 09.05

Beslutande

Olle Rahm (S) ordförande
Jimmy Fredriksson (S) vice ordförande
Fredrik Johansson (V)
Daniel Dahlin (S) tjg ersättare

Övriga närvarande

Ingrid Öberg, controller
Marina Dickfors, IFO chef
Liselotte Eriksson, socialchef’
Cecilia Eriksson, utskottsekreterare

Justerare

Daniel Dahlin
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 48

Sammanträdesdatum
2020-03-12

Val av justerare
Dnr

Socialutskottets beslut
Daniel Dahlin (S) utses att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 49

Sammanträdesdatum
2020-03-12

Budgetberedning, mars 2020
Dnr NBGK2019/0293

Socialutskottets beslut
Socialutskottet godkänner redovisningen av beredning av budget 20212023.

Sammanfattning av ärendet
Socialutskott ska till budgetberedningen i mars 2020 redovisa beredning av
budget 2021-2023. Sociala sektorn har färdigställt redovisningen inför
budgetberedningens sammanträde den 23 mars 2020.

Kopia till:
Akt
Ks

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialutskottet

§ 50

Sammanträdesdatum
2020-03-12

Budgetresultat 2019
Dnr NBGK2019/0293

Socialutskottets beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås fatta följande beslut
Att socialutskottet inte behöver reglera underskottet år 2020

Sammanfattning av ärendet
Socialutskottet gjorde ett underskott år 2019. En buffet på 1 744 tkr.
täcker upp en del av underskottet, vilket gör att det totala resultatet blir
ett underskott på 585 tkr.
Individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott på de olika
placeringsformerna på 2 303 tkr och med extra utbetalningar av
försörjningsstödet så gör de ett underskott med 654 tkr.
Äldreomsorgen uppvisar ett underskott på 3 824 tkr. Anledningarna till
underskottet är framför allt högre lönekostnader inom flera
verksamheter. Hemtjänsten förstärker periodvis med resurser utöver
budget. En tillfällig överbeläggning av en korttidsplats finns med ökande
kostnader som följd. Bostadsanpassningen bidrar med ett underskott på
620 tkr, där det är större och flera anpassningar.
Området för funktionsnedsatta visar ett underskott på 1 300 tkr vilket
orsakas av högre lönekostnader framförallt inom personligassistans.
Socialutskottet äskar att inte behöva reglera underskottet år 2020.

Kopia till:
Akt
NVE
Ks

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Sammanträdesdatum
2020-03-12

Redovisning av åtgärd för att sänka
försörjningsstödet
Dnr NBGK2019/0293

Socialutskottets beslut
Förslag till allmänna utskottet/budgetberedningen
Godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 190904 att socialutskottet
till budgetberedningen mars 2020 skall redovisa vilka åtgärder som vidtas
för att sänka försörjningsstödet.
Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) är ett komplext område och där
det är viktigt att det finns ett välfungerande stöd från
samverkanspartners. Dessvärre har det under de senaste året skett stora
förändringar hos viktiga samverkanspartner, främst försäkringskassan
och arbetsförmedlingen, och som fått konsekvenser för förvaltningen.

Kopia till:
Akt
Ks

Justerare

Utdragsbestyrkande

6(6)

