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   Sammanträdesdatum  Blad 
 
Socialnämnden  2020-10-12                          1 
__________________________________________________________________  
 
Plats och tid:           Socialförvaltningen, Vikhyttegatan, kl. 09.00-11.50 
   Ajournering 10.10 – 10.45 samt 10.55-11.00  
   
                                
Beslutande: Jomark Polintan (S), ordförande 
  Britt-Marie Wall (S) 
   Christer Olsson (M)  
 Torgeir Pettersen (S)  
  Basheer Almuhimeed ersättare för Claes-Erik Eriksson (S) 
  Lotta Jonsson (M)  
 Eva Eriksson (SD) 
 
  
Övriga deltagande:  Yasmin Adam Isaaq (S)  
  Helen Larsson Saikoff (S) 
  Frida Olsson (M)  
  Urban Pettersson (SD)  
  Malin Karlsson, ekonom  
 Åsa Andersson, förvaltningschef  
   Marie Eriksson, sekreterare  
 
 
Justeringens plats 
och tid: Kommunkansliet, 2020-10-12 
 
 
Paragrafer: 90 
 
 
Utses att justera:     Christer Olsson (M) 
  
Underskrifter:          Sekreterare    ______________ 
                 Marie Eriksson 
 
                                Ordföranden  ______________ 
                       Jomark Polintan (S) 
 
                                Justerande     ______________                            
                 Christer Olsson (M)       
                                                                  
                                                     ANSLAG/BEVIS 
                                 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ:                      Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum:   2020-10-12 
Anslagsdatum:               2020-10-13            Datum för anslags nedtagande: 2020-11-04   
Förvaringsplats:             Socialnämndens kansli 
 
Underskrift:__________________________________________________________                                                                                                                                      
 
      Utdragsbestyrkande 
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       § 90                                                               Dnr 2020/75 
 

Ekonomisk plan 2021-2023 
 
Enligt Kommunallagen 8 kap 5 § ska kommunen upprätta en plan för 
ekonomi för en period av tre år. Budgetåret ska vara periodens första 
år. 
Verksamheten leds och styrs enligt uppsatta mål och ekonomiska 
ramar. För att utvärdera verksamheten innehåller den ekonomiska 
planen följande mål. 
Fem övergripande mål för hela socialförvaltningen, som ska beslutas 
och följas upp av kommunfullmäktige, se bilaga 3 
Övriga mål ska beslutas och följas upp av socialnämnden, se bilaga 
2. Dessa mål är indelade enligt följande: 

- Verksamhetsmål och kvalitetsmål som komplement till de 
mätbara målen. 

- Långsiktiga mål (2021-2023)  
- Mål 2021 samt åtgärdsplaner 2021, som redovisar vad 

verksamheten ska uppnå under budgetåret. 
 
 
Förvaltningschef Åsa Andersson och ekonom Malin Karlsson föredrar 
ärendet 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  anta verksamhetsbidrag enligt bilaga 1 
 
att  anta de till socialnämnden föreslagna målen enligt bilaga 2 
 
att  anta förslag till investeringsbudget 2021 med 1 000 tkr 
 
att  anta föreslagna verksamhetsmål/mått till kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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Fort  § 90                                                               Dnr 2020/75 
 

Yrkande under mötet 
Christer Olsson (M) yrkar (se yrkande bilaga 1) 
att  uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag på 
kostnadsreduceringar motsvarande 2,5 %  
att  en kostnadsreducering med 2,5% ska vara ett prioriterat mål för 
hela planperioden 
 
Ordförande Jomark Polintan (S) yrkar avslag till Christer Olssons (M) 
yrkande.  
 
Beslutsgång 
Jomark Polintan (S) ställer Christer Olssons (M) yrkande under 
proposition, och finner att nämnden beslutar att bifalla Jomark 
Polintans (S) förslag. 
 
Yrkande under mötet 
Jomark Polintan (S) yrkar  
att i den ekonomiska planen lägga till ett antal textändringar enligt 
yrkande i bilaga 2 
 
Beslutsgång 
Jomark Polintan (S) ställer sitt eget förslag under proposition och 
finner att nämnden beslutar att bifalla ordförandes eget 
tilläggsyrkande.  
 
 
Yrkande under mötet 
Jomark Polintan (S) yrkar  
att till Kommunfullmäktige äska om 3 miljoner kronor i utökad ram 
 
Christer Olsson (M) yrkar avslag till ordförandes förslag.  
 
Beslutsgång 
Jomark Polintan (S) ställer sitt eget förslag under proposition och finner 
att nämnden beslutar att bifalla ordförandes eget yrkande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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Fort  § 90                                                               Dnr 2020/75 
 

Yrkande under mötet 
Christer Olsson (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att se över 
verksamhetsbidrag och lönebidrag till ideella organisationer. 
 
Jomark Polintan (S) yrkar bifall till Christer Olssons (M) förslag.  
 
Beslutsgång 
Jomark Polintan (S) ställer Christer Olssons förslag under proposition 
och finner att nämnden beslutar att bifalla Christer Olssons (M) 
yrkande. 
 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att  anta verksamhetsbidrag enligt bilaga 1 
 
att  anta de till socialnämnden föreslagna målen enligt bilaga 2 med 
tillägg av Jomark Polintans (S) tilläggsyrkande 
 
att  anta förslag till investeringsbudget 2021 med 1 000 tkr 
 
att  anta föreslagna verksamhetsmål/mått till kommunfullmäktige med 
tillägg av Jomark Polintans (S) tilläggsyrkande 
 
att   hos Kommunfullmäktige äska om 3 miljoner kronor i utökad ram 
 
att  avslå Christer Olssons (M) yrkande att uppdra åt förvaltningen att 
ta fram förslag till kostnadsreduceringar motsvarande 2,5 % 
 
att   avslå Christer Olssons (M) yrkande att en kostnadsreducering med 
2,5% ska vara ett prioriterat mål för hela planperioden 
___________ 
 
 
Christer Olsson (M), Lotta Jonsson (M) och Eva Eriksson reserverar 
sig gällande beslutet att hos Kommunfullmäktige äska om 3 miljoner 
kronor samt till fördel för Christer Olssons (M) eget förslag till 
kostnadsreduceringar på 2,5 %.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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