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§ 35  
Fastställande av föredragningslista 

 

Beslut 

Revisorerna godkänner föredragningslista.  

 

§ 36 

Val av justerare  

Lars Jansson föreslås justera protokollet. 

 

Beslut 

Revisorerna utser Lars Jansson att justera dagens protokoll 

 

§ 37 

Träff med socialnämndens presidium 

Ordförande hälsar socialnämndens presidium välkomna.  

Socialnämndens presidium föredrar nämndens ekonomiska situation. 
Nämnden prognosticerar i dagsläget ett ekonomiskt underskott på 13,5 
mnkr. Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-08 att till fullmäktige föreslå 
att tillskjuta 8 miljoner kronor. Syftet med tillskottet är att i första hand 
arbeta för att få fler människor till egen försörjning och därmed minska 
behovet av ekonomiskt bistånd. Prognosticerat underskott uppgår efter 
tillskottet till 5,5 mnkr.  

Nämndens presidium lyfter att det är ett flertal faktorer som över tid 
påverkat nämndens resultat. Däribland redogörs att antalet individer med 
ekonomiskt bistånd har ökat. Detta till följd av ett inflöde av individer med 
behov av socialt stöd. Presidiet lyfter att nämnden har problem med ett 
flertal oseriösa hyresvärdar vilka satt i system att hyra ut till individer utan 
egen betalningsförmåga. Kommunen får då stå för hyreskostnaderna. 
Därtill har antalet individer med behov av skyddat boende ökat över tid.  

Presidiet menar att nämndens budget i dagsläget inte motsvarar 
uppdraget.  
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Nämndens presidium redogör att de vidtagit ett flertal åtgärder med syfte 
att minska kostnaderna. Däribland lyfts nämndens arbete med att få flera 
människor i egen försörjning, beslut om att minska antalet särskilda 
boendeplatser, samt omförhandling av avtal för konsulentstödda 
familjehem. Nämnden har också beslutat om en plan att minska 
administrativa kostnader med 9 mnkr över tre års tid.  

Presidiet framför att det var på förslag att lägga ner det särskilda boendet 
Solbacken. Boendet står inför renoveringsbehov de kommande åren. 
Förslaget röstades dock ner i socialnämnden.  

Det är presidiets bedömning att nämndens åtgärder kommer att få 
önskvärd effekt över tid. Nämnden har än inte upprättat en samlad 
åtgärdsplan med förväntade ekonomiska effekter. Till delårsrapport två 
kommer det att utarbetas en åtgärdsplan enligt uppdrag. Det framförs att 
nämnden arbetar nära kommunstyrelsen med syfte att uppnå en 
ekonomi i balans. Det är nämndens bedömning att en del av det senast 
prognosticerade underskottet kommer att kvarstå vid årets slut.  

 

Beslut 

Revisorerna noterar informationen 

 

§ 38 

Inkomna handlingar  

Senaste mötesprotokollet avhandlas.  

 

Beslut 

Revisorerna noterar informationen.  

 

§ 39 

Nämnds- och bolagsbevakning 

Inget att rapportera. 

 

Beslut 

Revisorerna noterar informationen.  
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§ 40 

Träff med kommunstyrelsens presidium 

Ordförande hälsar kommunstyrelsens presidium välkomna och 
summerar kort revisorernas möte med socialnämndens presidium.  

Presidiet redogör för kommunstyrelsens beslut att föreslå fullmäktige att 
tillskjuta 8 mnkr till socialnämnden. Det har en längre tid noterats att 
kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat. Det är ett prioriterat arbete 
för nämnden att arbeta för att få fler individer i egen försörjning. Detta är 
också vad tillskottet i första hand syftar till.  

Presidiets uppfattning är att socialnämnden inte kommer att kunna uppnå 
en ekonomi i balans under 2021. Kommunstyrelsen framför att de 
hörsammat revisorernas beslut att föreslå avstyrkt ansvarsfrihet. Likaså 
diskussionerna i fullmäktige att socialnämnden aktivt behöver arbeta 
med att nå en ekonomi i balans. Kommunstyrelsen har beslutat att 
socialnämnden, liksom andra nämnder vilka prognosticerar underskott, 
ska inkomma med en åtgärdsplan i samband med andra 
delårsrapporten.  

Det framförs att socialnämnden har vidtagit ett flertal beslut vilka 
presidiet menar kommer att innebära kostnadsbesparingar.  

Det framförs att socialnämndens underskott har skapats över längre tid. 
Detta till följd av ett flertal faktorer. Presidiet menar att det en längre tid 
exempelvis har förekommit ”social dumping” där andra kommuner 
medverkat till att placera individer med behov av stödinsatser i Älmhults 
kommun. Kommunen dras därtill fortfarande av följdeffekter kopplat till 
etableringen av flyktingar 2015-16. Det framförs att detta är komplexa 
problem utan snabba lösningar. Det är prioriterat att skapa 
förutsättningar för alla dessa individer att integreras och komma i 
egenförsörjning.  

Därtill framförs att kommunen i dagsläget har ett överskott av bostäder 
inom särskilt boende. Huruvida detta är en effekt av pandemin är svårt 
att bedöma. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-08 gavs 
kommunchef i uppdrag att återkomma med förslag på upplägg för 
utredning av framtidens äldreomsorg. Uppdraget omfattar utredning av 
såväl önskvärd boendesituation som kultur- och fritidsaktiviteter. 
Presidiet framför att arbetet ska inkludera en bred sammansättning av 
intressenter för att säkerställa att alla kommer till tals.  
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I syfte att stärka uppsikten över nämndernas verksamhet har 
kommunstyrelsen upprättat ett schema för nämndernas respektive 
presidier och förvaltningschef att delta vid sammanträden. Syftet är att ge 
kommunstyrelsen möjlighet att inhämta information och ställa frågor om 
verksamheterna.  

 

Beslut 

Revisorerna noterar informationen.  

 

§ 41 

Projektplaner 

Linus Aldefors (EY) redogör för projektplanerna avseende 
upphandlingsprocessen samt investeringsprocessen.  

 

Beslut 

Revisorerna beslutar att godkänna granskningsplanerna. 
Avrapporteringar sker mellan november-januari.  

 

§ 42 

Övrigt 

Inget övrigt att rapportera.  

 

Beslut 

Revisorerna noterar informationen.  

 

§ 43 

Avslutning  

Ordförande förklarar mötet avslutat. Nästa möte äger rum den 18 augusti 
klockan 09:00 på kommunhuset i sal Rönningen.  

 

 


