Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2022-09-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Paragraf 127
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Svar på motion - Se över Socialnämndens budget
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förlsag
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås i
avvaktan på den pågående utredningen som socialnämnden gör, med en
kartläggning och analys av antalet interna volymer och kostnad per intern volym.

Sammanfattning
Anders Wikman (NE), Ingvar Magnusson (NE), Agneta von Schoting (NE), Johnny
Karlsson (NE) och Kim Jämsää (NE) har den 2 december 2021 inkommit med en
motion angående att se över socialnämndens budget för 2022.
Motionärerna anser att behovet är minst lika stort att se över socialnämndens
budget för 2022 utifrån kommunfullmäktiges beslut per 13 december 2021 att
revidera vård- och omsorgsnämndens budget 2022. På motionärernas initiativ har
socialförvaltningen redovisat för kommunstyrelsen att socialnämndens knappa
budget för 2022 inte bedöms räcka till mer än den verksamhet som nämnden
bedrev 2020.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att i avvaktan på den pågående
utredningen som socialnämnden gör med en kartläggning och analys av antalet
interna volymer och kostnad per intern volym bör motionen avslås. För närvarande
är det svårt att ta ställning till motionärernas begäran om utökad budget då
underlagen är ofullständiga. Denna pågående utredning påverkar inte bara budget
2022 utan även budget för kommande år.
Socialnämnden inkom med en begäran om utökad budget 2022 den 20 december
2021 (SN2021/51). Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2022 att avslå
socialnämndens begäran om utökad budget 2022 samt att ge socialnämnden i
uppdrag att återkomma med en ny begäran om utökad budgetram för 2022 efter
att nämndens utredning om volymer är färdigställd (KS2021/916).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-06-29
Protokoll, kommunfullmäktige, 2021-12-13, § 174
Motion, Nystart Enköping, 2021-12-02
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-04-19, § 62
__________
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Kommunledningsförvaltningen
Ann-Sofie Magnusson
0171-625164
ann-sofie.magnusson@enkoping.se

Tjänsteskrivelse

Ärendenummer

2022-06-29

KS2021/876

Kommunstyrelsen

Motion - Se över Socialnämndens budget för 2022
Förslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås i
avvaktan på den pågående utredningen som socialnämnden gör, med en
kartläggning och analys av antalet interna volymer och kostnad per intern volym.

Ärendet
Bakgrund
Anders Wikman (NE), Ingvar Magnusson (NE), Agneta von Schoting (NE), Johnny
Karlsson (NE) och Kim Jämsää (NE) har den 2 december 2021 inkommit med en
motion angående att se över socialnämndens budget för 2022.
Motionärerna anser att behovet är minst lika stort att se över Socialnämndens
budget för 2022 utifrån kommunfullmäktiges beslut per 13 december 2021 att
revidera vård- och omsorgsnämndens budget 2022. På motionärernas initiativ har
socialförvaltningen redovisat för kommunstyrelsen att socialnämndens knappa
budget för 2022 inte bedöms räcka till mer än den verksamhet som nämnden
bedrev 2020. Motionärerna i Nystart Enköping yrkar därför att:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå en budget för
Socialnämnden som motsvarar 2022 års verksamhet utifrån det underlag som
dess förvaltning arbetat med att ta fram.
Ärendets beredning
Svaret på motionen har tagits fram av kommunledningsförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Motionen avslås i avvaktan på den pågående utredningen som socialnämnden gör,
med en kartläggning och analys av antalet interna volymer och kostnad per intern
volym. För närvarande är det svårt att ta ställning till motionärernas begäran om
utökad budget då underlagen är ofullständiga. Denna pågående utredning
påverkar inte bara budget 2022 utan även budget för kommande år.
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Socialnämnden inkom med en begäran om utökad budget 2022 den 20 december
2021 (SN2021/51). Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2022 att avslå
socialnämndens begäran om utökad budget 2022 samt att ge socialnämnden i
uppdrag att återkomma med en ny begäran om utökad budgetram för 2022 efter
att nämndens utredning om volymer är färdigställd (KS2021/916).
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget kan innebära ekonomiska konsekvenser i det fall socialnämnden lämnar
en begäran om utökad budgetram 2022 efter att utredningen om interna volymer är
färdigställd.
Sociala och miljömässiga konsekvenser
Inga sociala eller miljömässiga konsekvenser är beaktade.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-06-29
Protokoll, kommunfullmäktige, 2021-12-13, § 174
Motion, Nystart Enköping, 2021-12-02
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-04-19, § 62

Hannu Högberg
Tf kommundirektör
Enköpings kommun
Beslutet skickas till:
Anders Wikman (NE)
Ingvar Magnusson (NE)
Agneta von Schoting (NE)
Johnny Karlsson (NE)
Kim Jämsää (NE)

Daniel Nilsson
Ekonomichef
Enköpings kommun

Motion till Enköpings kommunfullmäktige

Gör en snabb översyn av Socialnämndens budget för 2022
Enköpings kommunfullmäktige tar den 13 december 2021 ställning till ett förslag om att revidera
2022 års budget för Vård- och omsorgsnämnden. Behovet har uppkommit för att Enköpings politiska
ledning (M+C+L+KD+MP) inte längre står bakom deras eget budgetförslag som antogs i juni i år.
Vi i Nystart Enköping anser att behovet är minst lika stort att se över Socialnämndens budget för
2022. På vårt initiativ har socialförvaltningen redovisat för kommunstyrelsen att Socialnämndens
knappa budget för 2022 inte bedöms räcka till mer än den verksamhet som nämnden bedrev 2020.
Detta trots att kostnaderna ökat kraftigt sedan dess för t.ex. försörjningsstöd, boendeplaceringar och
våld i nära relationer – bland annat i pandemins kölvatten. 2021 beräknas Socialnämnden gå back
med i storleksordningen 10 mkr, vilket bekräftar att nämnden är felbudgeterad. Nämnden saknar
helt medel för utveckling och förebyggande nysatsningar, som att stävja missbruk av bidrag.
Det är inte rimligt, vare sig för alla dem som är i behov av Socialnämndens omsorg eller för
socialförvaltningens anställda, att nämnden ska gå in i år 2022 med en så underfinansierad budget.
Vi i Nystart Enköping yrkar därför att:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå en budget för Socialnämnden som
motsvarar 2022 års verksamhet utifrån det underlag som dess förvaltning arbetat med att ta fram.
Med anledning av att det är brådskande att säkerställa Socialnämndens nya budget, och att Nystart
har väntat i flera år på att få en ännu liggande motion behandlad, emotser vi en extra snabb
hantering av denna motion.

Enköping 2 december 2021
Anders Wikman, Ingvar Magnusson, Agneta von Schoting, Johnny Karlsson, Kim Jämsä
Nystart Enköping
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Motion - Se över Socialnämndens budget
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Anders Wikman (NE), Ingvar Magnusson (NE), Agneta von Schoting (NE), Johnny
Karlsson (NE) och Kim Jämsää (NE) har inkommit med en motion.
Motionärerna föreslår att:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå en budget för
Socialnämnden som motsvarar 2022 års verksamhet utifrån det underlag som
dess förvaltning arbetat med att ta fram.

Beslutsunderlag
Motion, se över socialnämndens budget, 2021-12-02
__________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Paragraf 62

Ärendenummer KS2021/916

Begäran om utökad budget 2022 till socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. avslå socialnämndens begäran om en utökad budgetram med 9,3 miljoner
kronor för 2022.
2. ge socialnämnden i uppdrag att återkomma med en ny begäran om utökad
budgetram för 2022 efter att nämndens utredning om volymer är
färdigställd.

Reservationer
Jesper Englundh (S), Linda Johansson (S), Mats Keijser (S), Solweig Sundblad
(S), Sverre Ahlbom (S), Solweig Eklund (S), Hans Olsson (S), Marie Ekberg (S),
Åsa Andersson (S), Alija Abdijevic (S), Johan Engwall (S) och Ros-Marie Bålöw (S)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkandet.
Anders Wikman (NE), Ingvar Magnusson (NE), Kim Jämsä (NE), Marin Ancons
(NE), Thomas Ekblom (NE) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Magnus Ahlqvist (V) och Lawrence Bishop (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
I december 2021 inkom socialnämnden med en begäran till kommunstyrelsen om
utökad budgetram med 9,3 miljoner kronor för 2022 (SN2021/51). I ärendet
beskrivs bakgrunden till begäran och konsekvenserna om nämnden inte tilldelas
en ökad budgetram. Eftersom begäran överstiger 25 prisbasbelopp ankommer det
på kommunfullmäktige att besluta om den.
Som beskrivs i socialnämndens ärende har förvaltningen sedan 2019 arbetat med
att minska den externt köpta vården (externa volymer) för att istället erbjuda
insatser inom den egna vården (interna volymer), vilket bedöms som mer
kostnadseffektivt.
I kommunens resursfördelningsmodell räknas socialnämndens budget om varje år
baserat på ökade eller minskade externa volymer som förvaltningen lämnat. De
interna volymerna har däremot inte ingått i omräkningen av volymer utan har skett
genom äskande av så kallade strukturkostnader, det vill säga personella tjänster.
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Det är därmed sannolikt att socialnämndens budget inte har kompenserats fullt ut
för antalet ökade interna volymer sedan 2019.
Ett avslag på socialnämndens begäran sker i väntan på att socialnämnden gör en
kartläggning och analys av antalet interna volymerna och kostnad per intern volym.
För närvarande är det svårt att ta ställning till socialnämndens begäran om utökad
budget då underlagen är ofullständiga. Denna utredning påverkar inte bara budget
2022 utan även budget för kommande år.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-03-22, § 66
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-08, § 44
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-03-01
Protokollsutdrag, socialnämndens arbetsutskott, 2021-12-20, § 337
Socialförvaltningens missiv, SN2021/51, 2021-12-20

Yrkanden
Peter Book (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anders Wikman (NE) yrkar i första hand att socialnämndens budget för 2022
utökas med 9,3 miljoner kronor samt att resultat och resultatmål i kommunens
budget för 2022 revideras med motsvarande belopp.
I andra hand yrkar Anders Wikman (NE) att socialnämnden får överskrida sin
budget 2022 med samma belopp, det vill säga med 9,3 miljoner samt att resultat
och resultatmål i kommunens budget för 2022 revideras med motsvarande belopp.
Magnus Ahlqvist (V) yrkar bifall till Anders Wikmans (NE) yrkanden.
Jesper Englundh (S) yrkar bifall till Anders Wikmans (NE) yrkanden.
Anders Lindén (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan ta varje punkt för sig och finner att
kommunfullmäktige hanterar ärendet så.
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag gällande punkt ett eller enligt Anders Wikmans (NE) förstahandsyrkande.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Votering begärs och ska genomföras.
Ordförande meddelar följande voteringsordning: JA-röst för bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut. NEJ-röst för bifall till Anders Wikmans förstahands yrkande.
Namn

JA-röst

Bitte Myrsell (M)

X

Mats Flodin (M)

X

Peter Book (M)

X

Märta Wässman (M)

X

Yvonne Bromée (M)

X

Magnus Johansson (M)

X

Christer Nyström (M)

X

Pernilla Åström (M)

X

Staffan Karlsson (M)

X

Ulrika Ornbrant (C)

X

Elisabeth Norman (C)

X

Rebecka Lindström (C)

X

Urban Wahlberg (C)

X

Jan Fredriksson (C)

X

Susanna Gerhard (C)

X

Jenny Gavelin (L)

X

Svante Forslund (L)

X

Henrik Lindberg (KD)

X

Kenneth Hällbom (MP)

X

Tomas Rådqvist (MP)

X

NEJ-röst

Jesper Englundh (S)

X

Linda Johansson (S)

X

Avstår
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Matz Keijser (S)

X

Solweig Sundblad (S)

X

Sverre Ahlbom (S)

X

Solweig Eklund (S)

X

Hans Olsson (S)

X

Marie Ekberg (S)

X

Åsa Andersson (S)

X

Alija Abdijevic (S)

X

Johan Engwall (S)

X

Ros-Marie Bålöw (S)

X

Anders Wikman (NE)

X

Ingvar Magnusson (NE)

X

Martin Ancons (NE)

X

Thomas Ekblom (NE)

X

Kim Jämsä (NE)

X

Magnus Ahlqvist (V)

X

Lawrence Bishop (V)

X

Anders Lindén (SD)

X

Kristjan Valdimarsson (SD)

X

Benjamin Albertsson (SD)

X

Lars Jansson (SD)

X

Alice Fors Jansson (SD)

X

Angelika Bergfeldt (SD)

X

Barbara Ciolek (SD)

X

Ronny Holmberg (SD)

X

Oscar Widman (M)

X

Eleonora Stålenhag (M)

X
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Rolf Carlsson (S)
Antal:

X
31

19

1

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
till beslut gällande punkt ett.
Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige avslår eller bifaller Anders
Wikmans (NE) andrahandsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår
yrkandet.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar i enligt kommunstyrelsens
förslag gällande punkt två och finner att kommunfullmäktige beslutar så.
__________
Beslutet skickas till:
Socialnämnden
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