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 § 37 Dnr SN22-084 041 
 

Socialnämndens budget 2023 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar anta den budget för 2023 som finns bilagt 
kallelsen och som inryms i den budgetram socialnämnden tilldelats 
med följande ändringar: 

 Från verksamheten 5130, Insatser LSS, tas 100 000 från 
budget 2023 och flyttas till Extra satsning 2 av 5 i 
helgtjänstgöring samt 0.62/0.68 i personaltäthet. 

 
Reservation 
Gunilla Forsberg (KD) och moderaterna reserverar sig mot 
nämndens beslut till förmån för KD:s förslag. 
 
Förslag till socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar anta den budget för 2023 som finns bilagt 
kallelsen och som inryms i den budgetram socialnämnden tilldelats. 
 
Sammanfattning av ärendet 
När budgeten avhandlades vid socialnämndens förra sammanträde 
2022-11-02, § 27, låg budgetäskandena närmare 1,2 Mkr över 
budgetram. För att åstadkomma en budget i balans har justeringar i 
budgetäskanden gjorts som innebär att äskandena bantats med cirka 
700 000 kronor. Det är främst insatser inom Individ- och 
familjeomsorg som minskats. Tanken är att nämnden inte ska låsa så 
stora resurser då kostnaderna för insatser varierat under åren. 
Åtgärderna innebär att kostnaderna minskar, men att ytterligare 500 
tusen kronor måste skäras ned för att nå en budget i balans. 
 
Att åstadkomma ytterligare större besparingar i befintliga 
verksamheter ses som omöjligt, med mindre än att nämnden totalt 
sett minskar sin verksamhet. Som en konsekvens av detta kommer 
verksamheten i Johannesgården att upphöra. 
 
Förändringen kommer att medföra besparingar på uppskattningsvis 
400 000 kronor under året beroende på hur snabbt beslutet kan 
verkställas. Förhoppningen är också att Johannesgården kan 
avyttras under året. Detta skulle innebära att kvarvarande kostnader 
som nämnden bär kommer att upphöra och att en ytterligare 
besparing på drygt 500 000 kronor kan noteras.  
 
Socialnämnden har under året inlett ett arbete för att främja 
kompetensförsörjningen och skapa bättre villkor för personalen, så 
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att attraktiviteten att jobba i nämndens verksamheter förhoppningsvis 
ska höjas. Två saker som tas upp som problematiska för vård- och  
omsorgspersonalen är arbetsgivarens krav att kunna förlägga 
varannan helgtjänstgöring i scheman. Den andra saken som ofta förs 
fram gäller personaltätheten som tidigare minskades från 0,65 till 0.6. 

  
Belastningen och stressen har genom förändringen kommit att 
förvärras. I budgeten föreslås att 500 000 kronor som omfördelas i 
budgeten avsätts för att återgå till så kallad 2 av 5 i helgtjänstgöring. 
Dock ska det vara möjligt för personal som så önskar att även 
framgent kunna arbeta varannan helg. 
 
När det gäller att höja bemanningskvoten är det 
förvaltningsledningens förslag att nämnden avvaktar beslut i frågan 
för att nämndens budget är skör och utväxlingen av nedläggningen 
och försäljningen av Johannesgården kan dröja. 
 
Mer information om avvecklingen av Johannesgården återfinns i 
särskilt ärende i handlingarna. Även underlag för förändringar i 
helgtjänstgöringen och höjning av bemanningskvoten finns i andra 
ärenden i dagens nämndshandlingar. 

   
Beslutsunderlag 
Socialchefens tjänsteskrivelse 2022-11-30. 
Budgetsammanställning 2022-11-30. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gunilla Forsberg (KD) yrkar på återremiss av ärendet eftersom att 
det inte är berett enligt nämndens gällande arbetsordning. 
 
Socialdemokraterna yrkar enligt liggande förslag med tillägget att ta 
100 000 kronor från verksamheten 5130, Insatser LSS, i budget 2023 
och flytta dessa till Extra satsning 2 av 5 i helgtjänstgöring samt 0.62 
i personaltäthet. 
 
Beslutsgång 
Det finns 3 förslag till beslut. Ordförande ställer förslagen mot 
varandra och finner att socialnämnden bifaller socialdemokraternas 
förslag. 
 
Omröstning begärs 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Gunilla Forsbergs(KD) förslag 
Nej-röst för socialdemokraternas förslag 
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Omröstningsresultat 
Med 3 ja-röster för Gunilla Forsbergs (KD) förslag och 4 nej-röster för 
socialdemokraternas förslag beslutar socialnämnden att bifalla 
socialdemokraternas förslag.  
  

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja- röst Nej- röst Avstår 

Ingrid Nygren (C)  X  

Martin Berglund(S)  X  

Sven-Åke Boström (M) X   

Marcus Ljadas (M) X   

Gunilla Forsberg (KD) X   

Eila Eriksson (S)  X  

Linda Berglund (S)  X  

 
Reservation 
Gunilla Forsberg (KD) och moderaterna reserverar sig mot beslutet 
till förmån för KD:s förslag. 

 
Beslutet ska skickas till 
Socialchef 
Ekonomichef 
Diariet 
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 § 38 Dnr SN22-099 739 
 

Avveckling av Johannesgården  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar uppdra till socialchef och ledningen för 
äldreomsorgen att så snart som möjligt verkställa avvecklingen av 
Johannesgården. 
 
Reservation 
Gunilla Forsberg (KD) yrkar avslag. 
 
Sammanfattning av ärende 
För att på kortare och längre sikt balansera socialnämndens budget 
ska det särskilda boendet Johannesgården avvecklas. 
Åtgärden kommer att dels att minska nämndens kostnader i närtid 
och dels, efter att fastigheten sålts, kommer ytterligare besparingar 
underlätta socialnämndens ambition att göra nödvändiga 
förbättringar i personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö.  

 
Fördelarna med detta förslag är att all verksamhet samlas under 
samma tak. Johannesgården ligger dessutom avsides vilket påverkar 
närvaro av chef och legitimerad personal negativt. Det finns även 
brister i Johannesgårdens fysiska arbetsmiljö: personalutrymmena 
inte är tillräckliga med för små omklädningsrum; manlig personal 
saknar dusch; kontoret är i samma rum som personalrummet och 
samtliga boenderum saknar taklyftar.  

 
Nackdelen med att stänga Johannesgården är att de brukare som 
bor där har en demensdiagnos och i vissa fall en BPSD-problematik 
(Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom). Att 
placera dem på olika avdelningar där lokalerna inte är anpassade för 
personer med demens riskerar att skapa oro och förvärra deras 
demensproblematik. Har det funnits personer med BPSD-
problematik med behov av specialiserad demenskunskap har dessa 
individer historiskt omplacerats till Johannesgården eller Solrosen. 
Johannesgården har också alltid haft ett gott rykte och varit ett 
uppskattat boende av både brukare, personal och anhöriga.  

 
Beslutsunderlag 
Socialchefens tjänsteskrivelse 2022-11-30. 
Utredning 2022-11-30. 
Riskbedömning och handlingsplan boenden på Johannesgården 
2022-11-29. 
Riskbedömning och riskanalys Johannesgården 2022-11-29. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Gunilla Forsberg (KD) yrkar avslag på socialnämndens förslag till att 
verkställa avvecklingen av Johannesgården med motiveringen att 
hon inte delar den bedömning som beskrivs i sammanfattningen av 
ärendet avseende det ekonomiska utfallet av en nedläggning och 
avveckling. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
socialnämnden bifaller liggande förslag. 
 
Omröstning begärs 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för liggande förslag 
Nej-röst för Gunilla Forsbergs (KD) förslag 
 
Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster för liggande förslag och 1 nej-röst för Gunilla 
Forsbergs (KD) förslag beslutar socialnämnden att bifalla liggande 
förslag.  
  

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja- röst Nej- röst Avstår 

Ingrid Nygren (C) X   

Martin Berglund(S) X   

Sven-Åke Boström (M) X   

Marcus Ljadas (M) X   

Gunilla Forsberg (KD)  X  

Eila Eriksson (S) X   

Linda Berglund (S) X   

 
Reservation 
Gunilla Forsberg (KD) yrkar avslag på socialnämndens förslag till att 
verkställa avvecklingen av Johannesgården med motiveringen att 
hon inte delar den bedömning som beskrivs i sammanfattningen av 
ärendet avseende det ekonomiska utfallet av en nedläggning och 
avveckling. 
 
Beslutet ska skickas till 
Socialchef 
Enhetschefer 
Diariet   
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Öka personaltätheten på särskilt boende till 0,65/0,7 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar om ökning av personaltätheten till 0,62/ 
demensboende 0,68 (oförändrat) på särskilt boende från och med 
2023-01-01. 
 
Reservation 
Gunilla Forsberg (KD) reserverar sig mot beslutet 
 
Förslag till socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om ökning av 
personaltätheten till 0,65/0,7 på särskilt boende från och med 
2023-01-01. 
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att utöka 
socialnämndens budgetram 2023 med 1,2 miljoner kronor för att 
finansiera den ökade personaltätheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan personaltätheten sänktes från 0,65/0,7 till 0,6/0,68 på 
särskilda boenden har både medarbetare och skyddsombud påtalat 
att arbetsbelastningen är ständigt hög och att de inte hinner med de 
arbetsuppgifter de är ålagda. 
 
Sjukfrånvaron har ökat från 6 % 2019 perioden januari-september till 
8,3 % 2022 samma period. Sjuklöner för korttidsfrånvaro har under 
samma period ökat med 457 000 kronor, total kostnad för 
sjukfrånvaro har ökat med 1,1miljoner kronor.  
 
Att öka personaltätheten till 0,65/0,7 skulle innebära en ökad kostnad 
på 1,2 miljoner kronor. 

 
Beslutsunderlag 
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2022-10-13. 
Kostnad för ökad personaltäthet 2022-11-30. 
Beslut SN 2022-11-02 § 28. 
 
Förslag på beslut på sammanträdet 
Gunilla Forsberg (KD) yrkar avslag på socialnämndens förslag till 
beslut att öka personaltätheten på särskilt boende och att utöka 
socialnämndens budgetram med 1,2 miljoner kronor för att finansiera 
den ökade personaltätheten. Hon ser inga underlag eller analyser 
som visar samband mellan ökad korttidsfrånvaro/verksamhetens 
nuvarande personaltäthet. 
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Socialdemokraterna beslutar om ökning av personaltätheten till 
0,62/0,68 på särskilt boende från och med 2023-01-01. 
 
Beslutsgång 
Det finns tre förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och 
finner att socialnämnden bifaller enligt socialdemokraternas förslag 
med ökningen av personaltätheten till 0,62/0,68. 
 
Omröstning begärs 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för socialdemokraternas förslag  
Nej-röst för Gunilla Forsbergs (KD) förslag 
 
Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster för socialdemokraternas förslag och 1 nej-röst för 
Gunilla Forsbergs (KD) förslag beslutar socialnämnden att bifalla 
socialdemokraternas förslag.  
  

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja- röst Nej- röst Avstår 

Ingrid Nygren (C) X   

Martin Berglund(S) X   

Sven-Åke Boström (M) X   

Marcus Ljadas (M) X   

Gunilla Forsberg (KD)  X  

Eila Eriksson (S) X   

Linda Berglund (S) X   

 
Reservation 
Gunilla Forsberg (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Enhetschef 
Socialchef 
Diariet 
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Återgång till 2 helger av 5 i helgtjänstgöring inom 
äldreomsorgen 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att normen för helgtjänstgöring inom 
äldreomsorgen ska från kommande årsskifte vara 2 helger av 5. 
 
Reservation 
Gunilla Forsberg (KD) reserverar mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 
Förslag till socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att normen för 
helgtjänstgöring inom äldreomsorgen ska från kommande årsskifte 
vara som mest 2 helger av 5. 
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att utöka 
socialnämndens budgetram 2023 med 620 000 kronor för att 
finansiera minskad helgtjänstgöring. 

Sammanfattning av ärendet 
Efter beslutet om förtätning av helgtjänstgöringen till varannan helg 
har kraftig kritik framförts från personalen. Missnöjet har också gått 
så långt att vissa har valt att säga upp sina anställningar.  
 
Kostnaden för att gå över till 2 av 5 helger beräknas till ca 620 000 
kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Socialchefens tjänsteskrivelse 2022-10-14. 
Beslut SN 2022-11-02 § 29. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gunilla Forsberg (KD) yrkar att ärendet angående personalens 
tjänstgöring hänvisas till verksamhetens utsedda företrädare och 
ansvariga chefer för utredning, överläggning och beslut enligt 
delegation. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
socialnämnden bifaller liggande förslag. 
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Omröstning begärs 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för liggande förslag 
Nej-röst för Gunilla Forsbergs (KD) förslag 
 
Omröstningsresultat 
Med 4 ja-röster för liggande förslag och 3 nej-röster för Gunilla 
Forsbergs (KD) förslag beslutar socialnämnden att bifalla liggande 
förslag.  
  

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja- röst Nej- röst Avstår 

Ingrid Nygren (C) X   

Martin Berglund(S) X   

Sven-Åke Boström (M)  X  

Marcus Ljadas (M)  X  

Gunilla Forsberg (KD)  X  

Eila Eriksson (S) X   

Linda Berglund (S) X   

 
Reservation 
Gunilla Forsberg (KD) och moderaterna reserverar sig mot beslutet 
till förmån för KD:s förslag. 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Socialchef 
Enhetschef 
Diariet 
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Utredning Lex Sarah anmälan 2022-09-03 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna föreliggande utredningsrapport 
gällande Lex Sarah och uppdrar till socialchefen att skicka in 
anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetssituationen inom individ- och familjeomsorgen har under lång 
tid varit pressad och personalen upplevt att de inte hinner med 
jobbet, och riskerar göra fel som kan få allvarliga konsekvenser för 
enskilda individer. Stressen och oron har i något fall också medfört 
att socialsekreterare valt att avsluta sina anställningar, och de som 
jobbar hos oss upplever att deras hälsa påverkas negativt.  
 
Anmälan som lämnats in har sitt huvudsakliga fokus på de 
konsekvenser som våra klienter riskerar råka ut för utifrån att 
socialsekreterarna inte hinner med sitt jobb på ett nöjaktigt sätt. 
 
Denna anmälan gäller de allvarliga konsekvenser som uppstått under 
hösten 2022. Frågor som nu ställs är ifall arbetssituationen varit 
bättre kanske de öppnat utredning tidigare och kanske övervägt 
tvångsmedel.  

 
Beslutsunderlag 
Socialchefens tjänsteskrivelse 2022-11-30. 
Rapport Lex Sarah 2022-09-03, presenterades vid sittande möte. 
Utredningsrapporten Lex Sarah 2022-15-05, presenterades vid 
sittande möte. 
 

Beslutet ska skickas till 
Socialchef 
Socialsekreterarna 
Vision 
Diariet 
IVO 
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Information 
 
Vid varje sammanträde avsätts tid för information om aktuella 
händelser samt genomgång av gällande lagar inom nämndens 
verksamhetsområde. 
 
Kommunchef: Strukturen inom äldreomsorgen. 
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Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande, 
tjänstemän och arbetsutskott enligt socialnämndens antagna 
delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till socialnämnden. 
Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller 
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt 
att återkalla lämnad delegering. 
 
Byggnadsinspektör 
Bilaga vid sammanträde. 
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Redovisning av meddelanden 
 
Kommunfullmäktige 
Årsplan 2023, beslut KF 2022-10-24 § 36, Dnr SN22-011 041. 
Taxor och avgifter inom socialnämnden, beslut KF 2022-10-24 § 46, 
Dnr SN22-064 706. 
Val av revisorer, beslut KF 2022-11-07 § 51, Dnr KS22-1033 102. 
Val av ledamöter och ersättare till socialnämnden, beslut KF  
2022-11-07 § 54, Dnr SN22-091 700. 
Delegerade val till socialnämnden, beslut KF 2022-11-07 § 67, 
Dnr SN22-092 700. 
Ordning för inkallande av ersättare i kommunstyrelse och nämnder, 
beslut KF 2022-11-07 § 69, Dnr SN22-090 700. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Kontrollrapport för Bjuregården, Dnr SN22-087 739. 
Kontrollrapport för Johannesgården, Dnr SN22-095 739. 
Kontrollrapport för Solrosen, Dnr SN22-098 739. 
Kontrollrapport för Hemtjänsten, Dnr SN22-097 732. 
Kontrollrapport för Älvgården, Dnr SN22-096 739. 
 
Huvudskyddsombud och skyddsombud Kommunal 
Skrivelse angående låg personaltäthet och tät helgtjänstgöring, 
2022-11-21, Dnr SN22-093 739. 
 
Umeå kommun 
Överenskommelse mellan Bjurholms kommun och Umeå kommun 
om överlåtelse av andelstal gällande ensamkommande barn (EKB), 
Dnr SN22-094 751. 

 


