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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-02-24 
Anslaget sätts upp: 2022-03-09             Anslaget tas ned: 2022-03-31 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Teams, 2022-02-24 kl. 13.00-13:20 

Beslutande 
Antonella Pirrone (KD), ordförande 
Anders Karlsson (M) 
Roland Junerud (S) 

 

Övriga deltagare 
Marlen Terrell, förvaltningschef 
Mikael Landberg, avdelningschef 
Gabriella Rodling, avdelningschef 
Anna Kessling, administrativ chef 
Camilla Skyttman, nämndsekreterare/utredare 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist 

 

Paragrafer 
§§ 16-18 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset A, plan B, 2022-03.09 kl. 12:00 

Underskrifter 
 
 
Antonella Pirrone (KD) 
Ordförande 

Roland Junerud (S) 
Justerare 

 
  
 
Olivia Gustafsson 
Sekreterare  
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Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 

  Val av justerare 

§ 16/22 Fastställande av dagordning 

  Beslutspunkter 

§ 17/22 Ställningstagande om pågående avrop av konsulter 

§ 18/22 Övriga frågor 
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Fastställande av dagordning 
Socialnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen enligt utskick. 
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§ 17/22 SON/2022/0058/000-48 

Ställningstagande om pågående avrop av konsulter 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna följande pågående avrop av konsulter över 
500 000 kr.  

1. Kvalitetsutvecklare & projektledare äldreomsorgslyftet 
2. Biståndshandläggare 
3. HSL-Chef 
4. Förändringsledare hemtjänsten 

Godkännande av pågående avrop innebär inte ett ställningstagande angående förvaltningens 
tidigare hantering av delegationsbeslut, avrop från ramavtal eller direktupphandling utan är endast 
en bekräftelse på att avropet fortsätter till avtalstidens slut. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Roland Junerud (S) reserverar sig mot beslutet och lämnar in ett särskilt yttrande, se Bilaga A. 

Ärendet 
Socialförvaltningen har uppmärksammats på brister i hanteringen av avrop av konsulter. Avrop över 
500 000 kr exklusive moms har i flera fall skett över delegation. Avtal som tecknats angående avrop 
av konsulter över 500 000 kr exklusive moms bedöms vara giltiga. 
 
Förvaltningen lyfter alla pågående konsultavtal som avropats över beloppsgränsen för 
arbetsutskottets ställningstagande om avslut eller godkännande. Förvaltningen föreslår att samtliga 
konsultuppdrag ska fortsätta till avtalstidens slut. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna följande pågående avrop av konsulter över 
500 000 kr.  

1. Kvalitetsutvecklare & projektledare äldreomsorgslyftet 
2. Biståndshandläggare 
3. HSL-Chef 
4. Förändringsledare hemtjänsten 

Godkännande av pågående avrop innebär inte ett ställningstagande angående förvaltningens 
tidigare hantering av delegationsbeslut, avrop från ramavtal eller direktupphandling utan är endast 
en bekräftelse på att avropet fortsätter till avtalstidens slut 

Yrkanden 
Roland Junerud (S) yrkar att arbetsutskottet lämnar över ärendet till socialnämnden för beslut. 

Antonella Pirrone (KD) och Anders Karlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Förvaltningens förslag till beslut mot Roland Juneruds (S) yrkande att arbetsutskottet lämnar över 
ärendet till socialnämnden för beslut. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt ovan och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar att 
bifalla förvaltningens förslag till beslut att Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna 
följande pågående avrop av konsulter över 500 000 kr.  
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1. Kvalitetsutvecklare & projektledare äldreomsorgslyftet 
2. Biståndshandläggare 
3. HSL-Chef 
4. Förändringsledare hemtjänsten 

Godkännande av pågående avrop innebär inte ett ställningstagande angående förvaltningens 
tidigare hantering av delegationsbeslut, avrop från ramavtal eller direktupphandling utan är endast 
en bekräftelse på att avropet fortsätter till avtalstidens slut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0058/000-19 
Ekonomisk uträkning 
Ramavtal för avrop 1-2 
Ramavtal för avrop 3-4 
Individuellt avtal - Kvalitetsutvecklare & projektledare äldreomsorgslyftet  
Individuellt avtal – Biståndshandläggare 
Utannonsering – HSL-chef 
Bekräftelse – HSL-chef 
Utannonsering – Förändringsledare hemtjänsten 
Bekräftelse – Förändringsledare hemtjänsten 

Skickas till 
Akten 
Äldreomsorgen 
Beställaravdelningen äldreomsorg och funktionsnedsättning 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 
 

 
  



Socialnämndens arbetsutskott
Datum: 2022-03-24 

Ärende SON/2022/0058/000

Reservation gällande arbetsutskottets beslut i ärendet Ställningstagande 
pågående avrop av konsulter 

Socialförvaltningen har uppmärksammat brister i hanteringen av avrop vad gäller 
konsulter. Avrop över 500 000 kr exklusive moms och har i flera fall skett över delegation. 

Socialdemokraternas önskemål om att nämnden skull fatta beslut om ”ställningstagande 
pågående avrop av konsulter” hörsammades inte utan avslogs, vi anser att detta beslut är 
av stor betydelse för den politiska styrningen av förvaltningen och bör tas av nämnden. 

Socialdemokraterna väljer att reservera sig mot arbetsutskottets beslut. Överskridanden i 
delegationsordningen har varit omfattande. Socialdemokraterna kan inte av princip 
godkänna avtal i efterskott när delegationsordningen överträtts av förvaltningen. Vi som 
politiker har inte mandat att datera beslut bakåt i tiden och därför kan Socialdemokraterna 
inte ge bifall och godkänna redovisade avrop. 

Politiker är satta att förvalta medborgarnas pengar med försiktighet och god kvalitet. Att 
använda konsulter bör ske med försiktighet då kostnader för dessa är höga och kunskapen 
försvinner ut ur organisationen med konsulten. 

Under de senaste åren har alliansens besparingsåtgärder präglat all verksamhet inom 
socialförvaltningen för att hålla budget i balans. Verksamheter har lagts ner och chefer har 
slutat och personalen har fått ta konsekvenserna med försämrad arbetsmiljö.  
Kommunanställda chefer och personal har försvunnit och ersatts av konsulter.  
Förvaltningen har satsat på avrop av konsulter i stor omfattning med mer än dubbelt så 
höga kostnader som egna anställda. 

Beslutet för att anställa en förändringsledare på hemtjänsten togs innan socialnämnden fick 
ta del av förvaltningens förslag till beslut, detta förfaringssätt skapar en omöjlig situation 
för nämnden att styra och leda verksamheten och upptäcka felaktigheter i besluten. 

Socialdemokraterna har tidigare påpekat att en annan delegationsordning har varit 
önskvärd på många områden. I nuvarande delegationsordning lägger politiken över ett 
ansvar på tjänstemännen som i många fall är olyckligt och skadar deras förtroende, beslut 
som borde ligga på politiken. 

För Socialdemokraterna 
Roland Junerud 

Bilaga A
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18/22 Övriga frågor 
Det fanns inga övriga frågor. 
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