
 

PROTOKOLL Sida 1(19) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-03-30  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-03-30 
Anslaget sätts upp: 2022-03-30             Anslaget tas ned: 2022-04-21 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, kommunhus A plan 3  
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Landsort, 2022-03-30 kl. 09.00-13:14  
Mötet ajourneras; 10:02-10:10, 10:50-11:10, 11:33-11:40 

Beslutande 
Antonella Pirrone (KD), ordförande §§ 24-35 Anna-Lisa Larsson går in som ersättare §§36-38 
Anders Karlsson (M), 1:a vice ordförande, går in som ordförande §§ 36-38  
Roland Junerud (S) 2:a vice ordförande, §§ 24-35, Petra Zallin går in som ersättare §§ 36-38 
Christina Sönnergren (M) 
Helena Göransson (L) 
Eva Wennerberg (C) 
Ulla Johansson (S) 
Daniel Jobark (S),  
Lou-Lou Hillstad (SN) 
Tony Nicander (V) 
Tony Björklund (SD) 

 

   

Icke tjänstgörande ersättare 
David Öberg (KD), Gunnel Jonsson (M),Kaisa 
Persson (L), Johanna Ekholm (M), Petra Zallin (S) 
Magnus Liljeström (S), Anna-Lisa Larsson (PPiN), 
Åse Hermansson (SN), Ann Brising (MP), Johann 
Wolf (SD) 

 

 

Paragrafer 
§§ 24-38 

Justeringens plats och tid 
Onsdag 30 mars klockan 13:30 

Underskrifter 
 
 
Antonella Pirrone (KD) 
Ordförande 

Ulla Johansson (S) 
Justerare 

 
  
 
Camilla Skyttman 
Sekreterare  

 

 



 

PROTOKOLL Sida 2(19) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Övriga deltagare 
Marlen Terrell, förvaltningschef §§ 24-35 
Annette Ritari, avdelningschef  
Mikael Landberg, avdelningschef §§ 24-36 
Sofia Stenman, avdelningschef §§ 24-35 
Gabriella Rodling, avdelningschef §§ 24-35 
Johanna Olsson, controller §§ 24-35 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist 
Camilla Skyttman, nämndsekreterare/utredare 
Carin Blomberg Forest, utredare §§ 24-35 
Dan Olén, ekonomichef §§ 24-25 
Anette Larsson-Beckman, utredare §§ 24-35 
Johanna Briving, kvalitetsutvecklare §§ 24-35  
Aline Friman Varre, politisk sekreterare §§ 24-35 
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§ 26/22 SON/2022/0076/000-3 

Yttrande om Mål och budget 2023 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna till 
kommunstyrelsen.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Tony Nicander (V) deltar inte i beslutet  

Protokollsanteckningar 
Socialdemokraterna inkommer med en skrivelse som förtydligar beslutet om att bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.  

Ärendet 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd budgetprocess för 2023-2026 (KF§203/21) och 
ekonomistyrningsriktlinje (KF§203/21) ska de styrande skicka ett budgetdirektiv på remiss till 
nämnderna. Direktivet ska beskriva den politiska inriktning, kommunens styrmodell och 
planeringsförutsättningar för den kommande 4-årsperioden. Direktivet innehåller även preliminära 
drift och investeringsramar. Nämnderna ska besvara remissen senast den 1 april 2022.  
 
Budgetdirektivet innehåller ett antal frågor till nämnderna att besvara vilket görs i remissyttrandet.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna till 
kommunstyrelsen.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna till 
kommunstyrelsen.  

Yrkanden 
Roland Junerud (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut  

Beslutsunderlag 
Remissyttrande 2023-2026, Socialnämnden 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen  
Avdelningschefer  
Akten 
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