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 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Sammanträdesdatum 2022-03-24 Paragrafer § 36 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

2022-03-25 

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.  

Datum då tillkännagivandet 
upphör 

2022-05-19 

 

Förvaringsplats för protokollet Individ & Familjeomsorg 

Underskrift  

  

Vera Lagerström, nämndsekreterare 
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§ 36 Dnr 2021-00326 

Underlag till kommunbudget 2023, plan 2024-2025 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg upphäver sitt beslut den 17 februari 2022,  

§ 5. 
 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner underlag till kommunbudget 

2023, plan 2024 - 2025. 

 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg äskar 16 miljoner kronor för att möta 

välfärdens utmaningar och skapa en hållbar socialtjänst. 

 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Reservation 

Elisabeth Lyckevall (S) och Sture Andréasson (S) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för egna tilläggsyrkanden. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid nämndens sammanträde den 17 februari 2022, § 5, nekades ledamot Elisabeth 

Lyckevalls (S) yrkanden felaktigt samt att ledamotens yrkanden hänvisades till 

ärendets fortsatta beredningsprocess. Med anledning av felaktigheterna är beslutet 

oriktigt, därför ska beslutet upphävas och beslutas på nytt.  

 

I enlighet med anvisningar för kommunbudget ska nämnden godkänna underlag för 

kommunbudget 2023, plan 2024 - 2025.  

Nämnderna uppmanas att inkomma med underlag som beskriver de utmaningar de 

har framför sig under perioden samt för att nå en budget i balans. Nämnden har 

möjlighet att kommentera de trender som lyfts i den kommungemensamma analysen 

eller lägga till trender som påverkar nämndens ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-01 

Underlag till kommunbudget 2023, plan 2024 – 2025  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) yrkar att nämnden upphäver sitt beslut den 17 

februari 2022, § 5 samt yrkar bifall till förslaget för underlag till kommunbudget 

2023, plan 2024-2025 och föreslår tilläggsyrkande att nämnden äskar 16 miljoner 

kronor för att möta välfärdens utmaningar och skapa en hållbar socialtjänst.  
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Elisabeth Lyckevall (S) och Sture Andréasson föreslår bifall till förslaget med 

följande tilläggsyrkanden: 

• Att utöka Nämnden för Individ & Familjeomsorgs budget för 2023 med 15 

miljoner kronor enligt följande: 

1 miljon kronor för att säkerställa kostnaden för PO (Personligt Ombud) när 

det finns möjlighet att återstarta verksamheten i Kungsbacka eller 

tillsammans med någon annan kommun eller verksamhet. 

14 miljoner kronor för att stärka upp med personal på våra boenden, och ge 

stöd för ökade kostnader, då fler ungdomar behöver stödboende.  

Möjlighet att stödja familjer som behöver placera sina barn/unga på 

kortidsverksamhet utöver det antal dagar som man i budget lägger förslag 

om. 

Anslaget skall också täcka arbetet med ökande antal orosanmälningarna, 

vilket innebär ökade kostnader för Myndighet Stöd och Behandling.  

Vi ansvarar även för stöd för spelberoende, vilket också ökar förvaltningens 

arbetsbörda. 

Suicidprevention är en del av vårt ansvar och det riskerar öka i Coronatider. 

Samt för stöd till personalen, för att förebygga och se över schemaläggning i 

verksamheter med schemalagd arbetstid. Samt ett direktiv om ökad 

kulturstimulans inom individ & familjeomsorgs verksamhetsområde.  

• Behovet av stöd för som inte finner sig tillrätta med de digitala lösningar 

och formulären, yrkar vi på utrymme som ska täcka behovet av deras 

information och stöd 

• Att kulturbehovet tillgodoses i ökad omfattning inom vårt 

verksamhetsområde. Vi vet att det förekommer på olika sätt inom olika delar 

av verksamheten. Vad vi önskar är en systematisk kulturgaranti. 

Finansieringen ska rymmas inom den socialdemokratiska budgeten.  

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) finner att det finns sex förslag till beslut, det 

vill säga hans eget förslag att beslutet den 17 februari 2022, § 5, ska upphävas, hans 

eget förslag med instämmande av Elisabeth Lyckevall (S) och Sture Andréasson (S) 

att bifalla underlag till kommunbudget 2023, plan 2024-2025, hans eget 

tilläggsyrkande och Elisabeth Lyckevalls (S) och Sture Andréassons (S) tre 

tilläggsyrkanden. 

 

Ordföranden frågar först om nämndens beslut den 17 februari 2022, § 5, ska 

upphävas och finner att nämnden bifaller det. 
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Ordföranden frågar sedan om underlag till kommunbudget 2023, plan 2024-2025, 

kan antas och finner att nämnden bifaller det. 

 

Ordföranden ställer sedan sitt eget tilläggsyrkande om äskande av 16 miljoner kronor 

mot avslag, och finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet.  

 

Ordföranden ställer sedan Elisabeth Lyckevalls (S) och Sture Andréassons (S) 

tilläggsyrkande om att utöka Nämnden för Individ & Familjeomsorgs budget för 

2023 med 15 miljoner kronor mot avslag, och finner att nämnden avslår 

tilläggsyrkandet. 

 

Ordföranden ställer sedan Elisabeth Lyckevalls (S) och Sture Andréassons (S) 

tilläggsyrkande om behovet av stöd för digitala lösningar och formulär mot avslag, 

och finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet. 

 

Ordföranden ställer sedan Elisabeth Lyckevalls (S) och Sture Andréassons (S) 

tilläggsyrkande om systematisk kulturgaranti, mot avslag, och finner att nämnden 

avslår tilläggsyrkandet. 

Protokollsanteckning 

Alliansen ser med stor oro på utvecklingen i vårt närområde med krig och alla dess 

negativa följder. Vi har ökande behov av att erbjuda människor på flykt ett skydd och 

vårt stöd. Vi står inför stora välfärdsutmaningar som vi med kraft måste möta. Vi ser 

i spåren av pandemin och arbetet med åtgärdsplanen en ansträngd verksamhet med 

ökade risker för oro, stress och sjukskrivningar. Alliansen ser ökande behov i 

samhället. 

Alliansen har då en skyldighet att påtala detta för budgetberedningen och samtidigt 

äska om ytterligare 16 miljoner kronor mer för att möta välfärdens utmaningar och 

skapa en Hållbar socialtjänst i linje med beslutat dokument. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 


