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§ 3 Verksamhetsplan med intern budget 2021
Dnr SO 2021/0011

Beslut
Socialnämnden beslutar
att
att

godkänna verksamhetsplan med internbudget 2021 och
överlämna densamma till kommunstyrelsen med undantag av
kommunfullmäktiges särskilda uppdrag som bordläggs
uppdra åt förvaltningen att under första kvartalet återkomma
med förslag på fördelning av nämndens tilläggsbudget.

Reservationer
Sengül Köse Lindqvist (FI) reserverar sig mot beslutet, § 3 bilaga 01
Saima Jönsson Fahoum reserverar sig mot beslutet, § 3 bilaga 02

Sammanfattning
Socialnämnden, liksom övriga nämnder och styrelser, har av
kommunfullmäktige i uppdrag att ta fram verksamhetsplan med
internbudget för 2021. Syftet är att beskriva hur nämnden, genom
kommunfullmäktiges mål, fokusområden och nämndens
utvecklingsmål samt särskilda uppdrag bidrar till att förverkliga
Lunds vision och förhållningssätt.
Socialnämndens kommunbidrag är 647 080 tkr, enligt beslutad EVP
2021-2023. Anslag för investeringar såsom möbler och ITutrustning är 2 000 tkr.
Fördelning av nämndens tilläggsbudget på 25 500 tkr (del av
kommunens extra generella statsbidrag) behöver utredas och
förvaltningen återkommer med förslag på fördelning under första
kvartalet.

Yrkanden
Göran Wallén (M) yrkar, med instämmande av Ann-Margreth Olsson
(S), Agneta Lindskog (KD) och Karin Nilsson (C) bifall till
förvaltningens förslag med undantag av avsnitt om
kommunfullmäktiges särskilda uppdrag som Göran Wallén (M) yrkar
bordläggning av.
Sengül Köse Lindqvist (FI) yrkar avslag till förslag till internbudget
och yrkar att ramen utökas i enlighet med Feministiskt initiativs
budgetram gällande verksamheten samt att ram för
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försörjningsstödet utökas till 35 miljoner genom att nämnden äskar
medel genom att tillskriva kommunstyrelsen för tilläggsmedel.
Saima Jönsson Fahoum (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag
och yrkar att socialnämnden begär tilläggsanslag hos
kommunstyrelsen i enlighet ett modifierat förslag
från Vänsterpartiets yrkande i kommunfullmäktige.
Teresia Ställborn (MP) instämmer i yrkandet om bordläggning av
kommunfullmäktiges särskilda uppdrag.

Beslutsgång
Ordföranden Göran Wallén (M) ställer proposition på yrkandena och
finner att hans eget yrkande vunnit bifall.
Votering begärs.
Ordföranden Göran Wallén (M) ställer proposition på Sengül Köse
Lindqvist (FI) yrkande mot Saima Jönsson Fahoums (V) yrkande och
finner att Saima Jönsson Fahoums (V) yrkande utgör motförslag mot
huvudförslaget.
Ordförande Göran Wallén (M) ställer proposition på sitt eget
yrkande mot Saima Jönsson Fahoums (V) yrkande och finner att hans
eget yrkande vunnit bifall.
Votering begärs och företas med följande propositionsordning.
Ja, till Göran Walléns (M) m fl:s yrkande.
Nej, till Saima Jönsson Fahoums (V) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Göran Wallén (M), Ursula Savonius (L), Amanda Thonander (M),
Karin Nilsson (C), Agneta Lindskog (KD), Eva S Olsson (S) och AnnMargreth Olsson röstar ja.
Saima Jönsson Fahoum (V) och Sengül Köse Lindqvist (FI) röstar nej.
Teresia Ställborn (MP) och Marcus Svensson (SD) avstår från att
rösta.
Med 7 röster mot 2 röster beslutar socialnämnden i enlighet med
Göran Walléns (M) m fl:s yrkande.

Underlag för beslut
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-11 verksamhetsplan
och internbudget 2021
Verksamhetsplan med internbudget 2021 socialnämnden.
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Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (5)

Socialnämnden

Protokollsutdrag

4 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-01-20

SO 2021/0002

Socialnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

2021-01-20 klockan 16.30–19.45, Rum Lund, Knutsgården
Göran Wallén (M), ordförande
Ursula Savonius (L), vice ordf, deltar digitalt
Saima Jönsson Fahoum (V), 2:e vice ordf, deltar digitalt
Karin Nilsson (C), deltar digitalt
Agneta Lindskog (KD), deltar digitalt
Eva S Olsson (S), deltar digitalt
Ann-Margreth Olsson (S), deltar digitalt
Teresia Ställborn (MP), deltar digitalt
Sengül Köse Lindqvist (FI), deltar digitalt
Marcus Svensson (SD), deltar digitalt
Amanda Thonander (M), ersätter P Douhane (M) deltar digitalt fr
kl 17:00
Sushma Uthappa-Schwerdt (L), deltar digitalt
Yassin Ekdahl (C), deltar digitalt
Katarina Sjöberg (FNL), deltar digitalt
Fredrik Persson (S), fr kl 17:00, deltar digitalt
Jörgen Nilsson (S), deltar digitalt
Johan Nilsson (MP), deltar digitalt
Maja Grubelic (FI), deltar digitalt
Hans-Olof Andersson (SD), deltar digitalt

Tjänstepersoner

Annika Pettersson, socialdirektör
Karin Säfström, verksamhetschef
Anna Burston, verksamhetschef
Elisabeth Svanberg Eriksson, verksamhetschef
Filippa Mellbourn, ekonomichef
Åsa Gustafsson, HR-chef
Jessica Persdotter Keding, biträdande verksamhetschef
Jonas Hansson Raquette, teknisk support
Boel Hansson, nämndsekreterare
Johan Larsson Boström, biträdande socialdirektör och
sekreterare
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SO 2021/0002

Paragrafer

§ 1–21

Tid och plats för justering

Socialförvaltningen den 25 januari kl 16:30, Knutsgården

Underskrifter
Sekreterare

Johan Larsson Boström

Ordförande

Göran Wallén (M)

Justerare

Saima Jönsson Fahoum (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-01-20

Paragrafer

§ 1–21

Datum då anslaget sätts upp

2021-01-26

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Johan Larsson Boström
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