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Justerare       
       
       
       

 

Plats och tid 
Adelborgsalen Djurås, kl. 15:45-16:00 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Irené Homman (S), ordförande 
Barbro Wallin (M) 
Ulf Haglund (KOSA) 
 

Tjänstgörande ersättare 
Bengt Rosén (M) tjänstgörande för Birgitta Floresjö (C) 
Heléne Norman (C) tjänstgörande för Johan Elfsberg (C) 
Catharina Karlhager (KD) tjänstgörande för Jonas Wittink (MP) 
Christer Iversen (L) tjänstgörande för Robert Österlund (V)  
 
Övriga närvarande 
Tjänstemän 
Malin Lindén Ohlsson, socialchef 
Anna Eklund, verksamhetschef vård och omsorg 
Anna Yttervall, verksamhetschef stöd och omsorg 
 

 
Justering 
Justerare 
Ulf Haglund (KOSA) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2022-05-13, kl. 10:00 § 42 
 
Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Margareta Marjeta  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Irené Homman (S)  
 
Justerare 
 
 ________________________________   
Ulf Haglund (KOSA)  
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-05-11 
 

Beslutade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§ 42 2022-05-13 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2022-06-07 
 

Underskrift 
 
 ________________________________   
Margareta Marjeta 
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SN/2022:25 

SN § 42 
 

Behovsbeskrivning 2023 Socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

1. Godkänna förslag av prioriteringar i Behovsbeskrivning för 
Socialförvaltningen 2023 och lämna revideringen till 
budgetberedningen.  

Ärendebeskrivning 
I budgetarbetet för 2023 ska varje nämnd anta en behovsbeskrivning där  
man beskriver volymförändringar, omvärldsfaktorer och där utvecklingsbehov  
definieras. Behovsbeskrivningen ska överlämnas till budgetberedning  
som underlag i den fortsatta budgetprocessen. 
 
Socialförvaltningen kan se ett ökat behov hos medborgare inom flera 
områden som påverkar socialnämndens budgetbehov. Högsvedens vård och 
omsorgsboende är en stor del av det behov som presenteras i 
socialförvaltningens behovsbeskrivning. 

Ärendets beredning 
Socialnämnden fastställde Behovsbeskrivning för Socialförvaltningen 2023 
på sammanträde 2022-03-21 § 24. Budgetberedningen har mottagit och sett 
över nämndernas redovisade behov och konstaterar att behoven 
sammantaget ligger högt över det utrymme som finns att fördela.  
 
Ett direktiv har gått ut med en lägesbeskrivning av 2023 års budget och att 
nämnderna, med anledning av angivna förutsättningar, ska göra 
prioriteringar i sina behovsbeskrivningar.  
 
Socialnämnden har kallats till konferens den 11 maj 2022 gällande Budget 
2023 och det aktuella uppdraget att göra prioriteringar i nämndens 
behovsbeskrivning inför 2023. Under konferensen har socialnämnden och 
förvaltningen diskuterat behoven, alternativ och konsekvenser och kommit 
fram till ett förslag på prioritering. Ordförande föreslår att sammanträde 
öppnas för beslut i ärendet.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Irene Homman (S): Godkänna förslag av prioriteringar i Behovsbeskrivning 
för Socialförvaltningen 2023 och lämna revideringen till 
budgetberedningen. 
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Beslutsunderlag 
Behovsbeskrivning för Socialförvaltningen 2023, 220321, 8 sidor 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen, budgetberedningen + handling 
 
 

 
 


