SOLNA STAD
Socialförvaltningen
FÖRHANDLINGSPROTOKOLL MBL § 11
Ärende:
Plats:
Tid:

Verksamhetsplan för Socialnämnden och Gemensamma familjerättsnämnden år
2021
Englundavägen 9
2020-10-13 kl. 10 – 10:30

Närvarande:
För arbetsgivaren:
Ann-Charlotte Fager, socialchef
För arbetstagarparten:
Annika Lordin, Vision
Frida Rönnblom, Akademikerförbundet SSR
Kommunal, kallade ej närvarande.
§1
Arbetsgivaren har kallat till förhandling med anledning av förslag till budget och
verksamhetsplan 2021 för Socialnämnden och Gemensamma familjerättsnämnden. AnnCharlotte Fager redogör för budgetförslagen. Solna stad har sedan 2004 haft en konsekvent
och enhetlig modell för att årligen justera nämndernas ekonomiska ramar utifrån
verksamheternas behov. Med beaktande av ett långsiktigt scenario för staden har nämnderna
fått en årlig generell uppräkning av ramarna som kompensation för löne- och prisutveckling.
Uppräkningen har årligen justerats för att nämnderna ska ha ett långsiktigt och enhetligt
uppdrag att effektivera sin verksamhet, vilket är en förutsättning för en god ekonomisk
hushållning. Den pågående pandemin har på bara några månader fått omfattande effekter på
ekonomin och arbetsmarknaden. Bedömningen är att det tar fram till 2023 innan
arbetsmarknaden är i balans igen och inflationen och löneökningstakten i Sverige bedöms
öka synnerligen måttligt under de kommande åren. Med anledning av detta föreslås att
nämnderna får oförändrade ramar 2021–2023.
Socialnämnden
Socialnämnden har en volymberäknad ram som tar hänsyn till demografiska förändringar.
Inför 2021 förenklas modellen genom att återstående del av interndebiteringen avskaffas och
nämndens ram justeras ned med motsvarande kostnad för interndebitering. För 2021 har
nämnden tilldelats en ram på 228,7 mkr.
Förvaltningen föreslår att ekonomi- och arbetsmarknadsenheten samt vuxenenhetens ramar
är oförändrade för 2021 och att barn- och ungdomsenheten tillförs den volymkompensation
på 1,2 mkr som nämnden erhållit. Återstående del av kostnad för interndebitering har
betalats centralt i förvaltningen ramen har därför minskats med 1 mkr.
Under den pågående pandemin har antalet arbetslösa i Solna stigit och under kommande år
blir det en utmaning att säkerställa solnabornas egenförsörjning till tidigare nivåer. Genom
Solnamodellen bedrivs ett systematiskt arbete för att få solnabor till egen försörjning och
arbetet kommer att intensifieras. Det finns också en oro för pandemins sociala konsekvenser
och att trycket på socialtjänsten kan komma att öka. Vid en sådan utveckling är det viktigt
med god beredskap och planering för att kunna ge stöd och hjälp till fler solnabor och
eventuellt andra målgrupper än de som socialtjänsten vanligtvis möter. Förvaltningen gör

bedömningen att det finns goda förutsättningar att klara detta inom tilldelad budgetram.
Nämndens investeringsbudget för 2020 är oförändrad från föregående år och uppgår till
0,2 mkr.
Gemensamma familjerättsnämnden
För 2021 har nämnden tilldelats en ram på 4,5 mkr. Bruttokostnaden är beräknad till 9,4 mkr
och en preliminär beräkning för 2021 visar att fördelningen blir 47,8 procent för Solna, för
Sundbyberg 34,6 procent och för Ekerö 17,6 procent. I avtal har kommunerna
överenskommit om att hälften av kostnaderna fördelas efter antalet invånare i respektive
kommun två år före aktuellt verksamhetsår. Den andra hälften fördelas utifrån antalet
ärenden (enligt Socialstyrelsens statistik) under de senaste tre åren räknat t.o.m. två år före
aktuellt verksamhetsår. För 2021 års verksamhetsår har beräkningar gjorts på år 2019 för
befolkningsstatistik samt 2017–2019 för antalet ärenden. Nämndens investeringsbudget för
2021 är oförändrad från föregående år och uppgår till 0,1 mkr.
§2
SSR och Vision påpekar att 0 procent i uppräkning kommer att drabba arbetsmiljön och
borde vara högre för att täcka kommande löneuppräkningar. Inget yrkande lämnas.
§3
Parterna konstaterar att arbetsgivaren fullgjort sin förhandlingsskyldighet jämlikt § 11 MBL
samt att förhandlingarna avslutas den 13 oktober kl. 10:30.
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