Reservation mot kommunstyrelsens beslut DNR 2020:1067, 2021-05-31.
Undertecknad reserverar sig mot beslutet till förmån för förslag till beslut från
kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott samt
att beslutet strider mot socialnämndens reglemente.
att beslutet ökar socialnämndens kostnader med över sex miljoner i jämförelse med
socialtjänstens förslag till kostnadsminskning.
att beslutet är inte budgeterat och lever inte upp till kommunallagens krav på god ekonomisk
hushållning.
Under ärendets beredning konstateras att Socialnämnden 2020 och 2021 stängt 14 platser (två
avdelningar) på Kaitumgårdens omsorgsboende. Det visar att socialnämnden agerar
inkonsekvent i förhållande till sitt uppdrag enligt socialnämndens reglemente som har antagits
av kommunfullmäktige. Vidare konstateras att socialtjänsten har presenterat förslag till
verksamhetsanpassningar för socialnämnden i syfte att följa kommunfullmäktiges beslutade
budgetram samt att kvalitetssäkra SÄBO utifrån ökade krav. Socialnämnden har ignorerat
socialtjänstens förslag, kommunledningens ekonomiska uppföljning samt T2 2020.
Sammanfattningsvis konstateras att socialnämnden inte fullföljt sitt ansvar att besluta om
budget i enlighet med vad som krävs för att respektera kommunfullmäktiges beslut och
kommunens ekonomi. Vidare saknas beslut från socialnämnden hur nämnden ska hantera
upplupna kostnader under innevarande budgetår. Det är en konsekvens av att man inte agerat i
enlighet med sitt uppdrag och därmed utsätter kommunen för ökad ekonomisk risk.
Socialnämnden ska i likhet med övrig kommunal verksamhet respektera de ekonomiska
förutsättningar som Jokkmokks kommun har. I ärendets beredning ingår PWC
granskningsrapport samt revisionsrapport: DNR 2021:335 Fördjupad grundläggande
granskning 2020 Socialnämnden och Kommunstyrelsens uppsikt.
att socialnämndens budgetarbete ska granskas av kommunrevisionen
att beslut om antal SÄBO platser och dess placering ligger inom socialnämndens och
socialtjänstens ansvarsområde i enlighet med reglementet för socialnämnden
att socialnämnden ska agera i enlighet med budgetramar som kommunfullmäktige beslutat
2021-06-02
Robert Bernhardsson (S)

POSTADRESS:
Västra Torget 11
962 31 JOKKMOKK

TELEFON:
+46 971 170 00

Claes Marcusson (S)

ORG NUMMER:
21 20 00-26 76

BANK:
BG 978-990

WEBB:
jokkmokk.se

Reservation 1 KS 20210531
(Signerat, SHA-256 FEA39E55418D0F26EB68474EFF625BBFA43B1D1EB5CFBF8C74D1F314D612849B)

EPOST:
info@jokkmokk.se

Sida 1 av 2

Signering
Följande parter har signerat detta dokument
Namn: ROBERT BERNHARDSSON
Person ID:
Datum: 2021-06-07 07:14
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
FEA39E55418D0F26EB68474EFF625BBFA43B1D1EB5CFBF8C74D1F314D612849B
Namn: EVA NÄSLUND
Person ID:
Datum: 2021-06-04 20:02
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
FEA39E55418D0F26EB68474EFF625BBFA43B1D1EB5CFBF8C74D1F314D612849B

Reservation 1 KS 20210531
(Signerat, SHA-256 FEA39E55418D0F26EB68474EFF625BBFA43B1D1EB5CFBF8C74D1F314D612849B)

Sida 2 av 2

Reservation mot kommunstyrelsens beslut DNR 2021:567, 2021-05-31.
Undertecknad reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag som bygger på god
ekonomisk hushållning, kommunens budgetprinciper och kommunallagen.
Kommunstyrelsens beslut strider mot grundläggande ekonomiska principer som regleras i
kommunallagen bl.a. rörande delårsrapport samt räkenskaper samt kommunens beslutade
dokument som reglerar arbetet med delårsrapporter.
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Henrik Blind
Robert Bernhardsson; Eva Näslund
Marcus Sjaggo
Nekad justering - reservationer ks
den 3 juni 2021 12:03:42

Hej!
Jag håller på att justera protokollet från måndagens kommunstyrelsemöte och tycker inte
att det är lämpligt att använda kommunens officiella brevmall till enskilda politiska
reservationer mot demokratiskt fattade beslut. Det får helt enkelt inte råda några
tveksamheter om vem som är avsändaren då kommunvapnet symboliserar alla oavsett
politisk åskådning. Det tycker jag ska hedras. Därför kommer jag inte godkänna
reservationerna så länge de står under Jokkmokks kommuns kommunvapen.
I övrigt har jag godkänt och signerat ks-protokollet med dess omröstningsprotokoll.
Bästa hälsningar
Henrik

