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2 Mål och internbudget 2019 inklusive  
effektiviseringsuppdrag 
 
Socialnämnden skrev i sitt förslag till Mål och budget 2019 (2018-08-28): 

 

”Socialtjänsten har traditionellt fokuserat på de brottsoffer som varit utsatta för våld i 

nära relationer och inte utvecklat arbetet med övriga brottsoffer. Även dessa personer 

har dock rätt till och kan ha behov av insatser i form av råd och stöd, boende och/eller 

skydd i vissa fall, ekonomiskt bistånd och samtalsstöd. I det nuvarande läget kan det 

ifrågasättas om nämnden kan garantera en tillräcklig rättssäkerhet och om lagstiftning-

ens krav på området uppfylls fullt ut. (…) Volymökningar inom socialförvaltningens 

ansvarsområden går inte hand i hand med befolkningsprognoser och resursfördelnings-

modeller utan styrs även av andra faktorer. Samhällsförändringar, internationella händel-

ser, skärpta krav i lagstiftning samt en aktivare tillsyn av det sociala arbetet påverkar 

socialförvaltningen i hög grad. Det finns många faktorer som pekar mot att ärende-

mängden ökar under de närmaste åren vilket kräver tydliga politiska prioriteringar 

och/eller ökande resurser.” (Våra kursiveringar). 

 

När resursfördelningsmodellen togs fram noterades det särskilt att behoven på det soci-

ala området är svåra att förutse och att budgetramen kan ramen kan behöva justeras utö-

ver det påslag som styrs av befolkningsökning och pris- och löneuppräkning. Så har 

också gjorts vid ett tillfälle, då ökande kostnader för ekonomiskt bistånd inte rymdes 

inom den generella budgetuppräkningen. Mot denna bakgrund föreslog Vänsterpartiet i 

kommunfullmäktige att socialnämndens budgetram skulle tillföras ytterligare 10 000 tkr 

som allmän budgetförstärkning. 

 

Av nämndens effektiviseringsbeting på 10 500 tkr var 10 000 tkr tänkta att tas på verk-

samheten mottagande av ensamkommande asylsökande barn, där kostnaderna sänkts 

under året och ytterligare kostnadsminskningar förutsågs under 2019. Detta accepterades 

inte av kommunledningen. 

 

Utrymmet för ytterligare effektiviseringar av socialförvaltningens verksamhet är under 

kommande år ytterst begränsat, vilket innebär att fortsatta effektiviseringskrav istället 

riskerar att gå ut över angeläget, men inte lagstyrt, social arbete – vilket i sin tur kommer 

att medföra ökande kostnader i framtiden. Vänsterpartiet föreslog att medel för ensam-

kommande, 17 000 tkr, skulle överföras från medel till KS/KF förfogande till social-

nämndens driftsram och att nämnden skulle få tillgodogöra sig den kostnadsminskning 

jämfört med avsatt belopp 2018 som effektivisering för 2019. Någon ytterligare effekti-

visering för 2019 skulle därmed inte vara nödvändig. 

 

Vänsterpartiets budgetyrkande avslogs av fullmäktige och därmed återstår för social-

nämnden att genomföra en effektivisering på drygt 10 mkr. De förslag till kostnads-

minskningar som redovisas i ärendet kan endast till en begränsad del beskrivas som ef-

fektiviseringar; det mesta är osäkra antaganden om minskade kostnader eller rena ned-

skärningar. Åtgärderna är ändå, givet det faktiska budgetläget, acceptabla, varför Väns-

terpartiet inte lägger något alternativt förslag. 
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