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Delårsrapporten redovisar ett negativt resultat för perioden, men prognostiserar ett 

helårsresultat på 104 mkr, 53 mkr bättre än budget. Förklaringen är huvudsakligen 

aviserade förstärkta statsbidrag som kompenserar för minskade skatteintäkter och ger 

ett visst överskott i förhållande till budget på intäktssidan. 

 

Samtidigt väntas verksamheterna sammantaget gå med 15 mkr i underskott på 

helårsbasis. Skillnaderna mellan nämnderna är dock stora. Flertalet nämnder räknar 

med en budget i balans eller med mindre överskott, medan teknik- och fastighets-

nämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden prognostiserar underskott. Allvar-

ligast är läget i socialnämnden, där prognosen är ett underskott på 38 mkr. 

 

På socialnämndens möte dagen efter kommunstyrelsemötet beslutade nämnden god-

känna en lång lista med åtgärder för att åstadkomma en budget i balans 2020: av-

veckling av ej lagstadgad verksamhet (ej preciserat vilken), indragna tjänster, minsk-

ning av externa placeringar, stramare riktlinjer för ekonomiskt bistånd, köpstopp för 

extern öppenvård m.m. En del av dessa åtgärder kan vara motiverade, t.ex. att över-

föra insatser från externa utförare till egen regi, men det är uppenbart att åtgärderna 

också kommer att gå ut över värdefulla och viktiga insatser, inte minst inom det före-

byggande arbetet. Socialnämnden har tidigare varnat för att de strama ekonomiska 

ramarna kan innebära att nämnden och förvaltningen får svårt att leva upp ens till 

lagens minimikrav. Läget är inte bättre nu, det är värre. 

 

Det är inte rimligt att en för den generella välfärden så central verksamhet som soci-

altjänsten ska tvingas till drastiska nedskärningar, samtidigt som kommunen som 

helhet förväntas göra ett resultat som är dubbelt så stort som det budgeterade. De 

höjda statsbidrag som riksdagen beslutat om var självfallet inte avsedda att förbättra 

kommunernas resultat, utan att värna välfärden i ekonomiskt svåra tider. Kommunen 

bör därför snarast besluta om hur de höjda statsbidragen ska komma verksamheterna 

till del så att kortsiktiga och skadliga nedskärningar så långt som möjligt undviks. 

 

Vänsterpartiet yrkade i kommunstyrelsen att socialnämnden skulle beviljas 20 mkr i 

utökad driftsbudget i syfte att värna det förebyggande sociala arbetet, säkra rättssä-

kerheten och medborgarnas sociala rättigheter och undvika nedskärningar som i ett 

längre perspektiv medför ökade sociala kostnader samt att kommunledningsförvalt-

ningen skulle uppdras att snarast återkomma med förslag till ytterligare fördelning av 

de ökade statsbidragen till verksamheterna. Båda yrkandena röstades ner av samtliga 

övriga partier. 
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