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1 Ekonomisk rapport med helårsprognos juni (SN 2020:314)

Socialnämnden är underbudgeterad!
I den ekonomiska rapporten prognostiseras ett underskott för helåret på 22,4
miljoner kronor. Det är visserligen 15,9 mkr mindre än i prognosen i delårsrapport 1, men det är fortfarande ett underskott som är oacceptabelt stort. Underskottet beror inte på bristande kostnadskontroll, ej beslutade ambitionshöjningar
eller allmän ineffektivitet. Tvärtom har socialnämnden och socialförvaltningen
under en följd av år trimmat organisationen och infört mer kostnadseffektiva
arbetssätt. Tyvärr har också på senare år kortsiktiga verksamhetsförsämringar
genomförts, bl.a. nedläggningen av öppna förskolan i Alby. Det förebyggande
arbetet, som alla i teorin hyllar och som alla inser är långsiktigt nödvändigt, har
fått stå tillbaka i brist på tillräckliga resurser. Socialförvaltningens kostnader är
lägre än i andra socioekonomiskt jämförbara kommuner.
Den ofrånkomliga slutsatsen är att socialförvaltningen i Botkyrka är underbudgeterad. Nämnden har inte tilldelats tillräckliga resurser för att klara den verksamhet som den åläggs av lagstiftning och genom de politiskt beslutade målen. I
sitt förslag till mål och budget 2020 äskade nämnden en budgetförstärkning på
sammanlagt 45 mkr fördelade på sju specifika punkter där förändrad lagstiftning
och ökade behov innebär ökade kostnader. Av dessa beviljades endast 0,5 mkr
(insatser mot spelmissbruk) och nämnden ålades ”effektiviseringar” på 10 mkr.
I Vänsterpartiets budgetyrkande inför 2020 tillfördes socialnämndens budgetram
21,6 mkr ytterligare jämfört med majoritetens förslag i syfte att säkra rättssäkerhet och lagenlighet och för att värna angeläget förebyggande arbete. Yrkandet
avslogs. Den 8 juni i år yrkade Vänsterpartiet att nämnden skulle begära 20 mkr
i utökad driftsbudget i syfte att värna det förebyggande arbetet och Botkyrkabornas sociala rättigheter. Yrkandet avslogs. Vänsterpartiet fullföljde med motsvarande yrkande i kommunstyrelsen den 9 juni. Yrkandet avslogs.
Vänsterpartiet kommer att fortsätta att arbeta för att det sociala arbetet i Botkyrka, såväl det akuta som det förebyggande, såväl det lagstyrda som det frivilliga, får de resurser som det behöver.
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