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§    Dnr SN 2015/192 
 
Information ”Konsekvensbeskrivning om socialnämnden inte 
tillförs 36 Mkr i Mål- och resursplan 2017-2021 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens ordförande beslutade 2016-05-09 att överlämna tjänsteskrivelse som 
beskriver konsekvenser om socialnämnden inte tillförs 36 Mkr i Mål- och resursplan 
2017-2021 till kommunstyrelsens budgetberedning. 
 
 
Förslag till beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  
 
 

 
 
Beslutsunderlag 
- Missiv 2016-05-11  
- Tjänsteutlåtande 2016-05-09 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
- 
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 Socialnämnden 
 
 
 
Socialförvaltningens förslag gällande effektivi-
seringsmål 2017 samt konsekvensbeskrivning 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-04-21 att hos kom-
munfullmäktige begära en ramökning motsvarande 36 Mkr, fördelat enligt 
följande; 
 

1. 2,0 Mkr avseende ofinansierade IT-kostnader på nämnd- och förvalt-
ningsgemensamt. 
 

2. 7,0 Mkr avseende ofinansierade kostnader för hemvård inom vård 
och omsorg. 

 
3. 3,0 Mkr avseende ofinansierade kostnader för hemsjukvård inom 

vård och omsorg. 
 

4. 7,7 Mkr på grund av utökade kostnader för verksamheten i Brålanda, 
fördelat med 5,6 Mkr till vård och omsorg och 2,1 Mkr till omsorg 
om funktionshindrade. 

 
5. 1,0 Mkr avseende ofinansierade kostnader för flyktingverksamheten 

inom arbetsmarknadsavdelningen. 
 

6. 2,5 Mkr avseende nya kostnader för uppsökande fältverksamhet 
inom individ- och familjeomsorg. 

 
7. 3,5 Mkr avseende kostnader för ny gruppbostad LSS inom omsorg 

om funktionshindrade. 
 

8. 2,0 Mkr avseende kostnader för drift av ny gruppbostad LSS inom 
omsorg om funktionshindrade. 

 
9. 1,0 Mkr avseende kostnader för boendestöd inom omsorg om funk-

tionshindrade. 
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10. 1,3 Mkr avseende kostnader för daglig verksamhet inom omsorg om 

funktionshindrade. 
 

11. 0,5 Mkr avseende kostnader för anhörigstöd inom omsorg om funk-
tionshindrade. 

 
12. 0,5 Mkr avseende kostnader för det kommunala aktivitetsansvaret 

för ungdomar inom arbetsmarknadsavdelningen. 
 

13. 4,0 Mkr för jobbefrämjande åtgärder för ungdomar och unga vuxna 
inom arbetsmarknadsavdelningen. 

 
Kommunstyrelsens ordförande begärde under budgetöverläggningen med 
socialnämndens presidium 2016-04-28 att socialnämnden skulle inkomma 
med förslag, innan 12 maj 2016, gällande effektiviseringsmål om 4,1 Mkr 
2017 samt konsekvensbeskrivningar om nämnden inte tillförs de begärda 36 
Mkr. 
 
Förvaltningsledningen har skrivit fram tjänsteutlåtande gällande ovanstå-
ende. Då handlingarna skulle vara kommunstyrelsens budgetberedning till-
handa innan socialnämndens presidium respektive socialnämnden hann 
sammanträda tog socialnämndens ordförande beslut 2016-05-09 om att 
ställa sig bakom tjänsteskrivningarna och överlämna handlingarna till kom-
munstyrelsen. 
 
Socialförvaltningen 
 
 
 
Karin Hallberg  
Socialchef  
 
 
 
Bilagor 
Tjänsteutlåtanden om varje enskilt förslag 
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 Kommunstyrelsens budgetberedning 
 
 
 
Konsekvensbeskrivning om socialnämnden inte tillförs 
36 Mkr i MRP 2017-2021 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens ordförande föreslås besluta att till kommunstyrelsens bud-
getberedning lämna över denna tjänsteskrivelse med bifogade bilagor som 
konsekvensbeskrivning om socialnämnden inte tillförs de medel som äskats 
i MRP 2017-2021.  
 
Bakgrund 
 
Socialförvaltningen har sedan delårsrapport 2, 2014 rapporterat om års- 
prognoser som pekat på ett ökande underskott trots genomförda översyner, 
effektiviseringar och beslutade restriktioner. Översyner görs kontinuerligt 
för att i möjligaste mån kostnadseffektivisera verksamheten. I förvaltning-
ens analys framkommer att det sedan ett par år föreligger volymökningar 
och kostnadsökningar inom flera områden som påverkar resultatet negativt, 
då nämnden inte har full kompensation för dessa i budget. Bedömning görs 
att förvaltningen inte kan genomföra anpassningar så att budgetbalans upp-
nås under detta budgetår, då förvaltningen dels saknar politiska uppdrag för 
att genomföra förändringar samt att enskilda individers lagliga rätt till insat-
ser påverkar verksamheten.  
 
Förvaltningsledningen skrev inför socialnämndens sammanträde i december 
2015 fram förslag till budgetanpassningar gällande 2016. Socialnämndens 
ordförande beslutade att ej lyfta dessa vidare för beslut i socialnämnden och 
förvaltningen har inte efter det fått uppdrag från nämnden att vidta åtgärder i 
verksamheterna för budgetbalans. Detta då bedömningen görs att verksam-
heten behöver tillföras medel för att klara åtagandet att bedriva ett tryggt, 
säkert och kvalitativt socialt arbete samt en trygg, säker och kvalitativ om-
sorg och vård.  
 
Socialnämnden har beslutat att begära ramökning om 36 Mkr i MRP för 
2017 och nedan följer en beskrivning av konsekvenser som kan följa på 
neddragningar som förvaltningen behöver genomföra om nämnden inte till-
förs dessa medel. Konsekvensbeskrivningarna är beskrivna i ett generellt 
perspektiv. Mer djupgående konsekvensbeskrivningar kommer göras inför 
varje eventuell neddragning och då i samverkan mellan arbetsgivare och 
fackliga organisationer. 
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Effektiviseringsmål 
 
För att nå förväntat effektiviseringsmål om 4,1 Mkr har förvaltningen för-
slag på åtgärder inom hemvård och hemsjukvård, se beskrivning i bilaga 1 
och 2. 
 
Konsekvensbeskrivning om socialnämnden inte tillförs 36 Mkr 
 
För att uppnå budget i balans 2017 utan ramökning bedömer förvaltnings-
ledningen att stora förändringar i verksamheten behöver genomföras. Dessa 
förändringar kommer leda till försämrad kvalitet i utförandet av insats i för-
valtningens olika delar, samt att arbetsmiljön för medarbetarna påverkas ne-
gativt. Förvaltningen har svårt att hitta kostnadsbesparingar i form av t.ex. 
lokalkostnader, kostnader för fordon eller liknande utan eventuella bespa-
ringar kommer innebära personalneddragningar. 
 
36 Mkr motsvarar kostnad för 72 medarbetare. Dessa antal motsvarar ned-
läggning av exempelvis ett större äldreboende alternativt två mindre, ned-
läggning alternativt minskad personaltäthet inom gruppbostäder LSS/soci-
alpsykiatri, neddragningar inom individ- och familjeomsorgens och arbets-
marknadsavdelningens verksamhet samt neddragningar inom administrativa 
avdelningen.  
 
Avdelning vård och omsorg (VoO) 
 
Neddragningar genom exempelvis nedläggning av äldreboende och ned-
dragningar inom hemvård och hemsjukvård kommer få konsekvenser i form 
av att väntetiden från beslut om plats till dess avdelningen kan erbjuda plats 
kommer att öka, kostnad för betaldagar riskerar att öka samt också behovet 
av att köpa externa platser då behovet inte lika lätt kan tillgodoses i befint-
ligt särskilt boendebestånd i Vänersborg. Trycket på hemvård och hemsjuk-
vård kommer öka vilket får konsekvenser på medarbetarnas arbetsmiljö och 
de enskilda personernas upplevelse av kvalité i omsorg och vård. De bespa-
ringar som kan komma att göras inom hemvård och hemsjukvård är be-
skrivna i bilaga 1 och 2. 
 
Avdelning omsorg om funktionshindrade (OoF) 
 
De konsekvenser som uppstår om socialförvaltningen behöver genomföra 
neddragningar inom omsorg om funktionshindrade blir svårigheter att verk-
ställa särskilt boendebeslut utifrån behov enligt LSS/socialpsykiatri i Vä-
nersborg, som den enskildes hemkommun. I avsaknad av fortsatt projekte-
ring/byggnation av gruppbostäder i Vänersborg kommer kostnader för köpta 
platser inom OoF därför fortsätta öka, samt att särskilda avgifter riskeras 
komma att utdömas av staten. Om avdelningen ska klara det lagstadgade 
kravet gällande anhörigstöd, utan tilldelning av resurser blir konsekvensen 
att resurser får omfördelas från befintlig ram, vilket leder till neddragningar 
inom annat område. Daglig verksamhet och boendestöd är verksamheter 
som ökar nu och kommer att öka i framtiden. Utan möjlighet att anpassa en-
heterna utifrån behovet kommer konsekvenserna bli att enskildas beslut ris-
kerar att inte kunna verkställas alternativt att de verkställs i verksamheter 
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med för låg personaltäthet. Detta leder till en stor osäkerhetskänsla hos de 
enskilda brukarna samt att medarbetarnas arbetsmiljö försämras. 
 
Avdelning individ- och familjeomsorg (IFO) 
 
Om neddragningar görs inom individ- och familjeomsorgens verksamhet 
kommer möjligheten att erbjuda stöd och hjälp på hemmaplan minska, var-
för kostnaden för köpt behandling för vuxna och omsorg för barn/unga kom-
mer att öka. Om neddragningar görs av handläggare kommer myndighetsut-
övningen inom verksamheten bli av sämre kvalité, vilket missgynnar det yt-
tersta skyddet för barn/unga och vuxna i behov av insatser inom IFO. För-
sörjningsstödet kommer också öka då handläggare inte kan arbeta med 
samma metodik som idag. Arbetsmiljön för samtliga roller inom IFO kom-
mer påverkas negativt.  
 
Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) 
 
Neddragningar inom arbetsmarknadsavdelningens verksamhet får konse-
kvenser i form av att socialnämnden som utförande nämnd till kommunsty-
relsen genom förvaltningen inte kommer kunna ge insatser i den utsträck-
ning som behövs utifrån kommuninvånarnas behov. Avdelningens arbete 
med att verka för att ge stöd åt de personer som behöver rustas för att träda 
in på/eller återinträda på arbetsmarknaden kommer påverkas negativt genom 
färre medarbetare. Det finns nuvarande och kommande behov att möta där 
arbetsmarknadsavdelningen behöver förstärkas för att ge stöd på bästa sätt. 
När möjlighet till detta inte ges kommer kostnad för försörjningsstöd öka 
samt enskilda individers mående riskeras försämras. Avdelningen har ett be-
hov av att stärka såväl insatser för vuxna men också ungdomar och unga 
vuxna varför ramtilldelning behövs för att ge ett kontinuerligt och hållbart 
stöd.  
 
Administrativa avdelningen 
 
Neddragningar inom administrativa avdelningen kommer få konsekvenser 
av att stöd till chefer samt nämnd inom förvaltningen försämras, kvalitén 
gällande utredningsarbete blir påverkad samt kontakten med enskilda avse-
ende avgifter påverkas. Arbetet gällande strategisk budgetplanering, budget-
uppföljningar samt analys kommer påverkas och försämras likaså arbetet 
med att strategiskt planera för, följa upp och analysera gällande personalspe-
cialistarbetet.  
 
Bedömning 
 
Socialförvaltningen bedömer sig vara underfinansierad i förhållande till 
kommuninvånarnas behov och den kvalitetsnivå som byggts upp utifrån lag-
stiftning och politisk viljeinriktning. Om ramtillskott inte tillförs kommer 
neddragningar motsvarande 72 medarbetare behöva ske för att anpassa verk-
samheten efter budgetram. Detta kommer få konsekvenser för medarbetares 
arbetsmiljö, vår möjlighet att ge insatser enligt bland annat SoL och LSS 
med kvalité. Detta kommer sammantaget ytterst påverka kommuninvånar-
nas upplevelse av kvalité, stöd och trygghet.  
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Från 31 mars gäller nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö  
(AFS 2015:4). Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan 
leda till ohälsa i form av olika sjukdomstillstånd. De arbetsrelaterade orsa-
kerna bakom dessa problem är främst ohälsosam arbetsbelastning, arbetsti-
dens förläggning, psykiskt påfrestande arbete och kränkande särbehandling. 
De nya föreskrifterna reglerar dessa områden och förtydligar arbetsmiljöla-
gen och det systematiska arbetsmiljöarbetet som arbetsgivare är skyldiga att 
följa. Med personella neddragningar ser förvaltningsledningen en stor fara i 
att arbetsmiljön påverkas kraftfullt.  
 
Socialförvaltningen ser idag svårigheter i att rekrytera flertalet roller till det 
sociala- omsorgs- och vårdarbete som bedrivs inom förvaltningen för de 
kommuninvånare som behöver våra insatser. Vänersborgs kommun vill vara 
och behöver vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare upplever ett håll-
bart arbetsliv och där rekryteringen säkerställs, för att inte riskera att de en-
skilda personer som behöver våra insatser blir lidande eller saknar skydd. 
 
Socialförvaltningen 
 
 
 
Karin Hallberg  
Socialchef  
 
 
Beslut 2016-05-09 
Socialnämndens ordförande beslutar att överlämna ovanstående tjänsteskri-
velse till kommunstyrelsens budgetberedning. 
 
 
 
Peter Trollgärde 
Socialnämndens ordförande  


