
  

Reservation 

vid socialnämndens sammanträde 2018-04-19 i ärende 4: 

Mål- och resursplan för socialnämnden 2019-2021 (2017/261) 

Marianne Ramm och jag yrkade i detta ärende bifall till förvaltningens 

förslag: 

Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen ramökning motsvarande 52,5 mkr fördelat enligt följande; 
1. 3,0 mkr till resterande driftsbudget för serviceboende LSS Idrottsgatan 7 (Konvaljen) 
2. 5,5 mkr till driftsbudget för socialpsykiatriskt boende Storegårdsvägen i Vargön 
3. 7,0 mkr avseende boendestöd LSS för ungdomar som studerar på annan ort 
4. 8,2 mkr för förstärkning av hemsjukvårdens budget utifrån avancerad sjukvård 
5. 2,8 mkr för förstärkning av budget för särskilt boende äldre utifrån avancerad sjukvård 
6. 25,0 mkr för förstärkning av budget för placering av barn/unga 
7. 1,0 mkr för budget avseende träningsboende ensamkommande ungdomar 

Socialnämnden överlämnar förslag till Mål- och resursplan 2019-2021 samt konsekvensbeskrivning till 
kommunstyrelsen. 

Av Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen, 2018-02-28, framgår 

att vi redan då hade invändningar mot förslaget till ramanvisningar. Vi 

hade önskat ett mera differentierat tillvägagångssätt.  Nu blev förslaget 

endast marginellt bättre formulerat än de yttranden som kom från 

kommunstyrelsens ordförande: ”Jag har inte mer pengar att dela ut!”. 

Socialnämnden mötte budgetberedningen den 1 februari. Vid 

genomgången av det prelimära bokslutet för 2017 och läget i början av 

budgetåret 2018 kom inga invändningar mot socialförvaltningens 

påstående, att man visst arbetade målmedvetet med riktlinjerna för god 

ekonomisk hushållning. Prognosen för 2018 då och nu kan inte tolkas på 

annat sätt än att det handlar om en underbudgetering. Vid samma tillfälle 

informerades budgetberedningen om tillkommande förändringar inför 

2019 och framöver. Socialförvaltningens verksamhet är reglerad genom 

bindande lagtexter och förordningar, utrymmet för förebyggande insatser 

begränsas starkt. Både nämnden och förvaltningen har endast några 

handfulla exempel att ge när det gäller insatser utöver det föreskrivna. 

Här handlar det om enstaka frågor där vi är bättre än 

kommungenomsnittet, ett fåtal guldkorn som ger rätt att vara lite extra 

stolt över sitt eget arbete. 



 

Nu vände förvaltningen in och ut på sig själv för att kunna visa för 

nämnden i vilka frågor ett uppdrag kunde ges med syfte att begränsa 

verksamhetens kostnader. Socialchefens presentation avslutades med en 

sammanställning över tänkbara, möjliga, i vart fall inte helt omöjliga 

förändringar i verksamheten.  

Visserligen fanns idag utrymme att ställa frågor och be om förklaringar 

kring enskilda punkter i denna katalog. Vi lyssnade och vi noterade. Men 

vi ville inte medverka till att dra slutsatser utan det som rimligen borde 

föregå beslut med ganska långtgående följder. Det måste finnas skriftliga 

underlag, det behövs konskevensbeskrivningar.  

Budgetarbete är en process i flera steg med flera aktörer. Vi markerade 

vårt missnöje tidigare mot förslaget om ramanvisningarnas enkelspåriga 

budskap: ”Räkna inte med att få mer, punkt”.   

Vi välkomnar vår egen förvaltnings reaktion: ”Ska vi göra det som 

förväntas av oss, som uttrycks genom kommunfullmäktiges 

inriktningsmål och nämndens förväntade resultat, då är den här 

ramökningen som behövs.”  

Påbjuder kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 

kostnadsbegränsningar, tillkommer inga generella eller 

specialdestinerade statsbidrag som förstärker inkomstsidan, ja, då är det 

den här katalogen som nämnden och förvaltningen återkommer till i ett 

gemensamt arbete.  

Sedan är det kanske på sin plats att påminna om två saker, det ena som 

alla känner till, det andra som ingen vet något om:  

 Det är mer undantag än regel att nuvarande kommunledning har 

sista ordet vid kommunfullmäktiges beslut kring Mål- och 

resursplanen. 

 Den 9 september är det val, i riket, i regionen och i kommunen. 

Jag reserverar mig till förmån för Vänsterpartiets yrkande. 

 

 

Lutz Rininsland  

Vänsterpartiet   2018-04-19  


