Särskilt yttrande
Socialnämnden 2019-02-12

§10 Återrapportering av socialnämndens ekonomiska åtgärdsplan
2018
Vänsterpartiet hade ingen ordinarie plats i socialnämnden förra mandatperioden då
27-punktsprogrammet av nedskärningar beslutades om 2018-05-22. Däremot har vi varit tydliga
i vår kritik av dem, bland annat genom ersättaryttrande i nämnden och i kommunfullmäktige. Se
exempelvis vårt yttrande på “§193 Justering av socialnämndens budgetram 2018” på
kommunfullmäktige 2018-12-10.
Vår kritik av nedskärningarna kvarstår. Först och främst är det en kritik mot förra majoriteten (S,
C, MP) som inte gav tillräckligt med resurser för socialnämnden. Det är det överhängande
problemet. I Vänsterpartiets egna budget fanns det tillräckligt med resurser så att vi inte skulle
behöva skära ner på verksamheten.
Förvaltningen har presenterat 27 punkter för effektiviseringar/nedskärningar. Men man har inte
skickat med en konsekvensanalys av vad det här kommer innebära för verksamheten, man
redovisar bara förväntade (kortsiktiga) ekonomiska besparingar. Vi skulle gärna vilja se vad för
konsekvenser det här innebär för verksamhet, brukare och personal och att det presenteras i
samband med återrapporteringen.
Även kommunstyrelseförvaltningen har varit kritisk till de stora nedskärningarna. I handlingarna
till kommunfullmäktige 2018-12-11 kan man läsa att kommunstyrelseförvaltningen har följande
att säga:
“Den föreslagna justeringen är högre än socialnämndens prognos för 2018. Anledningen
är att kommunstyrelseförvaltningens uppfattning är att socialnämnden, i sin spariver,
också dragit ner på kostnader som i längden inte är hållbara.”
Vilka kostnader syftar kommunstyrelseförvaltningen på? Vilka av punkterna var “för mycket”
även enligt kommunstyrelseförvaltningen? Detta är saker vi skulle vilja fått presenterade för oss.
Vi deltog därför inte i beslut på denna punkt.

Vi är också tveksamma till att man spar in genom att vakanshålla vissa tjänster. Även om det
kan vara perioder med mindre belastning så är vi oroliga för att arbetet kommer behövas utföras
av de kvarvarande i personalen.
Vissa effektiviseringar har dock varit just det - effektiviseringar. Det har handlat om att ta hem
olika verksamheter i egen regi för att det blir billigare. Sådana besparingsåtgärder är vi positiva
till.
Vi anser att nämnden har fått för lite resurser. Naturligtvis ställs förvaltningen inför en jobbig
situation när man ska ta fram förslag på effektiviseringar som kommer drabba verksamheten
och att man gör så gott man kan. Men socialförvaltningen behöver inte mindre resurser,
tvärtom! Det är inte personalens fel för att omvärlden ändrar sig och behoven ökar och att
politiker inte skjuter till tillräckligt med medel. Vänsterpartiet tycker att invånarnas behov ska gå
före höga överskottsmål och skattesänkningar.
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