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Sammanfattning
En skrivelse från Vänsterpartiet i Lund har inkommit till socialnämnden 

den 19 september som föreslår att nämnden ska tillskriva 

kommunstyrelsen om en tilläggsbudget för socialnämnden för år 2017 

samt att den budget som togs i juni 2016 ska förstärkas. Bakgrunden till 

skrivelsen är nämndens delårsprognos i augusti som visade ett betydande 

prognosticerat underskott. 

Beslutsunderlag
Socialnämndens tjänsteskrivelse den 30 oktober 2016 (denna skrivelse).

Skrivelse till socialnämnden daterad den 19 september

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys med fokus på hur socialnämndens beslut 

påverkar barns rättigheter bedöms inte vara relevant eftersom beslutet 

gäller att svara på skrivelsen.

Ärendet
En skrivelse från Vänsterpartiet i Lund har inkommit till socialnämnden 

den 19 september som föreslår att nämnden ska tillskriva 

kommunstyrelsen om en tilläggsbudget för socialnämnden för år 2017 

samt att den budget som togs i juni 2016 ska förstärkas. Bakgrunden till 

skrivelsen är nämndens delårsprognos i augusti som visade ett betydande 

prognosticerat underskott.

Skrivelsen beskriver att nämndens underskott till största del finns inom 

den lagstyrda verksamheten och att nämnden utöver ett underskott har 

utmaningar gällande sjukskrivningar, att personal slutar på grund av lön 

och att det finns risk för framtida besparingar inom de förebyggande 

uppdragen inom nämnden vilket skulle kunna innebära sämre stöd för 

personer med dessa behov och på längre sikt ännu högre kostnader. 

Socialnämnden arbetar för närvarande med internbudget för år 2017 och 

med den ekonomiska verksamhetsplanen för åren 2018-2020 och i detta 

sammanhang ska olika förslag på åtgärder som syftar att nå en budget i 

balans samt minska nämndens budgetram att presenteras. Utöver detta 
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pågår utredning gällande arbetsmarknadsinsatser och revidering av 

föreningsbidrag, som kan innebära lägre kostnader framåt. Nämnden 

redovisar den ekonomiska situationen för 2016 i månatliga prognoser 

vilket gör att kommunstyrelsen är medveten om den ekonomiska 

situationen. Ovan arbeten ska genomföras i enlighet med uppsatt plan 

och därigenom sker en dialog med kommunstyrelsen. 

Socialförvaltningens förslag till beslut
att tjänsteskrivelsen den 30 oktober 2016 utgör socialnämndens svar 

till Vänsterpartiet.

Annika Pettersson

Socialdirektör

Beslut expedieras till:

Vänsterpartiet

Akten



 
 
 
Till Socialnämnden 
 
Redan i juni i år, när kommunfullmäktige behandlade förslaget till budget för socialnämnden 
för år 2017 påpekade bland annat Vänsterpartiet att de medel som föreslogs ställas till 
nämndens förfogande var klart otillräckliga! Vi  blev inte emotsagda! 
 
Detta grundade vi på det faktum att budget 2017 utgick från och i praktiken förlängde den 
budget som gäller för 2016. Och eftersom alla budgetprognoser pekar på ett kraftigt 
budgetunderskott för 2016 betyder det att även budget 2017 kommer att vara oacceptabelt 
underbudgeterat. 
 
Senaste prognosen för 2016 pekar på ett underskott för nämnden på kontona köpt vård och 
försörjningsstöd, lagstyrda verksamheter, på sammanlagt cirka 23 miljoner kronor.  
 
Dessutom är personalsituationen på socialförvaltningen ansträngd, med ökat antal 
sjukskrivningar, ett ökat antal socialsekreterare som slutar sin anställning och ett löneläge som 
inte är konkurrenskraftigt i förhållande till omgivande kommuner. 
 
Besparingar i den del av nämndens verksamhet som inte är lagbunden skulle i första hand 
drabba den förebyggande verksamheten. Detta i sin tur skulle få till följd dels försämrade 
villkor för de personer som den förebyggande verksamheten vänder sig till, dels med stor 
sannolikhet innebära ökade kostnader i den del som är lagstyrd! 
 
För att inte nämndens arbete under 2017 ska förlamas av ett ständigt letande efter besparingar 
som inte är möjliga att göra föreslår jag att nämnden beslutar följande: 
 
Socialnämnden tillskriver kommunstyrelsen om en realistisk tilläggsbudget för 
socialnämnden för år 2017, att förstärka den budget som togs i juni 2016. 
 
Lund den 19 september 2016 
 
Sven-Bertil Persson 
Martin Stensson 
Vänsterpartiet 
 


