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§193 Justering av socialnämndens budgetram 2018 
 
Socialnämndens budget har varit ett bekymmer under längre tid nu. Som konstaterats i 
föregående ärende handlar problemen om att socialnämndens budget byggt på felaktiga 
befolkningsprognoser. 
 
Socialförvaltningen skriver själva: 
 
“Det finns alltså en underliggande underfinansiering i storleksordningen 20-25 mnkr både för 
2018 och för 2019 som har sin grund i en större befolkningsökning än kommunen budgeterat.” 
 
I Vänsterpartiets budget för 2018 var ramen för socialnämnden 903 500 tkr. Kommunledningens 
budgetram för socialnämnden var 878 500 tkr. Den felbedömning som gjorts angående 
befolkningstillväxten hade kunnat hanteras inom ramen för Vänsterpartiets budget. Tyvärr valde 
kommunledningen att bortse från detta och när siffrorna började peka nedåt för 
socialförvaltningen, så sjösattes istället en kanonad av sparpaket; 27 stycken för att vara exakt. 
 
Vänsterpartiet har opponerat sig mot nedskärningarna och i en särskilt yttrande 2018-05-22 på 
socialnämndens möte konstaterade Vänsterpartiet: 
 
Socialnämnden har på maj-mötet gått med på en åtgärdsplan för att spara in 15 miljoner. Vi i 
Vänsterpartiet ser detta som en mycket olycklig utveckling med flera minst sagt problematiska 
Punkter. 
 
• Förebyggandeteamet som arbetar förebyggande med barn och unga ska bland annat förlora 
en miljon per år. Samma verksamhet som kommunen hyllar på sitt intranät. 
 
• Föreningsstödet skall minska vilket inte minst kan påverka bl.a. den redan ekonomiskt 
ansträngda kvinnojouren. 
 
• Höjning av egenavgift inom familjerådgivningen och begränsning av antalet träffar. Som kan 
leda till att låginkomsttagare inte tar den hjälp de behöver. 
 



• Missbruksvården skall erbjuda dubbelrum istället för enkelrum, ”återhållsamhet” vid 
bedömningarna samt minskning av personaltätheten. Detta är väldigt oroväckande. 
 
Vi i vänsterpartiet har förstås inga problem med flera punkter som talar om att se över 
verksamheten för att förbättra arbetsmetoder och göra bra effektiviseringar. Problemet vi har är 
när besparingar sker på medborgarnas och personalens bekostnad. Det är extraordinärt illa när 
det sker på de mest utsatta i samhället. Vi ser mörka konsekvenser av sådana här kortsiktiga 
besparingar som inte bara kommer att slå fel mot de individer som påverkas direkt utan även 
samhället i stort. 
 
Sen Metoo har äntligen frågan om mäns våld (och trakasserier) mot kvinnor på allvar 
uppmärksammats och i princip alla partier har sagt sig vilja ta itu med problemen. Feminism och 
jämställdhet har hamnat i rampljuset. 
 
Haninge kvinnojour och Manscentrum jobbar med våldsutsatta kvinnor samt förebyggande 
arbete med män för att de inte ska använda våld. Kvinnojouren vittnar om färre placeringar trots 
att behovet fortfarande är stort och Kvinnojouren har platser. Istället placeras våldsutsatta 
kvinnor på vandrarhem. Manscentrum jobbar förebyggande med män, något som också lyfts i 
debatten kring Metoo, att vi måste ägna mer tid och energi åt förövarna. 
 
Vikten av det förebyggande arbetet lyfts i delbetänkandet om framtidens socialtjänst, en 
utredning tillsatt av regeringen. Och i Haninge har det arbetet senaste tiden gått väldigt bra. Det 
är då väldigt allvarligt och sorgligt om det arbetet kommer sluta. 
 
Socialtjänsten behöver mer resurser för att jobba förebyggande och med de mest utsatta i 
samhället, inte mindre resurser. 
 
Samtidig som felbudgeteringen av socialnämndens budgetram var i storleksordningen om 
10-tals miljoner kronor, så schackrades det före sommaren i kommunfullmäktige 2018-05-07 om 
överföringar av budgetunderskott för socialnämnden om 1 620 tkr från 2017 som 
kommunfullmäktige belastade med -810 tkr 2018 och -810 tkr 2019. Självklart med den 
moraliska undertonen att den som är satt i skuld är aldrig fri. Idag ter det sig som en futtig 
exercis. 
 
Vänsterpartiet var givetvis emot överföringen av budgetunderskottet från 2017 och är det så än 
idag. 
 
Vi skrev i ett särskilt yttrande till kommunfullmäktige att: 
 
Skulderna är i sammanhanget relativt små och den administrativa kostnaden för att ta fram 
åtgärdsplaner för effektiviseringar och nedskärningar riskerar kosta mer än skulderna själva. 
Dessutom kan vi inte se något i verksamheterna som är uppenbart onödigt och kan tas bort. 



Nedskärningarna i Socialnämndens verksamheter är idag helt kontraproduktiva och riskerar 
generera ökade kostnader i framtiden. 
 
Tråkigt nog har Vänsterpartiet fått rätt på punkt efter punkt och t o m 
kommunstyrelseförvaltningen konstaterar när man föreslår att medel ska tillföras: 
 
”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.” 
 
Tyvärr drar inte kommunstyrelseförvaltningen den logiska slutsattsen av sitt eget resonemang 
och yrkar heller inte på att socialförvaltningen ska få de 22 miljoner kronorna de äskat för 2018, 
utan att bara 15,7 miljoner kronor. 
 
Det innebär att för verksamheten destruktiva nedskärningar kommer fortgå och risken för ett nytt 
underskott, som kommer flyttas över till 2019, är uppenbart. 
 
Socialförvaltningen skriver själva om förutsättningarna sista kvartalet: 
 
“Prognos för hela året pekar på ett underskott på 15,7 mnkr, vilket är en förbättring med 6,3 
mnkr från förra månaden. Utöver prognosen finns det en risk i intervallet +1,5 till -5,8 mnkr för 
helåret 2018.” 
 
Det troliga utfallet för socialförvaltningen ligger i spannet -14,2 till -21,5 miljoner kronor. Med ett 
tillskott på de äskade 22 miljoner kronorna skulle socialförvaltningen vara garanterade att slippa 
ett underskott som släpar med till 2019. Men det skulle ändå inte vara tillräckligt för att reparera 
de skador sparpaketen inneburit. 
 
För att verksamheten bara ska återgå till den kvalité den hade före 2018 krävs att 
nedskärningar på 7,1 miljoner kronor för 2018 (konstaterade nedskärningar t o m 2018-07-31) 
och 20 miljoner kronor för 2019 rullas tillbaka. 
 
Vänsterpartiet vill se helt motsatta utveckling; att socialförvaltningen stärks. Socialförvaltningen 
är den del av kommunen som hanterar våra mest utsatta och drabbade kommunmedborgare, 
inte sällan barn och ungdomar. 
 
Kommunledningens inslagna väg leder helt fel.  

Särskilt yttrande 
Vi valde att lägga ett särskilt yttrande i det här ärendet. Förutsättningarna för socialnämndens 
budget är osäkra. De underlag som vi skulle behöva för att formulera ett motförslag till justering 
av socialnämndens budgetram, t.ex. socialnämndens nedskärningar och effekter, fanns inte 



tillgängliga vid sammanträdet. Tydligt är dock att det var Vänsterpartiet som i juni var det parti 
som presenterade en budget med mest resurser till socialnämnden. 
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