
 

Tilläggsförslag 
Socialnämnden 2020-05-19 

§58 Socialnämndens delårsrapport 1 2020 (Tertialrapport 1) 
Vänsterpartiet läser med oro delårsrapporten och anser att det behövs ordentliga insatser för att 
komma till bukt med utmaningarna inom socialnämndens område. Förvaltningen är också 
tydliga med att hur man än vrider och vänder så kommer man att gå med underskott om inte 
budgetramen justeras. 
 
Förvaltningen skriver följande i delårsrapporten (min fetmarkering): 
 

“Årsprognosen är ett underskott på 26,0 mnkr. 
 
Nämndens kostnader inom individ- och familjeomsorg inklusive ekonomiskt 
bistånd samt funktionsnedsättning ligger väl i jämförelse med andra 
kommuner sett till nettokostnadsavvikelsen i Kolada. Förvaltningen fortsätter 
att arbeta med att minska kostnaderna. 
 
Nämndens kostnader uppskattades öka med totalt 56,9 mnkr från 2019 till 
2020, vilket med den beviljade ramen för 2020 innebär ett 
effektiviseringsåtagande på 44,6 mnkr. 
Förvaltningen beräknas kunna genomföra effektiviseringsåtgärder på 26,6 
mnkr av totalt 44,6 mnkr. Kostnadsökningar för placeringar inom individ- och 
familjeomsorgen samt ökade utbetalningar av försörjningsstöd på totalt 8,0 
mnkr gör dock att prognosen försämras till 26,0 mnkr jämfört med budget. 
Det finns inga åtgärder som möjliggör ett nollresultat i år. Det skulle innebära 
omställningskostnader och negativa konsekvenser. 
Kostnadsökningen av försörjningsstödet som kommer av befolkningsökningen 
har inte fullt ut kunnat finansieras inom budget. Andelen hushåll med 
försörjningsstöd är i stort oförändrat med 1,6 procent av befolkningen både 
2018 och 2019. Hittills i år är andelen 1,5 procent. Utbetalt försörjningsstöd 
uppgick till 94,0 mnkr 2019 jämfört med budgeterade 86,0 mnkr år 2020. 
Underskott finns därför främst inom ekonomiskt bistånd och även med de 
åtgärder som är möjliga bedöms kostnaden inte kunna täckas inom befintligt 



budgetutrymme. 
 
Det finns risker i intervallet 0,0 till -22,0 mnkr för helåret 2020, se avsnitt risk- och 
känslighetsanalys.” 

 
Med anledningen av den ansträngda ekonomiska situationen inom socialnämnden och de 
kommande utmaningarna i och med Corona-pandemin så är det alldeles uppenbart att 
nämnden behöver få utökade resurser. Detta är något som nämnden bör äska. 
 
Förslag till beslut: 
 

1. Att uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag på äskande till kommunfullmäktige om 
utökad budget för att hantera de ökade kostnaderna samt för att ta höjd för ekonomiska 
konsekvenser till följd av Corona-pandemin 
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