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Vid socialnämndens sammanträde 2013-04-15 lämnade Vänsterpartiets representanter i 
socialnämnden en reservation där vi beklagade otydligheten hos den styrande majoriteten och 
tystnaden från den socialdemokratiska gruppen. 
 
Då yttrade sig nämnden om utgångsläget inför ett kommande budgetbeslut i kommunfullmäktige: 
 

 Förvaltningens beskrivning av underliggande underskott 

 Behov av resursförstärkning pga demografiska förändringar och nya lagar och föreskrifter 

 Kommunledningens besked att avvisa förstärkning och att anvisa ytterligare besparingar 
 
Budgetbeslutet kom slutligen efter en återremiss i juni vid sammanträdet 2013-09-25. Vid detta 
sammanträde fanns i Vänsterpartiets förslag kvar flera punkter där vi underströk behovet att säkra 
en finansiering av ett antal namngivna verksamheter på områden för avdelningarna Vård och 
omsorg, Omsorg om funktionshindrade och Individ- och familjeomsorg.  Tyvärr diskuterades 
knappt några av dessa verksamheter, istället ägnades debatten dels åt att ställa olika 
”penningsummor” på utgifts- och intäktssidan mot varandra, dels att dryfta frågan om 
äldreboendet Gläntans fortsatta öde. Vänsterpartiets yrkanden fanns, men ignorerades i debatten 
som slutade med omröstningar om ”hela budgetförslag”. 
 
Resultatet för socialförvaltningen och socialnämnden blev att resurstilldelningen nödvändiggjorde 
ett snabbt arbete med att få fram besparingsåtgärder. Nu fick nämnden ett förslag från 
förvaltningen om hur anslagen skulle ”finfördelas” på olika verksamheter för att komma till en 
”budget i balans”. Förslaget till detaljbudgeten kan tolkas på olika sätt, själv läser jag mig fram till 
att förvaltningen anser sig manad att redan nu varna för inbyggd obalans. 
 
Hur som helst, nämnden hindras inte från att ingripa och att lämna förslag till förändringar av 
”detaljbudget 2014”. Socialdemokraternas vice-ordförande i nämnden lägger ett sådant förslag: 
 

"Lennart Niklasson yrkar att de i detaljbudget 2014 tillförda medlen till färdtjänsten 1 850 Tkr i stället 

ska tillföras Omsorg om funktionshindrade för köp av externa platser". 
 
Det är mycket bra att den socialdemokratiska gruppen i socialnämnden nu bryter tystnaden och 
istället vill delta på aktivt sätt i budgetfrågor.  
 
I sakfrågan delar jag yrkandet av två skäl: 
 

 Färdtjänsten och färdtjänstens finansiering är inte en fråga som uteslutande skall belasta 
socialnämnden.  Istället borde kommunledningen förstå att det behövs större 
ansträngningar för att hitta lösningar som införlivar färdtjänsten i kollektivtrafiken. 

 Av mitt arbete som ledamot av nämndens socialutskott med ansvar för individärenden ser 
jag ett flertal ”svarta hål”, däribland också behovet att förstärka möjligheten att betala 
fakturorna för ”köp av externa platser” inom avdelningen ”Omsorg om funktionshindrade”.  

 
Därför reserverar jag mig i detta ärende. 
 
 
 
Lutz Rininsland    
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