
Svar på interpellation 2021/163 ställd till socialnämndens ordförande

Lutz Rininsland har ett antal kommentarer kring den detaljbudget som socialnämnden fastställt för 
2021 och har en fråga om denna budget bygger på felaktigt antagande. Mitt svar är att vi inte har 
antagit budgeten på felaktiga antaganden utan min bedömning är att nämnden väl förstår sitt beslut. 
Nämnden tog sitt beslut så sent som den 28 januari 2021 och väldigt mycket av förutsättningarna var 
då redan kända.

Utgångspunkten för varje ansvarsfull nämnd är att det beslut om budget som kommunfullmäktige 
fastställer, vilket skedde i november 2020 gäller och ska respekteras. Detta oavsett om man som 
ledamot har synpunkter på dess konsekvenser eller inte. Nämnden lämnar alltid ifrån sig 
kommentarer i form av de konsekvenser ett budgetbeslut får och det vägs in i kommunfullmäktiges 
beslut, dvs kommunfullmäktige har full information om konsekvenserna av sitt beslut. För att 
motverka negativa konsekvenser så får nämnden nu liksom i princip alltid förr prioritera verksamhet, 
förändra, utveckla och också ibland avveckla verksamhet.

För nämnden gäller enligt min mening att vi som utgångspunkt ska anpassa vår verksamhet till den 
budget som anvisats. Nämnden har självklart möjligheten om den finner- och det har skett förr -att 
gå till fullmäktige och begära tilläggsanslag om nämnden så bedömer. Men även här är det ytterst 
fullmäktige som bestämmer utfallet.

När det gäller ansvarsbindningsnivåer så anser jag personligen att de på sikt borde omprövas. Ger 
man en nämnd förtroende att förvalta över en miljard kronor så borde man också kunna ta ansvar att 
göra nödvändiga omfördelningar om det blir nödvändigt under året!

Riksdagen har beslutat att det nya och förstärkta statsbidraget (i vårt fall 17,5 välkomna miljoner 
kronor per år) till äldreomsorgen ska redovisats särskilt till statsmakten över hur de använts. Det 
kommer vi att göra. Det finns inget beslut på hur eller i vilken omfattning redovisning ska ske men 
sannolikt blir det Socialstyrelsen som får uppdraget. En anledning till beslutet är en befarad 
misstanke om att det finns kommuner som annars inte använder det riktade statsbidraget till avsett 
ändamål. Jag anser det tråkigt att det finns sådana kommuner som leder till att staten alltmer 
detaljstyr kommunerna. På sikt är det inte bra för det kommunala självstyret och innebär också en 
mycket omfattande kommunal administrativ hantering.
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