
Interpellation till socialnämndens ordförande 

Baseras nämndens detaljbudget på ett felaktigt antagande? 

Kommunal ekonomi är för närvarande inte lätt att begripa sig på. Å ena sidan 

rapporteras i bokslutet ett överskott för hela kommunen som överträffar alla resultat 

som någon av oss kan minnas. Även socialnämndens nollresultat för 2020 avviker 

starkt från tidigare underskott som var regeln år efter år. 

Å andra sidan präglas fullmäktiges budgetbeslut i november 2020 av samma budskap 

som alltid. Antydningar om satsningar och uppmaningar till ökad effektivitet kan inte 

dölja det sanna budskapet: Socialförvaltningen och socialnämnden har ett 

sisyfosarbete att matcha otillräckliga anslag med ökande krav på verksamheten.   

Fullmäktiges budgetbeslut för socialnämnden sker på anslagsbindningsnivå och med 

en uppgift för den totala ramen.  

Samtidigt beslutade fullmäktige: ”Kommunstyrelsen ges delegation att, om 
nödvändigt under löpande år, justera anslagsbindningsnivån.”  

Beslutet 2020 avviker från tidigare år där samma punkt hade följande formulering: 

”Kommunstyrelsen ges delegation att, om nödvändigt under löpande år, justera 
anslagsbindningsnivån. För xxxx har nämnderna i uppgift att återkomma, i 
samband med fastställande av verksamhetsplan xxxx med fördelad budget per 
anslagsbindningsnivå.” 

I fullmäktiges underlag noterades också: ”De aviserade riktade statsbidragen av 
generell karaktär avseende skola och äldreomsorg kommer att hanteras via 
särskilda beslut. De ingår därför inte i mål‐ och resursplan 2021‐2023.”  

I januari ställde sig nämnden bakom förvaltningens förslag till detaljbudget 2021. 

Punkt 2 i beslutstexten var:  

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att fastställa socialnämndens 
anslagsbindningsnivåer för 2021 enligt följande:  

x Nämnd och förvaltningsgemensamt 44 742 tkr  
x Äldreomsorg 502 456 tkr  
x Individ- och familjeomsorg 166 510 tkr  
x Personligt stöd och omsorg 246 425 tkr  
x Arbete, sysselsättning och integration 62 730 tkr  

Jag delar uppfattningen att anslagsbindningen är ytterst besvärande för en nämnd 

som på alla möjliga sätt kämpar med att skriva en detaljbudget som håller sig inom 

ramen. Det är fullt begripligt att summorna i texten avviker rejält från det som fanns 

att läsa i fullmäktiges beslut i november. 

 



Men min fråga berör statsbidraget för äldreomsorgen som skulle hanteras via 

särskilda beslut. 

I socialnämndens underlag berörs statsbidraget som en punkt i en katalog av 

åtgärder: ”Förvaltningen kommer söka hos kommunstyrelseförvaltningen det 
permanenta statsbidrag om 17 500 tkr som staten beslutat om.”  

Och längre fram sägs följande under rubriken Osäkra poster inför 2021: 

”Inför 2021 finns det obalanser i verksamheterna som inte har kunnat rymmas 
inom tilldelad ram. Dessa är till del kostnader för integrationsarbetet då den 
statliga ersättningen kraftfullt minskat, kostnad för försörjningsstöd, kostnad för 
externa placeringar kopplat till socialtjänstlagen (SoL), lag och stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) och lag om vård av missbrukare (LVM), samt kostnader för sjukhusanknuten 
avancerad hemsjukvården samt avancerade vårdärenden. Till samtliga poster 
finns aktiviteter kopplade för att försöka minska obalanserna samt att 
förvaltningen ämnar efterfråga det permanenta statliga bidrag om 17,5 
mkr hos kommunstyrelsen.” 

Nämnt statsbidrag är ett statsbidrag för äldreomsorgen, inte ett statsbidrag som kan 

anses vara ett statsbidrag till socialnämnden i vid bemärkelse. 

Så var regeringens uppfattning i propositionen. Men en enig riksdag nöjde sig inte 

med detta. En enig riksdag biföll 3 mars ett förslag till ett utskottsinitiativ som hade 

framställts av socialdemokratiska ledamöter i socialutskottet. Det handlar om ett 

tillägg i form av en enkel mening: ”I de fall medlen inte har använts till 
äldreomsorgen ska de återbetalas”. 

Jag vill be socialnämndens ordförande att förklara hur vi ska förstå socialnämndens 

detaljbudget. Själv läser jag handlingarna på det sätt att statsbidraget på 17,5 

miljoner används även för annan verksamhet än äldreomsorgen. Med tanke på 

riksdagens beslut vore detta inte till fördel. 

Min fråga är: 

Bygger socialnämndens förslag till detaljbudget 2021 
på ett felaktigt antagande? 

 

 

 

Lutz Rininsland   2021-03-11 

 

 



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.

Dan Nyberg (S)
Socialnämndens ordförande



Replik i interpellationsdebatten med socialnämndens ordförande 

Jag vill tacka för att ordföranden svarade omgående och utförligt. 

Det finns en antydan om att jag inte ens borde kommit på tanken att misstänkliggöra 
förvaltningen och nämnden, att komma på tanken att vilja hantera statsbidraget på 
annat sätt än som var statens avsikt. Nog fanns det anledning att ställa frågan. 

För det första var det siffrorna som förbryllade mig. Jag kan visa en liten tabell. Där 
framgår att januari-detaljbudgeten för Äldreomsorg är 11,6 mkr större än anslaget i 
november-MRP, medan totalsumman är 17,9 mkr större, mycket snarlik det 
statliga bidraget för äldreomsorgen med 17,5 mkr. 

Anslagsbindningsnivå MRP 2021 SOC Detaljbudget Skillnad 
Nämnd och förvaltningsgemensamt 45,8 44,7 - 1,1 
Äldreomsorg 
 

490,9 502,5 11,6 

Individ- och familjeomsorg 
 

183,7 166,5 - 17,2 

Personligt stöd och omsorg 
 

240,7 246,5 5,8 

Arbete, sysselsättning och integration 43,9 62,7 18,8 
Summa budgetram 2021 1 005,0 1 022.9 17,9 
 

För det andra har jag svårt att dela ordförandens höga förväntningar på 
kommunfullmäktiges ledamöters förmåga att uppfatta all text och alla siffror i diverse 
budgethandlingar. Visserligen är det sant att fullmäktiges beslut är det som avgör. 
Men av egen erfarenhet vet jag att det är avsevärt lättare att förstå den egna 
nämndens underlag bättre än att tillgodogöra sig alla detaljer i alla nämnders 
budgetar.  

För det tredje, den minnesgoda bör komma ihåg att jag under förra mandatperioden, 
när jag själv fortfarande var ledamot i socialnämnden, stred förgäves för min 
uppfattning att socialförvaltningen fick nämnden att godkänna användningen av ett 
statligt bidrag på ett väsentligt annorlunda sätt än det var avsett. Jag fick inte 
majoritet för min uppfattning, men jag har behållit den och är därför troligen extra 
uppmärksam. 

För det fjärde ser jag att ordföranden nu talar om det statliga bidraget till 
äldreomsorgen. I förvaltningens underlag och nämndens beslut om detaljbudgeten 
talas om ”det permanenta statsbidraget” och om det ”statliga bidraget”.  

Slutligen kan vi tillsammans glädja oss åt att det tycks tillkomma ytterligare statliga 
bidrag till äldreomsorgen under löpande budgetår 2021 och under åtminstone 
ytterligare två budgetår. 

 

 

Lutz Rininsland   2021-03-14 



Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 

Arbete, arbetsmarknad, arbetsförmedling, arbetslöshet 

Under mandatperioden har jag flera gånger fått svar på mina 
interpellationsfrågor kring arbetsförmedlingens avveckling av det fasta 
kontoret i Vänersborg. 

Det visade sig vid varje debatt befogat att ställa frågorna. 
Kommunstyrelsens ordförande förfogar över goda kunskaper kring det 
aktuella läget för förmedlingen och för alla som behöver anlita 
förmedlingens stöd.  

Pandemin är inte över än men på olika sätt kan vi höra bedömningar om 
vad som gäller ”när det är över”. 

Signalerna om permitteringar, varsel, uppsägningar, konkurser har varit 
många. Nu sägs att det mest oroande tycks bli ett växande antal personer 
som registreras som långtidsarbetslösa. Främst stiger sifforna för 
ungdomar och utlandsfödda bland alla som har varit arbetssökande 
längre än tolv månader.  

Jag försöker få en bild med hjälp av tillgänglig statistik men jag ser att jag 
inte kan foga ihop informationen på ett bra sätt. Jag googlar till 
arbetsförmedlingen, till SCB och SKR, till Fyrbodal och VGR, jag hämtar 
uppgifter om Vänersborg från Svenska Näringslivets sida 
”ekonomifakta”.  

Nästan överallt upplever jag att Vänersborg ligger högre i grafiken när 
det inte är bra att ligga högt, att Vänersborg har låga siffror när det gäller 
att få höga resultat.  

Med tanke på tidigare besked jag kunde få vill jag rikta mina funderingar 
till kommunstyrelsens ordförande. 

Sedan ett år tillbaka har vi ett avtal med två andra kommuner 
(Trollhättan och Grästorp) och myndigheten arbetsförmedlingen 
(regionalt). I avtalets text läser jag om en möjlig revidering i februari 
2021. Jag undrar om man kan säga att samverkan under avtalet har 
kunnat kompensera stängningen av arbetsförmedlingens kontor i 
Vänersborg.  



I avtalet hänvisas till att försöksverksamheten KROM gäller i bl a våra tre 
kommuner. Arbetsförmedlare hos arbetsförmedlingen förmedlar inte 
längre för alla arbetssökande. I stället erbjuds för den arbetssökande att 
välja i systemet ”Kundval Rusta och Matcha” någon av aktörerna. 
Aktörernas verksamhet kan utvecklas med inkomster från 
prestationsbedömda ersättningar. Systemet gynnar väl knappast den 
arbetssökande som skulle behöva en förmedlarens stöd mest av alla. 

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunstyrelsen ”är 
arbetslöshetsnämnd”. Jag kommer ihåg att styrelsen tidigare år 
regelbundet fick aktuell information från chefen för det lokala 
förmedlingskontoret i Vänersborg. Idag framgår inte sådan information 
av protokollen.  

Men läget på arbetsmarknaden under rådande omständigheter och med 
tanke på alla förändringar som har skett är av intresse för hela 
fullmäktige. 

Min fråga är: 

Kan kommunstyrelsens ordförande ge en fyllig 
beskrivning över läget på arbetsmarknaden och 
situationen för arbetssökande i vår kommun? 

 

 

 

Lutz Rininsland   2021-03-12 
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Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Lutz Rininsland: 
Arbete, arbetsmarknad, arbetsförmedling, arbetslöshet (Dnr: 2021/165) 
 
Att ge en fyllig beskrivning av arbetsmarknadsläget på så kort tid är lite svårt men en 
beskrivning är följande.  
I december månad 2020 var antalet arbetslösa i Vänersborgs kommun 10,4% det är en knapp 
procent högre än motsvarande tid 2019. Arbetslösheten bland utrikes födda har minskat med 
1,6% till 30,6%. Ungdomsarbetslösheten har ökat med 2,6% till 15,9%. 
 
I den lokala överenskommelsen om samverkan för Trollhättan, Vänersborg och Grästorp har 
det gjorts en revidering men den har bara berört små delar som byte av namn mot funktion 
och liknande.  
Verksamheten har fungerat ganska väl där arbetsförmedlingen bemannar med två stycken 
arbetsförmedlare som båda har 80% av sin tjänst förlagd till Vänersborg. På grund av 
pandemin så jobbar dom hemifrån utifrån dom restriktioner och rekommendationer som finns.  
 
Det som hänt sen överenskommelsen skrevs är att gruppen unga hart lagts till och att antalet 
tjänster från arbetsförmedlingen ökat. 
En kartläggning har skett för varje person som innefattas och det är ungefär 500 personer. 
 
Ett problem idag är att arbetsförmedlingen jobbar hårt med KROM (kundval, rusta och 
matcha) där dom som är närmast att få plats på arbetsmarknaden placeras och där lämnas dom 
över till fristående aktörer. Satsningen på KROM är inte gjord i samverkan med kommunerna.  
 
I vårt närområde finns det 17 fristående aktörer. Arbetsförmedlingen är på väg att bli en 
myndighet som inte jobbar mot individen utan mot dom fristående aktörerna. Kommunens 
möjlighet att minska försörjningsstödet försämras därmed på kort sikt. Hur ska vi då som 
kommun jobba? Ska vi jobba mot individ eller mot dom fristående aktörerna? 
 
Målgruppen som är kvar är dom som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är en grupp som 
kräver stora resurser. 
 
Där vi ligger sämre till än genomsnittskommunen är långtidsarbetslösheten där vi har en stor 
utmaning att jobba för att minska den. Det kommer att krävas stora insatser framöver där 
förhoppningsvis de resurser vi tillsatte i senaste Mål- och resursplan kommer att hjälpa till. 
Det krävs en bra dialog både med arbetsförmedlare, Kunskapsförbundet Väst, näringsliv och 
alla andra som kan vara en del av att få människor i sysselsättning via arbete eller utbildning. 
 
 
Vänersborg, dag som ovan. 
 
Benny Augustsson 
Kommunstyrelsens ordförande 


