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Undertecknad har försökt förstå och tolka underlag till beslut om 
besparingar på 37,8 milj kr för år 2020 samt för besparingar i 
subventionerad kost, lokalhyror mm. Helårseffekten av samtliga 
föreslagna besparingar för 2021 beräknas till 49, 837 milj kr.
Nedan har undertecknad sammanställt några av de besparingsförslag som
saknar ett tillfredställande utredningsunderlag till nämndens ledamöter 
för beslut i Socialnämndens sammanträde 2019-12-18.

2019 2020                          
Kosten:
Subventionerad kost upphör 2,6 6,1 milj. kr Saxnäs?  
Kostverksamhet Venjan 1,2                            
Trygghetsboende, abonnemang upphör 2,6   V Återremiss    

Summa besparing? 2,6 9,9

Hyror:
SÄBO/LSS 3,0  Hyresförh.   
KF? Trygghetsboende/senior 1,0 Stoltgården 2,5  
Hyresförh.   KF? Tingsnäs, 16 lgh 1,1.1,1 hyresavtal ej 
uppsagt 

Summa besparing? 2,1 6,6                  

Entreprenad:
LSS-boenden 3 st. fr. sept 2020 1,0? 1,3                             
Saxnäs 9,0 16,0
Summa besparing? 9,0 17,3



Hemtjänst:
Minskad bemanningstid -20% 6,0 13,23 enligt Kolada?
Summa besparing? 6,0 13,23               

Arbete o Integration:
Effektivare verksamhet 1,8 3,6                    
Omsorgsresor 1,0 1,0           

Summa besparing? 2,8 4,6

Enligt utsänt PM framgår att förvaltningens fokus har varit att lägga 
ramar för verksamheten motsvarande referenskostnaderna enligt statistik 
från Kolada. Dessutom framhålles att Socialnämnden inte äskade någon 
ramhöjning inför 2020 med anledning av att erhållen budget motsvarar 
referenskostnaden. Enligt statistik från Kolada kostade verksamheterna 
2019 enligt följande:

Vård och omsorg ca 29 mkr över referenskostnad                          
Individ- och familjeomsorgen ca 7 mkr över referenskostnad        
LSS-verksamheterna ca 0,3 mkr mindre än referenskostnad

Undertecknad menar att utsänt underlag för beslut är bristfälligt 
och saknar erforderlig utredningsinformation. Vidare saknar jag 
som ledamot i nämnden en fullständig information om hur 
verksamheten ser ut i referenskommunerna enligt Kolada. 
Dessutom ifrågasätter undertecknad hur budgetramen för 2020 
endast har en uppräkning på 0,44% istället för det normala enligt 
index på ca 2%. Ramen borde i så fall vara + 10,4 mkr istället för 
2,3 mkr.
 
Undertecknad har inte deltagit i något beslut i nämnden om att all 
verksamhet skall anpassas till Koladas referensramar och ej heller
att Socialnämnden därför inte äskade någon ramhöjning inför 
2020.

Undertecknad menar att nämnden och förvaltningen aktivt måste 
arbeta för att alla medarbetare i förvaltningen skall uppleva sig 
uppskattade i sin proffession och inte   bli utpekade som 
kostnadsdrivande medarbetare. I det så viktiga långsiktiga 
planeringsarbetet finns behovet av ytterligare boenden för 
äldreomsorgen. Det gäller att ha en framförhållning för att 
finansiera denna byggnation med tydliga ekonomiska ramar vilket
börjar med vem som skall bygga och hur upphandlings-processen 
planeras med målsättningen takpris/ kvm produktionskostnad!
Det är det hög tid för oss politiker att se över all kommunal 
verksamhet för att prioritera medel till kärnverksamheterna.



Undertecknad yrkar därför på avslag på Socialnämndens förslag 
till Internbudget för 2020 samt redovisad handlingsplan för arbete
med effektiviseringsåtgärder för 2010-2021 med hänvisning till 
budgetförslag i Vänsterpartiet Moras kommunplan 2020.
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