
Socialnämnden 31/3-21

Skriftlig reservation

Med anledning av att nämnden avslog mitt yrkande om att nämnden skulle få 
diskutera förslag till budgetram 2022.

Socialnämnden och dess budgetprocess.

Socialnämnden äskade för budgetåret 2020 endast kompensation för 
personalens löneökningar för våren 2019. Budget för 2019 var 518,8 mkr
och äskandet var 2,3 mkr vilket kommunfullmäktige beslutade i juni 
2019. Socialnämnden budget förverksamhetsåret 2020 fastställdes till 
521,1 mkr.
Socialnämndens ledamöter har inte deltagit i detta budgetarbete och det 
finns inget beslutsärenden från Socialnämnden som godkänner äskandet 
på endast 2,3 mkr.

Bakgrund.
Ett antal händelser påverkar socialförvaltningens kostnader som enligt 
min uppfattning borde ha diskuterats i nämnden. Eftersom underlaget till 
den fastställda budgeten inte har beslutats i nämnden är det en högst 
relevant fråga huruvida nämndens ledamöter har ansvar för dess budget 
2020. Den är visserligen beslutad och fastställd i kommunens högsta 
beslutande församling kommunfullmäktige, men med ett icke förankrat 
beslutsunderlag från Socialnämnden.

Fakta 1. I december 2018 beslutade M, KD i riksdagen med stöd av SD 
minskade statsbidrag till kommunernas äldreomsorg. Mora kommun 
förlorade i och med detta ca 4 mkr för  år 2019. Socialnämnden borde 
äskat medel motsvarande detta belopp inför 2020!

Fakta 2. De privata vårdföretagen för Ekbacken, Tomtebogården och 
Gullogården har enligt avtal garanti om uppräkning av sin verksamhets 
kostnader enligt index. Undertecknad har försökt beräkna denna 
kostnadsökning med ett index på 1,6% och med en uppskattad ökning 



med ca 0,6 mkr. Att notera: Gullogården avstod av solidariska 
besparingsskäl sin indexuppräkning. Socialnämnden borde äskat medel 
motsvarande detta belopp inför 2020!

Fakta 3. Socialförvaltningens övriga verksamheter påverkas naturligtvis 
av kostnadsökningar enligt index och de har enligt mina beräkningar 
kostat ca 7,5 mkr mot det beviljade äskandet på 2,3 mk.

Slutsats.
Socialnämndens budget för 2020  borde därför enligt ovanstående ha 
äskats till ca 531 mkr istället för 521,1 mkr. Budgetbeslutet i 
kommunfullmäktige innebär att socialnämnden tvingas genomföra 
ytterligare besparing (effektiviseringsåtgärd) på ca 10 mkr för 2020 
utöver de föreslagna effektiviseringsåtgärder på ca 40 mkr som 
föreslagits och godkänts av nämndens majoritet. Endast Vänsterpartiet 
röstade nej!!

Budget 2021.
Under hösten 2019 beslutades att Ekbacken kunde omorganisera 32 
SÄBO-platser till 16 demens och 16 för somatisk vård. Beräknad 
kostnadsökning enligt avtal ca 1 mkr/år exkl. indexuppräkning. 
Frågeställningen för nämndens ledamöter är hur vi involveras i 
budgetarbetet och hur vi behandlar nämndens budgetäskanden 
inkluderande indexuppräkning.

Frågeställning:
På vilket sätt får nämndens ledamöter information och att diskutera 
budgetäskandet för verksamhetsåret 2022.

Per Löfgren
Vänsterpartiet Mora


