Bilaga 2011-1012, § 196/01

RESERVATION
Ärende: Förslag till åtgärder till följd av minskad ekonomisk ram
2011-2014
(Dnr SO 2011/0592)
På socialnämndens sammanträde 2011-10-12 aktualiserades åtgärder till följd av
den minskade budget som kommunens borgerliga majoritet beslutat om. Själva
ärendet återremitterades men klart står att flera av kommunens verksamheter
kommer att läggas ner. Med anledning av detta yrkades socialnämndens rödgröna
majoritet om att hos kommunstyrelsen begära mer pengar inför 2012. Detta
yrkande röstades ner av nämndens borgerliga majoritet.
Vårt ställningstagande om anslagsyrkande baserades på följande:
Den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för Socialnämnden är otillräcklig
utifrån såväl mänskliga som samhällsekonomiska aspekter. Det står klart att de
verksamheter som står inför nedläggning inte bara gör ett ovärderligt arbete för de
av Lunds medborgare som är i behov av hjälp och stöd. Verksamheterna
förhindrar också att mångdubbelt större kostnader uppkommer för kommunen och
samhället i ett längre tidsperspektiv.
Att endast nå en budget i balans för 2012 är dock inte nog för att Socialnämnden
till fullo och på bästa sätt ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Lunds
medborgare. Vi anser därför att ytterligare medel till nämndens budget behöver
tillskjutas utifrån nedanstående uppställning. På detta sätt, med fokus på tidiga
och förebyggande insatser samt satsning på samarbete med ideella föreningar, kan
Socialnämnden ta sitt ansvar för att utveckla Lund till det bättre.
Exempel på nedläggningshotade verksamheter:
- Alkoholmottagningen
Individer söker sig till Alkoholmottagningen för att få råd och stöd och ett av de
viktigaste argumenten när de söker sig dit är att de inte blir

myndighetsregistrerade. Konsekvenserna av en nedläggning av
Alkoholmottagningen är svåra att förutse. Många individer skulle med all
sannolikhet utveckla en kronisk alkoholism som i sin tur innebär en social
marginalisering. För socialförvaltningen skulle det innebära en ökad efterfrågad
av andra behandlingsinsatser, ekonomiskt bistånd men även akuta
omhändertagande enligt LVM.
- Lundahoj
En nedläggning skulle påverka även tekniska nämndens ansvarsområde. Genom
denna verksamhet utförs tjänster som det inte finns ordinarie medel för inom
tekniska nämnden och ger ett mervärde för kommunen. Verksamheten erbjuder
träningsmöjligheter för arbetslösa och arbetsuppgifterna är meningsfulla.
Sammanfattningsvis skulle nedläggning av en av de praktiskt inriktade
verksamheterna påverka arbetsmarknadskonsulenternas arbete negativt med
förmodat sämre resultat.
Därtill kommer nedskärningar fördelat på flera mindre poster som bland annat
riskerar att leda till en oacceptabelt hög arbetsbelastning för många av
socialförvaltningens medarbetare, sämre kvalitet i det utförda arbetet och andra
oförutsedda, oönskade effekter för såväl medborgare och anställda som för
socialnämnd.
Budgetbehov utöver detta (att fördelas och specificeras i internbudget):
- Ökat föreningsbidrag 500 000 kr
- Ökad satsning på tidiga och förebyggande insatser, exempelvis mot våld mot
kvinnor och mot missbruk och hemlöshet 1 250 000
Vi reserverar oss därmed mot beslutet till förmån för vårt eget yrkande om
Att hos kommunstyrelsen begära tilläggsanslag om 7 851 tkr för 2012 års budget
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