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Trovärdig socialbudget 2017?
Ljusnarsbergs Kommun har under flera år överskridit sin socialbudget med mångmiljonbelopp. Allt
tyder på, att det kommer att hända även i år. Och av samma orsaker som förut: Budgeten är från
början så snålt tilltagen att den omöjligen kan räcka till.
Det är välkänt, att socialkostnader är svåra att beräkna. Kostnaderna är av många olika slag, från stöd
till människor, som har svårt att försörja sig själva till kostnader för olika omhändertaganden och
personliga assistenter. Under senaste år har tillkommit kostnader som har med ensamkommande
flyktingbarn att göra. Vilka insatser som ska göras styrs av lagar oh förordningar, som kommunen
måste följa. Bland dem finns Socialtjänstlagen och Barnkonventionen. Åtgärderna blir ofta dyra.
I Ljusnarsberg har s, mp och v gjort det ännu svårare, att åstadkomma en trovärdig budget. På
område efter område har man blundat för de senaste årens budgetutfall. Budget för de olika
verksamheterna har beslutats som om överskridandena varit engångshändelser. Budget för till
exempel institutionell vård av vuxna har varit omkring 600 tkr. Den faktiska kostnaden har blivit upp
till drygt 4 mkr. Samma gäller insatser riktade till barn och unga. Nu beräknas budgeten på det
delområdet komma att överskridas med över4 mkr. De finns en lång rad liknande exempel.
Men det har inte räckt med denna dokumenterade oförmåga att lära sig av faktiska utfall. Många
beslut inom socialtjänstens område gäller under flera år. Det innebär, att beslut om till exempel
placeringar på vårdinstitutioner gäller under flera år framåt och att dessa kostnader oundvikligen
kommer att uppstå även kommande år. Detta har s, mp och v valt att inte låtsas om. Följden har
blivit att en redan från början för liten budget har blivit ännu mer otillräcklig.
Det verkar närmast obegripligt, att man på det sätt som skett uppenbarligen medvetet har
misshandlat kommunens budgeteringssystem. Det har tydligen varit viktigare att i årsbudgeten visa
upp stort ekonomiskt överskott för kommunen än att få till en trovärdig budget för den verksamhet
som tar över 1/3 av kommunens årsinkomster i anspråk. Den orealistiska socialbudgeten har till slut
fått allvarliga praktiska följder. I början av året sade 11 a 13 handläggare på socialförvaltningen upp
sig i frustration över otillräcklig bemanning och de omöjliga krav på besparingar som
kommunledningen kom med sedan budgeten överskridits med närmare 14 mkr.
Ljusnarsbergs Kommun har ännu inte lyckats rekrytera ersättare för alla de socialsekreterare som
sagt upp sig. Det är brist på utbildade socionomer. Och vem vill börja på en arbetsplats där det från
början saknas pengar för att bedriva en seriös verksamhet? Kommunen klarar inte längre sin roll som
socialmyndighet och har till slut tvingats anmäla sin oförmåga till Socialstyrelsen. Ett misslyckande
som vi ännu inte sett någon ta det politiska ansvaret för.
Budgeten för Ljusnarsbergs Kommuns Socialförvaltning för år 2017 måste grundas på fakta. Detta är
ingen omöjlighet för en verksamhet, där behoven sedan länge är väl kända och dokumenterade.
Budgetprocessen startar på allvar efter sommaruppehållet. Moderaterna är beredda att stödja en
budget som utgår från behov, sakförhållanden och dokumenterade fakta. Varje annat sätt att skriva
ihop budgeten för socialförvaltningen 2017 kommer vi att reservera oss emot.
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