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Kommunstyrelsen

Hemställan om budgetrevidering för 2013 för socialnämnden för barn och
unga
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att avslå socialnämnden för barn och ungas hemställan.
Ärendet
Socialnämnden för barn och unga (SBN) har gjort en framställan om att få sitt kommunbidrag
justerat för 2013 och till del även för kommande år, bilaga 1. Justeringen avser dels täcka de
merkostnader nämnden har till följd av att det saknats boenden för öppenvårdsplaceringar dels
täcka de merkostnader som följer av ändringar i socialtjänstlagen. Det ökade åtagande som
nämnden fått genom den förändring i lagstiftningen som gjorts äskar nämnden 1,3 mnkr för
from 2013 medan äskandet för bristen på boenden uppgår till 8 mnkr för 2013.
Föredragning
Den 13 september 2012 beslutade regeringen om propositionen Stärkt stöd och skydd för barn
och unga. Regeringen genomför ändringar i framförallt socialtjänstlagen i syfte att stärka
stödet och skyddet för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Lagförslagen
trädde i kraft den 1 januari 2013. Regeringen kompenserar kommunerna med 65 miljoner
kronor för nya åtaganden och ambitionshöjningar från och med den 1 januari 2013 och tills
vidare.
Denna kompensation hanterar regeringen på så sätt att pengarna läggs in i det generella stödet
till kommunerna. De pengar som kommunen får på detta sätt används i
planeringssammanhang som en del av en helhet dvs. det görs ingen särskild fördelning till den
nämnd som bär ansvaret för åtgärden. Istället prövas nämndens samlade åtagande och det
kommunbidrag som fastställs i IVE får sedan gälla för nämndens åtagande. Inför att
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verksamhetsåret ska påbörjas görs oftast en översyn av det kommande årets ekonomiska
ramar baserat dels på förändringar som kan ha inträffat avseende de intäkter kommunen
förväntas få från skatt dels om åtagandet för nämnderna har förändrats i någon påtaglig
utsträckning. Inför 2013 bedömdes inte den aktuella förändringen i sociallagsstiftningen vara i
den storleksordningen att det påverkade nämndens förmåga att klara sitt
verksamhetsåtagande.
Beträffande den andra delen i nämndens hemställan kan konstateras att bristen på boenden
inom de sociala verksamheterna är ett område som detekterats vara ett hinder för att nå
kostnadseffektivitet. Brist på adekvata boende medför att verksamheten bedrivs till en högre
kostnad än vad som kan förväntas. Ett arbete pågår med att hitta en tillförlitlig försörjning
med boende som ska ge inte bara SBN utan även andra nämnder som för sin verksamhet
behöver boenden lägre kostnader.
Ett beslut om att höja kommunbidraget för SBN avseende 2013 utifrån att nämnden mött
högre kostnader än förväntat blir en justering av det resultat som nämnden redan har aviserat.
Istället för att justera kommunbidraget får de högre boendekostnaderna vara en del i analysen
av nämndens resultat för 2013. Det finns även hos andra nämnder motsvarande avvikelser
som får kommenteras och analyseras.
Ekonomiska konsekvenser
Med förslaget till beslut får SBN redovisa sitt förväntade resultat och låta de avvikelser som
nämnden påtalat vara en del i analysen. Förslaget till beslut förändrar inte Uppsala kommuns
redovisade resultat för 2013 på totalen utan endast hur det fördelas mellan nämnder och
verksamheter.
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Hemställan om budgetrevidering för 2013 för SBN
Nämnden beställde i maj 2011 från fastighetsägarnämnden femton lägenheter att använda för
öppenvårdsplaceringar i Uppsala, för boende med stöd som då kan ges i kommunens regi.
Nämnden har fortlöpande och ofta sedan dess efterfrågat leverans av denna tydliga och
kommunalekonomiskt angelägna beställning från ansvariga för
fastighetstillhandahållandeprocessen. Först efter drygt två år, senvåren 2013, fick nämnden
från fastighetstillhandahållandeansvariga ett lokalalternativ. Detta måste dock anpassas i viss
mån, tyvärr på ett sätt som kräver bygglov. Tillträde till lokalerna, med nitton boendeplatser,
blir i början av andra kvartalet 2014 i bästa fall, det vill säga tre år efter nämndens
ursprungliga beställning.
När lokalerna tillträtts ska detta placeringsalternativ prioriteras hårt för de med behov av
boende med stöd. Kostnadsminskningen beräknas till 45 000 la- per månad och boendeplats,
det vill säga totalt ca 850 000 kr per månad när alla platser är utnyttjade, totalt per år ca 10
miljoner laonor. En effekt som dock kommer först 2014.
För SBNs del är det inte rimligt att nämnden såväl 2012 som 2013 belastas med en högre
kostnadsnivå för de berörda öppenvårdsboendelösningarna till följd av utebliven effektuering
av tydlig beställning redan i maj 2011. Bokslutet för 2012 är ett avslutat kapitel, där SBN
nödgades bära den kommunalekonomiskt omotiverade högre kostnaden för de berörda
boendelösningarna. Nämnden hemställer dock för 2013 om en budgetrevidering på sådant sätt
att SBN kompenseras för de högre kostnader som nämnden oförskyllt drabbas av och att de
berörda kostnaderna istället belastar den kommunala enhet som ansvarar för
fastighetstillhandahållandeprocessen. Den högre kostnadsnivå som SBN belastas med 2013
uppgår som ovan framgått till ca 10 miljoner laonor, vilket nämndens budget för 2013 således
borde förstärkas med. Nämnden anser dock att kompensationen kan beräknas utifrån den
ursprungliga beställningen om femton lägenheter, vilket på årsbasis skulle ge en effekt om ca
8 miljoner laonor.
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Ovan angivna budgetrevidering begärs utöver att SBN ska tillföras specialdestinerade statliga
anslag. För täckande av merkostnader som beräknades uppstå för ökad bemanning inom
socialtjänsten till följd av de skärpningar av socialtjänstlagen som beslutades av Riksdagen
den 22 november 2012 anslogs 65 mnkr för fördelning till kommunerna under 2013. Via
Sveriges kommuner och landsting, SKL, har kommunen tillförts 1,3 mnkr, vilket till viss del
täcker kostnaderna för den utökning av personal inom IFO Bam och ungdom som erfordrats.
Dessa medel ska tillföras socialnämnden för barn och unga, eftersom denna kostnadsökning
inte kunde förutses vid beslut juni 2012 om Inriktning, Verksamhet, Ekonomi (IVE) för 2013.
SBN hemställer således om en budgetrevidering för 2013 innebärande att SBNs budget
förstärks med 8 miljoner kronor för lokalkostnader, samt de 1,3 miljoner i statliga riktade
bidrag till ökad bemanning av socialtjänsten som tillförts Uppsala kommun via SKL.
Socialnämnden för barn och unga

sekreterare

6(23)

S O C I A L N Ä M N D E N F Ö R B A R N OCH UNGA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2013-10-30

§140

Månadsbokslut per september 2013
SBN-2012-0136
Beslut
Socialnämnden för barn och unga beslutar
att godkänna månadsbokslut per september 2013, samt
att översända hemställan om budgetrevidering för 2013 för socialnämnden för bam och unga till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Månadsbokslut per september 2013 redovisas vid sammanträdet och myndighetschef Lotta LindhNeville redogör för uppdrag från sammanträdet 25 september 2013: "aktivt arbeta med att söka
förkorta pågående placeringar med beaktande av respektive placerad persons behov enligt
vårdplan". En HVB-samordnare finns på plats och nya rutiner har i och med detta införts. Alla
placeringar vid HVB går via HVB-samordnaren.
Anders A. Aronsson (FP) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter, att en
hemställan om en budgetrevidering för 2013 för socialnämnden för barn och unga översänds till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kontorets förslag daterat 8 oktober 2013.
Hemställan daterad 30 oktober 2013.
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2013-10-30

Plats och tid:

Kontoret för bam, ungdom och arbetsmarlcnad, Stationsgatan 12, Uppsala, 14:00-17:20

Ledamöter:

Anders A. Aronsson (FP), ordförande
Lars Persson (S), vice ordförande
Torsten Tornberg (M)
Rolf Söderlund (M)
Rikard Sparby (M)
Kajsa Dovstad (FP), §§ 139-155
Ulf Schmidt(C)
Leif Boström (KD)
Birgitta L Johansson (S)
Rezene Tesfazion (S)
Ahmad Orfali (MP)
Eva Berglund (MP)
Edip Akay (V)

Tjänstgörande
ersättare:

Sara Sätterström (M), §§ 136-155
Anders Eriksson (S), §§ 136-155
Peter Falk (FP), §§ 136-138
Margareta Fernberg (M),
§§ 138-155
Peter Falk (FP), §§ 139-155
Marja-Leena Timmel (S)
Anders Blixt (S)

Ersättare:

Övriga deltagare:

Uppdragschef Jan Holmlund, kompetenschef Ida Bylund Lindman, samordnare
Lars Dahlén, strateg Bengt Ehlin, samordnare Sonja Forsström, direktör
Carola Helenius-Nilsson, myndighetschef Lotta Lindh-Neville, samordnare
Lena Nordqvist Sjöborg, strateg Astrid Nyström, samordnare Monica Söderbaum och
ekonom Johanna Wahlin

Utses att justera:

Rezene Tesfazion (S)

Justeringens
plats och tid:

Kontoret föf bam^jlngdom och arbetsmarknad, 6 november 2013

Underskrifter:

.V JW:
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Anders A . Aronsson, ordförande
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Paragrafer:

136-155

Rezene Tesfazion, justerare

AnnvChatrin Eriksson, sekreterare
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Socialnämnden för barn och unga

Datum:

2013-10-30

Datum föianslags uppsättande:
Förvaringsplats
för protokollet:

2013-11-29
2013-12-02
Kontoret för bam, ungdom och arbetsmarlcnad, Stationsgatan 12, Uppsala
2013-11-07

Sista dag för överklagande:

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift:
Ann-"Chatrin Eriksson, sekreterare
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