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§ 154 Dnr 2019-000128  

Budgetförslag år 2020-2022, drift- och 
investeringsbudget, verksamhetsplan och mål 

Socialnämndens beslut 
1. Godkänna socialförvaltningens budgetförslag för år 2020-2022 med 

ändringen att inte avbryta de två placeringarna inom LSS men att 
behålla förslaget att inte starta trygg hemgång.  

2. Socialförvaltningen ska se över ledningsfunktioner och 
administration på olika nivåer inom socialförvaltningen som 
motsvarar resterande belopp för att få budget i balans, samt ta fram 
en risk- och konsekvensanalys för detta.     

Sammanfattning av ärendet 
På socialnämndens sammanträde 2019-10-10, § 138, lyftes ärende om 
budgetförslag år 2020 och verksamhetsplan år 2021-2022. På sammanträdet 
beslutade socialnämnden att fastställa verksamhetsplanen för år 2021-2022. 
Då det saknades 6,617 miljoner kronor för budget i balans år 2020 beslutade 
socialnämnden att behandla budgetförslaget vid sammanträde 2019-10-14. 

Nuvarande placeringar enligt lagen om särskilt stöd och service (LSS) 
uppgår till 4.197 miljoner kronor för 2020. Placeringarna har tillkommit 
under det sista halvåret 2019 vilket medför att budget i balans inte uppnås 
under år 2020.  

Utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
(2017:612) åligger kommunen att inom tre dagar, oavsett dag i veckan eller 
tid på dygnet, möta upp utskrivningsklara patienter från slutenvården. I 
budgetarbetet inför 2020 har reducering av hemgångsstödjande teamet 
skett. Dock har inte budgetarbetet lett till att budget i balans har uppnåtts 
vilket medför att avsatta medel 2.983 miljoner kronor för trygg hemgång ej 
finns att tillgå, vilket innebär att trygg hemgång ej kan startas.  

Risk- och konsekvensanalys 
Placeringar lagen om stöd och service (LSS) 

• Om beslut fattas att avbryta placeringarna för två barn enligt LSS 
kommer den enskilde individen att drabbas genom ett mänskligt 
lidande på grund av att uppbrott från en trygg miljö. Barnen är 
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placerade utifrån en komplexitet i och med autismdiagnos och 
utåtagerande beteende. 

• Om beslut fattas att avbryta placeringarna kommer barnens anhörigas 
liv påverkas kraftigt negativt vilket kan innebär ökad ohälsa vilket i sin 
tur kan leda till fler insatser från socialförvaltningen till en ännu högre 
kostnad.  

• Barnkonventionen blir lag i Sverige från och med den 1 januari 2020. 
Detta innebär att barnets perspektiv ska beaktas i alla beslut. Det är en 
stark rekommendation att detta beaktas innan beslut tas. 

• En annan konsekvens kommer vara att vi ej verkställer lagstyrt 
uppdrag vilket innebär vite. Oskäligt dröjsmål med att verkställa ett 
beslut enligt LSS kan leda till ett vite på omkring 300 000 per månad 
och barn. Om vitesföreläggande blir aktuellt kommer Uppvidinge 
kommun att få negativ publicitet från anhöriga, medborgare och media.  

• Rekommendationer också att beakta är att ryktet om Uppvidinge 
kommun som en vänligt inställd kommun till barn med 
funktionsvariationer kommer drastiskt att förändras.  

 
Trygg hemgång  

• Om beslut fattas om att avveckla verksamheten kring trygg hemgång 
finns stor risk för att vi får patienter kvar i slutenvården där vi då får ett 
betalningsansvar. Kostnaden för detta betalningsansvar är idag 6000 kr 
per dygn och patient.  

• En utökning av hemtjänstinsatser kommer vara nödvändig för att möta 
behovet av insatser som genomförs av trygg hemgång. Dock saknas 
och kommer det att saknas kompetens inom rehabilitering samt inom 
hälso- och sjukvård vilket medför en ökad kostnad och en sämre 
kvalitet.  

• Uppvidinge kommun har inte haft något betalningsansvar på två år. 
Vid ett beslut om att inte starta verksamheten kring trygg hemgång 
kommer kommunens anseende i länssamarbetet att påverkas negativt.  

• Ytterligare en konsekvens är rent samhällsekonomiskt hur vi hanterar 
våra gemensamma resurser, rätt insats på rätt nivå av rätt kompetens.  

 
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner 
socialförvaltningens budgetförslag 2020-2022.     

Ekonomiska konsekvenser 
Budget i balans.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl Krekola (M) yrkar att godkänna socialförvaltningens budgetförslag för 
år 2020-2022 med ändringen att inte avbryta de två placeringarna inom LSS 
men att behålla förslaget att inte starta trygg hemgång. Socialförvaltningen 
ska se över ledningsfunktioner och administration på olika nivåer inom 
socialförvaltningen som motsvarar resterande belopp för att få budget i 
balans samt ta fram en risk- och konsekvensanalys för detta.    

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Carl 
Krekolas (M) yrkande och finner att socialnämnden beslutat så.       

Beslutsunderlag 
Risk- och konsekvensanalys, 2019-10-11 
Sammanställning av kostnader, 2019-10-11  
Tjänsteskrivelse, 2019-10-11 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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