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Vi vill värna om, och möjliggöra ett gott och värdigt liv för alla som vistas i kommunen.
Vi tror att människor med rätt förutsättningar kommer att ta makt över sina liv och livsföring.
Det är vad social hållbarhet handlar om. Vi vill värna om allas mänskliga rättigheter inom
kommunen och ge möjlighet att jobba förebyggande med utsatta grupper, vilket kommer att
bidra till ekonomisk hållbarhet.
Fi menar att utifrån omvärldsanalys samt information från förvaltningen krävs ytterligare
medel för att nämnden ska kunna jobba ändamålsenligt. Socialnämnden har varit
underfinansierad i många år. Året 2020 började med att socialnämnden beslutade att hos

kommunstyrelsen begära att få nämndens underskott på ca 49 miljoner avskrivet i 2019 års
bokslut.
Socialnämndens uppdrag består främst av lagstyrd verksamhet, och effektiviseringar kan
därför endast göras på en begränsad del av verksamheten. På grund av tidigare
effektiviseringar har förvaltningen redan genomlyst varje hörn. Det finns inte mer att
effektivisera utan att kvaliteten och arbetsmiljön för tjänstepersoner påverkas. Nedskärningar
riskerar att bli kontraproduktiva och generera kostnader i andra led.
Allt fler söker nämndens stöd och tjänster. Förvaltningen får inte heller volymkompensation i
den antagna ramen för 2021. År 2020 resulterade i kraftig ökning av försörjningsstödet. Den
senaste informationen vi har fått är att socialnämndens prognos för försörjningsstöd är -35
miljoner för 2021. Alla prognoser är osäkra i nuläget men vi vet att behovet av

försörjningsstöd kommer öka stadigt på grund av pandemin och lågkonjunkturen vi befinner
oss i. Riktade arbetsmarknadsåtgärder en är viktig insats för att rusta människor till ett arbete.
Vi ser och hör behoven i förvaltningen som tjänstepersoner och facken påtalar. Så rustar vi
för en stärkt välfärd. Inte minst krisläget som hela världen befinner sig i. Vi vill säkra en god
arbetsmiljö för de anställda inom förvaltningen och vi vill att kommuninvånare får det stöd de
behöver utan begränsningar på grund av “effektiviseringar”. Det är så vi bygger en bra tid för

oss och våra barn i Lunds kommun. Vi vill budgetera för rustade och stärkta invånare i Lunds
kommun.
Vi vill ge socialförvaltningen arbetsro så att förvaltningen kan arbeta ändamålsenligt med de
stora utmaningar som redan finns, med tydligt fokus på att förebygga. Socialförvaltningens
insatser har en betydande roll för människor.
Fi yrkade enligt yrkande i fullmäktige, både gällande verksamhet och försörjningsstöd
uppräknat till 35 miljoner samt att nämnden skulle besluta att äska tilläggsmedel från
Kommunstyrelsen. Med vår ram tar vi bort nedskärningarna helt, och ger 100%
volymkompensation samt full kompensation för pris och löneökning. Vi tillför även medel
för utjämning av faktiska kostnader och har finansiering för en heltidstjänst för utökad
budget-och skuldrådgivning, just för att behovet är större än någonsin, samt ger möjligheter
att långsiktigt stödja individer till egen försörjning.
Feministiskt initiativ reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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