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Onsdagen den 23 november beslutade socialnämndens majoritet (M, FP, C och KD) att lägga ned
Alkoholmottagningen, Solvera och Lundahoj. Sammanlagt rör det sig om ungefär fyra och en halv
miljon kronor som dras in genom nedläggningar och andra besparingar i förvaltningens
kärnverksamhet. Oppositionen (S, MP, V, och DV) reserverade sig mot detta oansvariga beslut.
Kravet på nedskärningar motsvarande 4 748 000 kr hänför sig till den budget för 2012 som
moderater, folkpartister, centerpartister och sverigedemokrater röstade genom på
kommunfullmäktiges budgetsammanträde i juni. Även då kom den rödgröna oppositionen med
bättre, fullt finansierade förslag, motsvarande de som lades fram av oppositionen i socialnämnden.
Den konsekvensanalys som gjorts varnar för att nedskärningarna kommer att leda till såväl ökade
sociala som ekonomiska kostnader för kommunen.
Två miljoner kronor kommer att dras in genom att socialförvaltningen tillsätter färre vakanta
tjänster och vikariat inom verksamhetsområdena vuxenstöd och psykiatri, barn och förälder samt
arbete och försörjning. Nedskärningarna innebär en ökad arbetsbelastning för förvaltningens redan
pressade medarbetare. Det riskerar även att leda till en sämre kvalitet på det utförda arbetet.
Alkoholmottagningens information, rådgivning och behandling av personer med alkoholmissbruk
försvinner helt. Enligt förvaltningens konsekvensanalys kan nedläggningen väntas leda till att fler
individer förlorar sina arbeten, genomgår separationer eller lider andra konsekvenser av
alkoholmissbruk. Den leder även till en större ekonomisk kostnad när fler behandlingsinsatser
måste köpas in och mer ekonomiskt bistånd utgå.
Öppenvårdsmottagningen Solvera, som erbjuder samtal för människor med missbruksproblem,
kommer inte heller att finnas kvar nästa år. Detta trots att utvärdering av verksamheten har visat på
goda resultat och på att den är kostnadseffektiv. Konsekvenserna av nedläggningen väntas vara att
fler missbrukare utvecklar ett kroniskt missbruk, till stort lidande för individen och till betydligt
större kostnader för kommunen och för socialförvaltningen än vad det kostar att driva
verksamheten.
Slutligen försvinner Lundahoj, en viktig träningsmöjlighet i vilken arbetslösa utfört meningsfulla
arbetsuppgifter. Dessa arbetsuppgifter och det mervärde de ger till kommunen försvinner.
Nedläggningen väntas påverka arbetsmarknadskonsulenters arbete negativt, med förmodat sämre
ekonomiskt resultat.
Oppositionen yrkade att nämnden istället skulle begära tilläggsanslag från kommunstyrelsen för att
täcka ovanstående kostnader, och ytterligare 1 750 000 kronor för att öka föreningsbidraget och
genomföra särskilt förebyggande verksamheter mot våld mot kvinnor, mot missbruk och mot
hemlöshet. Yrkandet avslogs efter votering. Vi inom oppositionen anser att alliansen beslut är ett
oansvarigt och cyniskt politisk handlande som inte på något sätt är förenligt med ansvarsfull
socialpolitik. Vi reserverar oss därför till förmån för vårt eget yrkande.
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