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budget 2021 med plan 2022-2023
Beslutsunderlag
 Planeringsförutsättningar 2021 med plan för 2022–2023
 Förslag på social- och arbetsmarknadsnämndens yttrande av Sundbybergs stads
planeringsförutsättningar 2021– 2023
 Social- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse den 18 augusti 2020
Sammanfattning
Årets yttrande över planeringsförutsättningarna 2021-2023 försvåras av pågående
pandemi. Det är svårt att prognosticera pandemins konsekvenser för nämndens
verksamheter och ekonomiska utfall under planperioden. Nämnden påverkas även
av riktade statliga bidrag som kan komma att ändras över planperioden.
En stor del av de volymförändringar som nämnden lyfter är behovsbedömda och
står inte i direkt relation till befolkningsprognosen.
Ökande volymer inom främst barn och ungdom och LSS är en ekonomisk
utmaning för nämnden. Samtidigt ställer det krav på såväl personella resurser som
investeringar i egenregi alternativt upphandling av externa leverantörer.
Pågående effektiviseringsarbete behöver fortgå under planperioden.
Volymökningarna måste mötas genom kostnadsmedvetna beslut. Nämnden har
brutit en trend av extremt hög personalomsättning bland socionomer. Dock är
relativt många nyanställda och även nyexaminerade. För att kunna bedriva ett
effektivt förändringsarbete krävs att kompetens utvecklas och behålls över tid.
Vidare behöver kvalitetsarbetet som pågår få fortgå vilket ger förutsättningar för ett
fortsatt digitaliserings- och robotiseringsarbete.
Jämfört med juli 2019 har arbetslösheten i Sundbyberg ökat med 60 procent, från
5,5 procent till 8,8 procent. Ökningen av kostnaden för försörjningsstöd började
redan under slutet av 2019 och nämnden bedömer att kostnaden fortsätter öka
under hösten. För 2021 beräknas kostnaden för ekonomiskt bistånd ha ökat med
knappt 37 procent jämfört med budget 2020.
Nämnden fortsätter utveckla arbetssätt för att korta vägen till egen försörjning.
Utifrån stadens ekonomiska läge är det än viktigare att skapa de bästa
förutsättningarna för en god samverkan med arbetsförmedlingen. Genom
samarbetet kan dubbelarbete undvikas och våra insatser och stöd bidrar till att
sundbybergare tar del av de insatser och program som finansieras av AF.
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Även vuxenutbildningen påverkas av en ökad arbetslöshet, då fler väljer att studera.
På så sätt skapas bättre hållbarhet i kommande anställningar och nämnden ser
positivt på att fler skaffar sig förutsättningar för vidare studier eller yrkesutbildar sig.
Det råder i dagsläget en osäkerhet kring effekterna av den aviserade förbättringen av
de riktade statsbidragen för yrkesvux, varför den ekonomiska effekten av den
förväntade volymökningen är svårbedömd.
Med utgångspunkt från årets volymutveckling har nämndens behovsbedömda
volymökningar (netto) beräknats till 59 mnkr för 2021. Till detta kommer
volymförändringar som kompenseras genom en beräkningsmodell helt kopplad till
befolkningsutvecklingen i staden. Nämnden bedömer att dessa uppgår till 8 mnkr
för 2021.
Det ekonomiska utgångsläget innebär en utmaning i att säkerställa nämndens
grunduppdrag. Stor del av nämndens verksamheter är lagstyrd. Nämnden måste
möta de krav som ställs utifrån nuvarande behov. Till detta kommer det viktiga
förebyggande arbetet som ger sundbybergare långsiktiga förutsättningar för ett
självständigt liv och på sikt kan minska såväl nämndens volymökningar som
omfattning och kostnad per insats.
Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Förslag till social- och arbetsmarknadsnämndens yttrande den 18 augusti
2020 inför Sundbybergs stads budget 2021 med plan 2022-2023 godkänns
och översänds till kommunstyrelsen.
Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna deltar inte i beslutet.
Särskilt yttrande
Morgan Lindqvist (M), Elisabeth Bergman (MP) och Kerli Faramazi (KD) anmäler
ett gemensamt särskilt yttrande.
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