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Socialnämndens underskott – 

Genomlysning av äldre- och funktionshinderomsorgen 
 
En genomlysning av underskottet inom äldre- och funktionshindersomsorgen har genomförts. 

Enligt denna undersökning kan besparingar göras om befintliga resurser nyttjas på ett bättre 

sätt. Samtidigt visar genomlysningen på att ekonomiska tillskott behövs då behoven inom om-

sorgen ökar.  

Kommunstyrelsen gav den 15/10 2012 kommunchef, Laila Jeppson i uppdrag att i samråd med social-
nämnden föreslå åtgärder för att få socialnämndens budget i balans. Ett första steg var att låta en extern 
omsorgskonsult, Marianne Norén genomföra en genomlysning av äldre- och funktionshindersomsorgen. 
Syftet med genomlysningen har varit att se var det går att göra besparingar samt att se om verksamheten 
kommer att behöva ett ekonomiskt tillskott. 
 
Genomlysningen visar att  

- Besparingar kan göras i form av ett effektivare resursutnyttjande och detta är också nödvändigt 
för verksamhetens fortsatta utveckling. 

- Ett ekonomiskt tillskott behövs för att möta volymökningar med fler äldre medborgare med allt 
mer omfattande behov av insatser inom hemtjänst, hemsjukvård, korttidsboende och särskilt bo-
ende. Ett tillskott kommer också att behövas på grund av volymökningar då fler medborgare har 
komplicerade funktionshinder och behöver stöd i bostaden, på fritiden och i skolan samt en ök-
ning av personlig assistans på grund av ändrade regelverk. 

 
Ytterligare handlingsplaner kommer nu att tas fram för att snarast åtgärda de förbättringsmöjligheter som 
framkommit i undersökningen. En återrapportering till kommunstyrelsen kommer att ske i januari 2013. 
 

- Socialnämnden har under många år varit hårt belastad med att möta förändringar i uppdrag och 
omfattning. Trots denna belastning visar vår socialnämnd på låga kostnader när vi jämför oss 
med andra jämförbara kommuner. Vi välkomnar denna undersökning, säger kommunchef Laila 
Jeppsson. 

 
- Det är viktigt att vi arbetar så effektivt och kostnadsmedvetet som möjligt. Vi har under en period 

inte lyckats få vår budget i balans och denna genomlysning ser vi som en mycket bra hjälp och ett 
verktyg i detta arbete som nu ytterligare kommer att intensifieras. Det handlar inte om att börja 
springa snabbare utan vi ska istället se till att arbeta smartare. Jag vill samtidigt passa på att på-
peka att vi har mycket goda resultat i nationella jämförelser avseende hur nöjda brukarna är vilket 
är ett resultat av våra mycket lojala och engagerade medarbetare. Till syven och sist handlar 
detta om att bedriva en så bra verksamhet som möjligt för våra brukare, säger socialnämndens 
ordförande, Kenneth Görtz.  

 
Kontakt 
Laila Jeppsson, kommunchef, Tingsryds kommun 
0477 – 441 21, 072-544 41 21 
 
Kenneth Görtz, ordförande socialnämnden, Tingsryds kommun 
070 - 535 03 57 
 
Magnus Wallinder, förvaltningschef socialförvaltningen, Tingsryds kommun 
0477 443 10, 076-139 04 10 

 
OBSERVERA! Kontaktpersonerna kan vara svåra att få tag på under dagen.  
Ring informationschef, Pia Steinbach Mastenstrand 076-774 41 14 så ser hon till att den person du 
vill intervjua omgående ringer upp dig. 

Laila Jeppsson 
0477 - 441 21 

laila.jeppsson@tingsryd.se 


