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Ansökan om tillfälligt
tillstånd att servera
alkoholdrycker
Estradrestaurangen AB
(Harrys), Alingsås
2
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-10-17
Karin Hallgren
0322-61 71 98
2018.147 SN

Socialnämnden

Ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker
Estradrestaurangen AB (Harrys), Alingsås
Ärendebeskrivning
Estradrestaurangen AB har hos Socialnämnden ansökt om tillfälligt tillstånd enligt 8 kap 2 §
alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker
till allmänheten i Estrad arena den 24 november 2018 i samband med en fotbollsgala med
serveringstiden 11.00 - 02.00.
Förvaltningens yttrande
Sökandes arrangemang vänder sig till en blandad målgrupp i alla åldrar. Matutbudet
uppfyller kraven i alkohollagstiftningen vid ett tillfälligt tillstånd till allmänheten. Ansökt
serveringsområde kommer att vara avgränsat och vakter samt personal kommer att
övervaka serveringsytan.
Sökanden har sedan tidigare ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och
uppfyller lämplighetskraven.
Ansökan avser serveringstid mellan klockan 11.00 – 02.00. Polisen, Räddningstjänsten och
Miljöskyddsnämnden har inget att erinra mot att sökt tillstånd beviljas.
Verksamheten bedöms ej medföra alkoholpolitiska olägenheter.
Ärendet redovisas i utredning daterad 2018-10-08, skriven av alkoholhandläggare Angelica
Liljedahl. Utredningen bifogas (separat utskick).
Förslag till beslut
Estradrestaurangen AB beviljas tillfälligt tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622)
för servering av starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Estrad
arena den 24 november 2018 med serveringstiden 11.00 - 02.00.

Beslutet ska skickas till
Estradrestaurangen AB
Alkoholhandläggaren
Enhetschef vuxenstöd

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Karin Hallgren
Nämndsekreterare
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Reviderade avgifter för
serveringstillstånd och
tillsyn enligt alkohollagen
3
2018.054 SN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-10-17
Angelica Liljedahl
0322-61 71 98
2018.054 SN

Socialnämnden

Reviderade avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen fick på socialnämndens sammanträde 2018-01-23, § 4 i uppdrag att se över
gällande avgifter i samband med serveringstillstånd. Socialnämnden konstaterade 2018-08-28, § 85
att det finns behov att revidera fattat beslut om avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen, 2018-04-17, § 44 och gav uppdrag till förvaltningen att se över detta.
Nämnden menade att det finns anledning att jämföra med andra kommuner och därefter lämna ett
förslag där självfinansieringen fortfarande är hög, men där hänsyn tas till bl. a.
småföretagare.
Nuvarande, gällande, avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen har funnits sedan
2011.
Vid fastställande av tillsynsavgifter gäller kommunallagens bestämmelser om
självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. Tillsynsavgifter ska täcka både direkta
och indirekta kostnader såsom personal, material, utrustning, administration och
tillsynsbesök. I detta ärende föreslås nya avgiftsnivåer utifrån utgångspunkten att
avgifterna får höjas stegvis till dess att full finansiering av tjänsten kan uppnås.
Förvaltningens yttrande
Tillstånd och tillsynsavgifter
Vid fastställande av tillstånd och tillsynsavgifter skall en självkostnadsprincip gälla och
avgiften skall bygga på tidsåtgång och en timkostnad. Vid beräkning av självkostnaderna
får utöver externa kostnader alla relevanta direkta och indirekta kostnader som
verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på detta är personalkostnader, material,
utrustning, lokalkostnader och administrationskostnader.
Timkostnaden för utfört arbete år 2011 motsvarar ej 2018 års kostnader då både
konsumentprisindex samt lönekostnader ökat. Konsumentprisindex har ökat med 5,8 %
mellan åren 2010 - 2017.
Med anledning av ovanstående bedöms det rimligt med en ändring av Alingsås kommuns
tillsynsavgifter.
Systemet för tillsynsavgifter omfattar en fast tillsynsavgift för stadigvarande tillstånd samt
en rörlig tillsynsavgift som baseras på vilken omsättning verksamheten har.
Jämförelse med andra näraliggande kommuner
Ansökn.avgift stadigvarande tillstånd
Alingsås
10000 kr
Lerum
8000 kr (avser följa Alingsås nivåer)
Göteborg
8200 kr
Marks kommun 9200 kr
Härryda
8100 kr

Tillsynsavgift Rörlig avgift
2500 kr
3000-16000 kr
1500 kr
2000-12000 kr
1500 kr
2100–14400 kr
2900 kr
2900-21500 kr
1800 kr
2200-14300 kr
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Förslag till nya avgifter i Alingsås kommun
Nyansökningar/ägarskiften är det ärendeslag som är mest tidskrävande. Noggrannare
utredningsförfarande och högre kostnader för administrativ hantering föranleder en större
höjning. Förslag läggs att höja denna avgift från 8000 kr till 10000 kr. Övriga
ansökningsavgifter föreslås höjas enligt förslag i bilaga.
Systemet för tillsynsavgifter omfattar en fast tillsynsavgift för stadigvarande tillstånd samt
en rörlig tillsynsavgift som baseras på vilken omsättning verksamheten har. Avgiften för
fast tillsyn är idag 1500 kronor och föreslås ändras till 2500 kronor.
Den rörliga tillsynsavgiften består idag av 8 olika avgiftsklasser mellan 2000 – 12 000
kronor beroende på vilken omsättning restaurangverksamheten har. Förslag läggs att
utöka antal avgiftsklasser från 8 till 9 stycken samt att utvidga spannet av tillsynsavgifter
till mellan 3000 och 16 000 kronor istället för som nuvarande avgifter mellan 2000 och 12
000 kronor.
Förslag till nya avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen från den 1 juni 2018
redovisas i separat Taxedokument, se bilaga.

Ekonomisk bedömning
Kostnader Alingsås kommun, årsbasis
Lön baserad på 75% av heltidstjänst
Lön, baserad
på 75 % av
heltidstjänst
340875

PO
(sociala
avgifter)
39,75%

OH
(administrativa
kringkostnader)
15%

Summa
527575

Finansiering:
A) Fast del innefattande avgift för förebyggande och inre tillsyn av alla stadigvarande
serveringstillstånd, 2500 kronor. Fast del 2500 kr x 29 tillstånd = 72 500 kr
B) Rörlig del för yttre tillsyn på alla stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
baseras på omsättning i kronor per år. Rörlig del inkomst = 320 500 kr
Därutöver tillkommer inkomster på ansökningar som inkommer under året. Antal ansökningar
varierar och exakt intäkt på detta är svåra att förutsäga. Självfinansieringen blir med detta
förslag något bättre, men ger inte full täckning för förvaltningens kostnader. Då avgifterna har
legat på samma nivå under många år får självfinansieringsgraden öka gradvis genom stegvisa
höjningar.
Nya avgifter för serveringstillstånd föreslås gälla från 2019-01-01, men nuvarande avgifter tas ut till
dess att beslut är fattat i kommunfullmäktige.
Avgifterna föreslås revideras vartannat år.
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Förslag till beslut
Socialnämnden upphäver sitt beslut om nya tillsynsavgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen, 2018-04-17, § 44.
Socialnämnden konstaterar att uppdraget om revidering av nya tillsynsavgifter för serveringstillstånd
och tillsyn enligt alkohollagen 2018-08-28, § 85, är fullgjort
Socialnämnden föreslår åt kommunfullmäktige att besluta om nya tillsynsavgifter för serveringstillstånd
och tillsyn enligt alkohollagen.

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Alkoholhandläggaren
Enhetschef vuxenstöd

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Karin Hallgren
Nämndsekreterare/enhetschef
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Avgifter
Alkoholtillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Dokumenttyp: Avgifter
Fastställd av: Kommunfullmäktige
Beslutsdatum: Kommunfullmäktige 2018-__-__, § ___
Diarier nr: 2018.054 SN, ____________ KF
Gäller för: Socialförvaltningen
Giltighetstid: 2019-01-01 tillsvidare
Revideras: 2021, därefter vartannat år
Ansvarig för uppföljning/revidering: Alkoholhandläggare/utvecklingsledare socialförvaltningen
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Alkohollagen
Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar. Lagstiftaren har genom olika bestämmelser i alkohollagen sett till att en
kraftfull tillsyn över försäljningen av alkoholdrycker skall kunna utövas.
En central tillsynsmyndighet, folkhälsomyndigheten, skall följa utvecklingen och vara
vägledande vid tillämpningen av lagen. Den regionala myndigheten; länsstyrelsen, skall
ge kommunerna vägledning men också utöva tillsyn av kommunernas verksamhet.
Kommunen och polismyndigheten skall utöva den direkta tillsynen över restauranger med
serveringstillstånd. Tillsynsarbetet skall bestå av både yttre tillsyn och en inre tillsyn.
Vid den yttre tillsynen kontrolleras hur verksamheten bedrivs med avseende på ordning
och nykterhet och att servering inte sker till underåriga eller märkbart påverkade personer,
förekomsten av lagad mat samt att serveringsansvarig person finns på plats. Kontroller
görs också att servering sker i enlighet med tillståndet som det framgår av tillståndsbeviset.
Den inre tillsynen består bland annat av om förutsättningarna för tillstånd fortfarande
föreligger vad det gäller t.ex. ekonomisk skötsamhet, brandsäkerhet, skötsamhet utan
anmärkning i polisens belastningsregister, korrekt livsmedelshantering mm.
I Alkohollagen framgår det att kommunerna har rätt att finansiera tillsynsverksamheten
med avgifter. Kommunerna får ta ut avgift för prövning av ansökan om serveringstillstånd
liksom för den löpande alkoholtillsynen.

Avgifter för alkoholtillstånd och tillsyn enligt alkohollagen
Tillsyn och prövning av ansökningar hanteras av kommunens alkoholhandläggare i
enlighet med riktlinjer för tillsyn antagna av socialnämnden.
I Alingsås kommun gäller följande avgifter för alkoholtillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen:
Ansökningsavgifter
Nyansökan

10 000 kr

Utvidgat tillstånd

4000 kr

Betydande ändring i bolag

3300 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

6000 kr

1
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Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

900 kr

Provsmakning vid tillverkningsställe

6500 kr

Tillfälligt tillstånd provsmakning vid arrangemang

4500 kr

Servering vid gemensamt serveringsutrymme

4000 kr

Anmälan om serveringslokal vid catering

350 kr

Anmälan om redan godkänd lokal

130 kr

Avgift för kunskapsprov per tillfälle

1400 kr

Tillsynsavgifter


Fast del innefattande avgift för förebyggande och inre tillsyn av alla
stadigvarande serveringstillstånd
Avgift



2500 kronor

Rörlig del för yttre tillsyn på alla stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
baseras på omsättning i kronor per år.
Omsättning

Avgift

upp till 250 000

3000 kr

250 000 - 500 000

4000 kr

500 000 - 1 miljon

5500 kr

1 miljon - 2 miljoner

7500 kr

2 miljoner - 3 miljoner

9000 kr

3 miljoner - 4 miljoner

10 500 kr

4 miljoner - 6 miljoner

12 000 kr

6 miljoner – 8 miljoner

14 000 kr

8 miljoner – 10 miljoner

16 000 kr

2
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Ekonomisk uppföljning 2018
4
2018.033 SN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-10-17
Carina Andersson
0322-61 71 98
2018.033 SN

Socialnämnden

Månadsuppföljning ekonomi september 2018
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 13 mars 2018 § 21 om flerårsstrategi för
socialnämnden. Flerårsstrategin fastslog budgeten för socialnämndens verksamhet 2018.
Förvaltningen avser att följa kostnadsutvecklingen och verksamheten mer konkret och tydligt
än tidigare med syfte att på ett bättre sätt säkerställa uppföljningen och analysen av
verksamheten. En uppföljning av det ekonomiska läget görs månadsvis och en prognos för
resterande del av året.
Förvaltningens yttrande
Socialnämndens prognos för helåret per september är + 2000 tkr
Helårsprognosen bedöms till ett överskott på 2 000 tkr främst beroende på att satsning 100
inte behövts i den utsträckning förvaltningen budgeterat för eftersom arbetsförmedlingen
erbjudit extratjänster i stället. Förvaltningen arbetar aktivt med att analysera verksamhet och
kostnader i jämförelse med andra kommuner. Vid månadens ledningsmöte tittade vi förutom
på månadsanalysen även på öppna jämförelser, där vi kan konstatera att vi håller god
kvalitet.
Ekonomisk bedömning
Förvaltningens resultat per september är -552 tkr. Resultatet beror på minskade intäkter
inom enheten för ensamkommande barn (3 828 tkr) samt internfakturering som ännu inte är
gjord (6 375 tkr). Ett överskott för personalkostnader (7 848 tkr) bidrar till resultatet och beror
på vakanta tjänster (3 224 tkr) där rekrytering pågår samt satsningar som inte kommit igång
inom Arbetsmarknadsenheten, Satsning 100 (2 858 tkr). Den upplupna semesterlöneskulden
(1 766 tkr) påverkar också resultatet positivt. För att möta upp vakanserna har kostnaden för
inhyrd personal ökat och uppgår till 2 418 tkr.
Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer månadsuppföljningen per september 2018.
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Carina Andersson
Ekonomiansvarig

Page 12 of 70

Månadsanalys
september månad 2018
Socialnämnden
Alingsås kommun

Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS
Besöksadress: Sidenvägen 7 F
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88
socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se
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Förvaltningschefens analys
Nu är vi en bit in på hösten och verksamheten rullar i stort på enligt
plan. Förvaltningen har utmaningar i form av ökande volymer och kostnader men
den negativa utvecklingen hålls tillbaka genom effektiva arbetssätt och god
samverkan. Trots detta ökar en del kostnader men dessa balanseras upp av
verksamheter som har positiva resultat.
Helårsprognosen bedöms till ett överskott på 2 000 tkr främst beroende på att
satsning 100 inte behövts i den utsträckning förvaltningen budgeterat för eftersom
arbetsförmedlingen erbjudit extratjänster i stället. Förvaltningen arbetar aktivt med
att analysera verksamhet och kostnader i jämförelse med andra kommuner. Vid
månadens ledningsmöte tittade vi förutom på månadsanalysen även på öppna
jämförelser, där vi kan konstatera att vi håller god kvalitet.
Rekryteringssvårigheterna har fortsatt även om vi har bättre förutsättningar än en del
andra kommuner vilket genererar vakanser främst inom myndighetsutövningen. Till
delar har konsulter används för att täcka upp för detta.
Resultat
Förvaltningens resultat per september är -552 tkr. Resultatet beror på minskade
intäkter inom enheten för ensamkommande barn (3 828 tkr) samt internfakturering
som ännu inte är gjord (6 375 tkr). Ett överskott för personalkostnader (7 848 tkr)
bidrar till resultatet och beror på vakanta tjänster (3 224 tkr) där rekrytering pågår
samt satsningar som inte kommit igång inom Arbetsmarknadsenheten, Satsning 100
(2 858 tkr). Den upplupna semesterlöneskulden (1 766 tkr) påverkar också resultatet
positivt. För att möta upp vakanserna har kostnaden för inhyrd personal ökat och
uppgår till 2 418 tkr.
Årsprognos
Helårsprognosen bedöms till ett överskott på 2 000 tkr.
Förklaringen till intäktsavvikelsen för prognosen (-5 164 tkr) är minskade intäkter
inom enheten ensamkommande barn på grund av lägre ersättningsnivåer från
Migrationsverket samt volymminskning.
Personalkostnaden avviker (10 274 tkr) på grund av satsningar inom
arbetsmarknadsenhetens Satsning 100 (3 652 tkr) som inte kommer att starta upp
samt vakanser (2 906 tkr) där rekrytering pågår och där det i vissa fall är svårt att få
sökande med rätt kompetens som fördröjer rekryteringsprocessen. EKB tilldelades en
större budget än vad som krävts utifrån minskade volymer vilket innebär att enheten
har en positiv avvikelse (3 719 tkr). Avvikelsen för personalkostnader möts upp av
kostnad för inhyrd personal under köpt tjänst (3 476 tkr), se även nedan.
Lokalkostnaden avviker (1 599 tkr) då kostnaden blivit något lägre än vad som var
planerat vid årets början. När det gäller köp av tjänst beror avvikelsen (-3 148 tkr)
främst på volymökning köpt vård samt kostnad för inhyrd personal då förvaltningen

Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS
Besöksadress: Sidenvägen 7 F
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88
socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se
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har vakanser. Avvikelsen för övriga kostnader (-1 548 tkr) är främst volymökning för
bidrag till enskilda (inte att förväxla med ekonomiskt bistånd) och även ströposter
inom olika enheter.
Enheten för ensamkommande barn (EKB) bedöms redovisa ett underskott på -1 750
tkr främst på grund av oförutsedda lägre ersättningsnivåer från Migrationsverket för
20- respektive 21-åringar vilket innebär minskade intäkter. Arbete pågår med att
hitta alternativa lösningar och underskottet bedöms rymmas inom ram.

Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget
Utfall Prognos
helår tom sept
helår
2018
2018

Avvikelse
helår
budget/
prognos

60 206

36 104

55 042

-5 164

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-168 053
-19 345
-69 305
-25 712

-117 330
-13 141
-53 405
-19 442

-157 779
-17 746
-72 453
-27 260

10 274
1 599
-3 148
-1 548

Verksamhetens kostnader

-282 415

-203 318

-275 238

7 177

Verksamhetens
nettokostnader

-222 209

-167 214

-220 195

2 000

222 209

166 657

222 209

0

0

-552

2 000

2 000

Kommunbidrag
Årets resultat

Nedan redovisas utfall och prognos för respektive avdelning.

Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostn
Resultat

Avd Unga
exkl EKB
533
-474
-10
-4 561
-776
-5 821
-5 288
-5 288

EKB
Ensamkommande
-7 128
3 264
5
3 019
-910
5 378
-1 750
-1 750

Avd FörvaltningsVuxna
ledning
242
1 189
7 011
474
1 101
503
-6 237
4 631
7
131
1 882
5 739
2 124
6 928
2 124
6 928

Totalt
-5 164
10 274
1 599
-3 148
-1 548
7 177
2 000
2 000

Tabell över prognosavvikelse för helåret 2018 per avdelning.

Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS
Besöksadress: Sidenvägen 7 F
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88
socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se
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Avdelning Unga
Resultat
Avdelning Unga redovisar ett underskott för perioden på -6 799 tkr. Förklaringen är
minskade intäkter främst inom enheten för ensamkommande barn (EKB),
ökade arvodeskostnader (-2 820 tkr) utifrån krävande placeringar inom
familjehemsvården, volymökning köpt vård och inhyrd personal inom enheterna
Barn och unga utredning respektive Barn och unga placering.
Konsultkostnad (inhyrd personal) för att upprätthålla myndighetsutövningen uppgår
till 1 190 tkr varav Utredningsenheten står för 1 024 tkr och Placeringsenheten 166
tkr vilket bidrar till underskottet.
Prognos
Prognosen för helåret är -7 038 tkr beroende på minskade intäkter för
ensamkommande, ökade kostnader för externa HVB-placeringar, ökade kostnader i
familjehemsvården samt ökade arvoden till familjehem utifrån svårighetsgrad i
uppdrag. Därutöver kostnader för inhyrd personal inom Utredningsenheten med 1
593 tkr.
Ensamkommande barn (EKB)
EKB redovisar ett underskott för perioden på -1 602 tkr. Bedömningen för helåret är
en prognos om ett underskott på -1 750 tkr. Underskottet är främst baserat på
minskad ersättning från Migrationsverket utifrån ändrat reglemente. Förändringen
blev känd i början på året och innebär minskad ersättning från den 1 juli 2018 för
ungdomar som fyller 20 respektive 21 år. Beräkningen är grundad på åtta ungdomar
som fyller 20 år och fem ungdomar som fyller 21 år under 2018. För närvarande
finns inga EKB placerade i köpta lösningar som belastar förvaltningen ekonomiskt.
Avdelning Vuxna
Resultat
Avdelningen redovisar ett underskott för perioden på -1 783 tkr. Förklaringen är
volymökning för placeringar vuxen (3 684 tkr) och konsultkostnad för inhyrd
personal (1 029 tkr) samt internfakturering som ännu inte är gjord (4 620 tkr).
Prognos
Prognosen beräknas till 2 122 tkr vid årsskiftet. Överskottet beror främst på
satsningar inom Satsning 100 (3 652 tkr) som inte genomförts samt vakanser (3 359
tkr).
En osäkerhetsfaktor är kostnader för Våld i nära relationer som snabbt kan förändras.
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Investeringar

Under perioden har flera mötesrum utrustats med IT-utrustning såsom bland annat
projektorer och videokonferensutrustning. Sprinklersystem har installerats på två av
förvaltningens boenden utifrån brandskyddskrav. Solskydd har installerats på
kontorsfastigheten på Sidenvägen. Under perioden har även uttjänta kontorsmöbler
successivt bytts ut och tre tjänstecyklar har köpts in.
Prognosen för investeringar är 1 950 tkr. Förvaltningen utreder behov av ytterligare
uppdateringar inom ramen för lås- och larmsystem på Sidenvägen.
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Kvalitetsredovisning
Samtliga Lex Sarah-rapporter, avvikelser, klagomål och synpunkter hanteras inom
ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och utgör en viktig del av förvaltningens
löpande förbättringsarbete.
Under perioden januari till september 2018 har nio Lex Sarah-rapporter, 31
avvikelser och 27 klagomål och synpunkter inkommit till socialnämnden. När det
gäller Lex Sarah-rapporter samt avvikelser finns en bred spridning mellan enheterna.
Antalet inkomna Lex Sarah-rapporter fördelat på respektive avdelning är Stab (1),
Unga (2) och Vuxna (6). Antalet avvikelserapporter är Stab (4), Unga (13) och
Vuxna (14).
Inkomna rapporter enligt Lex Sarah utreds på förvaltningsövergripande nivå i
enlighet med gällande riktlinjer medan avvikelser utreds och åtgärdas på enhetsnivå.
Orsaker till avvikelserapporterna är varierande och kan röra brister i handläggning
och uppföljning, ansvarsfördelning/bemanning, bristande bemötande, felaktigt
utförda insatser, uteblivna insatser, bristande rättsäkerhet, bristande
informationsöverföring samt bristande följsamhet gentemot gällande
brandsäkerhetsrutiner. Åtgärder som har vidtagits för att avhjälpa och förhindra att
liknande händelser inträffar igen är främst förändrade rutiner, samtal med berörda
och ökad information och kommunikation.
Socialnämnden är en myndighetsutövande verksamhet vilket innebär att beslut
ibland kan gå den enskilde emot, detta kan yttra sig i inkomna synpunkter och
klagomål. Klagomål och synpunkter utreds och besvaras på enhetsnivå.
Förvaltningen uppmuntrar synpunkter.
jan

feb

mars

apr

maj

juni

juli

aug

sept

Rapport Lex Sarah
-antal

1

0

2

3

1

0

0

0

2

Avvikelser
-antal

4

5

6

1

5

3

0

4

3

Klagomål o synpunkter
-antal

6

4

4

1

5

2

3

2

0

Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS
Besöksadress: Sidenvägen 7 F
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88
socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se
Page 18 of 70

okt

nov

dec

6 (9)

Medarbetare
September månad visar på en högre sjukfrånvaro än sommarmånaderna, vilket är brukligt. Som
övriga månader är det långtidssjukfrånvaron som dominerar på förvaltningen. Avdelning Stab
endast marginell höjning. Avdelning Unga har ökat sin frånvaro men ligger förhållandevis
stabilt medan avdelning Vuxna ökar sin frånvaro markant.
Antal årsarbetare (tillsv-anst)
Genomsnittlig sysselsättningsgrad
Timavlönade
Antal timmar
Antal årsarbetare
Kostnad inkl soc avg, kr
Sjukfrånvaro
Förvaltningen
Total
1-14 dgr
60> dgr
Avd Unga
Total
1-14 dgr
60> dgr
Avd Vuxen
Total
1-14 dgr
60> dgr
Avd Stab
Total
1-14 dgr
60> dgr

jan

feb

mars

apr

maj

juni

juli

aug

sept

237,4

233,6

234,9

238,7

235,4

238,1

238,1

239,1

242,1

97%

97%

97%

97%

97%

97%

97%

97%

97%

3 132
19,0
609 299

2 722
16,5
540 784

10,6%
3,1%
5,8%

8,6%
1,8%
6,0%

7,0%
1,0%
5,5%

6,8%
1,0%
5,0%

7,3%
0,8%
5,0%

7,7%
1,3%
5,0%

6,9%
1,3%
4,7%

6,3%
0,6%
4,9%

9,1%
1,8%
6,4%

7,3%
2,6%
3,9%

7,4%
2,4%
4,3%

5,0%
1,1%
3,5%

4,6%
1,0%
2,3%

4,2%
0,0%
2,6%

5,1%
1,6%
3,4%

4,2%
0,6%
3,5%

4,1%
1,0%
2,1%

5,7%
1,2%
3,5%

13,8%
3,3%
7,6%

10,0%
1,2%
7,8%

9,5%
0,8%
8,0%

9,3%
1,2%
7,6%

10,1%
1,2%
7,4%

10,0%
1,1%
7,0%

10,0%
2,1%
6,3%

8,6%
0,3%
7,3%

13,1%
2,3%
9,5%

7,0%
4,6%
2,4%

6,8%
4,4%
2,3%

3,7%
1,2%
2,5%

2,2%
0,0%
2,2%

2,2%
0,0%
2,2%

3,4%
1,7%
170,0%

0,8%
0,0%
0,8%

2,7%
0,0%
2,7%

3,0%
0,0%
3,0%

okt

2 274
1 887
2 021 2 519 6 230
8 696
4 366
13,8
11,4
14,6
15,3
37,8
52,7
26,4
452 026 388 318 409 238 492 339 867 009 1 342 858 722 647
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Individ- och familjeomsorg
Avdelning Unga
Antalet orosanmälningar under september minskade något i jämförelse med augusti.
Vi har fortsatta placeringar inom köpt HVB (Hem för vård eller boende) och SiS (Statens
institutionsstyrelse) för ungdomar med omfattande problematik så som psykisk ohälsa,
missbruk och kriminalitet som vi inte kan tillgodose i egen regi. Vården följs noggrant och
när det är möjligt ska vården övergå i insatser på hemmaplan.
Antalet familjehem till barn som inte är EKB ökar och vi har idag 72 familjehem varav 66 i
egen regi vilket är tre fler än i augusti.
Vi har hög kostnad för löneersättningar så kallat förstärkt arvode då vi placerat flera bebisar
och gått in med löneersättning under barnens första år. Vi har även andra familjehem med
krävande uppdrag där vi går in med löneersättning.
Antalet familjehem till EKB minskar dels på grund av att barnens/ungdomarnas familjer
kommer till Sverige på anknytning och då upphör placeringen, dels att några ungdomar
flyttat vidare från familjehem till HVB i egen regi.
För närvarande pågår en översyn inför 2019 avseende förvaltningens behov av HVB och
stödboende.
jan

feb

mars

apr

maj

juni

juli

aug

sept

Orosanmälningar, antal

112

100

90

90

113

77

105

97

79

Antal placeringar barn, totalt
-antal barn i familjehem
-varav egna platser
-varav köpta platser

71
64
7

69
63
6

68
62
6

68
62
6

68
62
6

66
60
6

71
65
6

69
63
6

72
66
6

antal HVB-placeringar
-varav egna platser
-varav köpta platser

8
0
8

8
0
8

8
0
8

11
2
9

13
3
10

10
3
7

10
3
7

10
3
7

11
7
4

Ensamkommande barn och unga
Antal barn/unga i familjehem
-varav egna platser
-varav köpta platser

28
28
0

26
26
0

25
25
0

23
23
0

23
23
0

21
21
0

19
19
0

17
17
0

15
15
0

antal HVB-placeringar
-varav egna platser
-varav köpta platser

25
7
18

25
7
18

25
7
18

22
9
13

20
9
11

15
7
8

14
8
6

15
9
6

12
6
6

Antal stödboendeplaceringar

20

21

21

21

21

21

21

20

20
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Avdelning Vuxna
Vi har ett fortsatt stabilt in- och utflöde av löpande försörjningsstödsärenden.
Prognosen framåt är att augusti månads nivå kommer att stå sig året ut trots en
marginell minskning av antal hushåll mellan augusti och september. En ny målgrupp
för enheten är personer som omfattas av LMA-ersättningen, det vill säga den
tillfälliga så kallade gymnasielagen som infördes den 1 juli i år och beräknas omfatta
cirka 40 personer i Alingsås kommun. Utgiven ersättning enligt LMA återsöks hos
Migrationsverket vilket innebär att kostnaden inte hamnar på Socialförvaltningen
men handläggningen av ärendet sker på förvaltningen. Det har även skett en ökning
av ärenden som erhåller ett månatligt försörjningsstöd om 10 000 kr eller mer, den
främsta orsaken till den ökningen är högre boendekostnader.
Köpt vård inom avdelning vuxna har fortsatt att öka och vi ser över våra
hemmaplanslösningar till följd av detta. Våld i nära relation-placeringar hade årets
högsta siffra i juli men är nu tillbaka på samma nivåer som tidigare i år. Våld i nära
relationer är dock en osäkerhetsfaktor som snabbt kan påverka vårt ekonomiska
resultat.

Försörjningsstöd
-antal hushåll
-varav antal under 25 år
Kostnader, tkr

jan

feb

mars

apr

maj

juni

juli

aug

sept

219
26

220
25

215
26

223
31

230
33

233
31

228
31

231
31

225
28

1 133

okt

1 043 1 157 1 110 1 469 1 156 1 266 1 315 1 010

Vuxna
Antal placeringar egna stödboende

5

5

5

5

2

2

1

1

3

Antal placeringar familjehem
-varav egna platser
-varav köpta platser

7
1
6

8
1
7

8
1
7

7
1
6

6
1
5

9
1
8

8
1
7

8
2
6

7
2
5

Antal HVB-placeringar
-varav egna platser
-varav köpta platser

42
9
33

35
8
27

37
8
29

37
6
31

36
6
30

36
4
32

44
5
39

45
7
38

38
7
31

Varav:
Våld i Nära Relationer, antal köpta platser

13

9

7

7

9

12

14

9

7
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Analys av nettokostnadsavvikelse inom individ- och
familjeomsorg
Ärendebeskrivning
Alingsås kommuns Flerårsstrategi 2018-2020 innehåller ett antal prioriterade mål. Ett
prioriterat mål är att I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv
resursanvändning. Till målet finns indikatorn Avvikelse mellan redovisade nettokostnader och
referenskostnader ska minska.
Av socialnämndens flerårsstrategi 2018-2020 framgår det att nämnden åtar sig att vidta
åtgärder så att nettoavvikelsen minskar. Samtidigt åtar sig socialförvaltningen att analysera
IFO (individ- och familjeomsorg) nettokostnadsavvikelse och att säkerställa rapporteringen till
Räkenskapssammandraget (RS).
Nämnden godkände 2018-05-14, § 49, uppföljningen av handlingsplan för 2017 års
internkontrollpunkter. Som bilaga till ärendet redogjordes för hur de kvarvarande
internkontrollpunkterna i 2017 års internkontrollplan hade genomförts. En av de kvarvarande
punkterna var att nettokostnadsavvikelsen är felaktig. I bilagan beskrivs hur inrapporteringen
till RS har kontrollerats av ekonomifunktionen och att inrapporteringen bedöms vara korrekt
och därmed också att underlaget för måttet nettokostnadsavvikelse är riktigt.
Analys av nettokostnadsavvikelse inom individ och familjeomsorg bifogas som bilaga.
Ekonomisk bedömning
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner analysen av nettokostnadsavvikelse inom individ- och
familjeomsorg.

Beslutet ska skickas till
-

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Lena Frygne
Förvaltningssekreterare
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2018-10-16
Lena Frygne
Förvaltningssekreterare

Socialnämnden

Analys av nettokostnadsavvikelse inom individ- och
familjeomsorg
Bakgrund
Alingsås kommuns Flerårsstrategi 2018-2020 innehåller ett antal prioriterade mål.
Ett prioriterat mål är att I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på
effektiv resursanvändning. Till målet finns indikatorn Avvikelse mellan redovisade
nettokostnader och referenskostnader ska minska.
Av socialnämndens flerårsstrategi 2018-2020 framgår det att nämnden åtar sig att
vidta åtgärder så att nettoavvikelsen minskar. Samtidigt åtar sig socialförvaltningen
att analysera IFO (individ- och familjeomsorg) nettokostnadsavvikelse och att
säkerställa rapporteringen till Räkenskapssammandraget (RS).
Nämnden godkände, 2018-05-14, § 49, uppföljningen av handlingsplan för 2017 års
internkontrollpunkter. Som bilaga till ärendet redogjordes för hur de kvarvarande
internkontrollpunkterna i 2017 års internkontrollplan hade genomförts. En av de
kvarvarande punkterna var att nettokostnadsavvikelsen är felaktig. I bilagan beskrivs
hur inrapporteringen till RS har kontrollerats av ekonomifunktionen och att
inrapporteringen bedöms vara korrekt och därmed också att underlaget för måttet
nettokostnadsavvikelse är riktigt.
Till nämndens sammanträde i oktober redovisas analysen av IFO
nettokostnadsavvikelse.

Analys
Syftet med analysen är att jämföra Alingsås individ- och familjeomsorgs kostnader i
förhållande till referenskostnaden och liknande kommuners kostnader. Därmed kan
man identifiera orsakerna till kommunens nettokostnadsavvikelse IFO.
Metoden som använts är offentlig statistik från Kolada1. Om inget annat anges är
källhänvisningen www.kolada.se. För att ta reda på orsakerna till avvikelserna har
avstämning gjorts med avdelnings- och enhetschefer inom socialförvaltningen.

1

Kolada är kommun- och landstingsdatabasen för officiell statistisk. Kolada ägs av den ideella
föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges
Kommuner och Landsting är föreningens medlemmar.
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Avgränsning har gjorts utifrån referenskostnadsbegreppet för individ- och
familjeomsorgen och Alingsås kommun. Annan verksamhetsanlys som olikartat
arbetssätt/metodiker, organisering och ledarskap ingår inte.

Nettokostnadsavvikelse IFO
Kostnadsbegrepp2
Referenskostnad är den kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev
verksamhet till en genomsnittlig kostnadsnivå och med hänsyn till de egna
strukturella faktorerna.
Nettokostnadsavvikelsen visar om kommunens faktiska kostnader är högre eller
lägre än vad som kan förväntas utifrån kommunens specifika strukturella
förutsättningar om verksamheten bedrivs vid en genomsnittlig ambitions-,
effektivitets- och avgiftsnivå. Högre kostnader än förväntat beror på att kommunen
aktivt valt en högre ambitionsnivå eller har en lägre effektivitetsnivå.
Nettokostnadsavvikelsen bör sättas emot de målsättningar som har satts upp. När
väl avvikelserna hittats behöver man ta reda på orsakerna. Kompletterande
information krävs av verksamheten.
Kommunens kostnader kan påverkas av strukturella förutsättningar som systemet
inte fångar. I praktiken kan det vara svårt att konstatera vad som är orsak till
eventuell avvikelse – ofta är det en kombination av ett flertal orsaker. Via
volymuppgifter och styckkostnad ges en indikation om orsaken. Syftet med en
jämförelse kan inte vara att anpassa kostnaden till standardkostnaden, utan att
granska de prioriteringar och den resurstilldelning som faktiskt görs.
Skillnaden i nettokostnadsavvikelser IFO visar en mer varierad bild än övriga
verksamheter. Detta kan bero på att verksamheterna är relativt små och insatserna
inom barn- och ungdomsvårdens och missbruksvårdens placeringar är kostsamma.
För mindre kommuner varierar kostnaderna mer då behovet av placeringar är mer
slumpartat från år till år.

Jämförelsegrupp
Ett sätt att undersöka verksamhetens kostnader är att jämföra sig med kommuner
som har likartade strukturella förutsättningar. I Kolada finns möjlighet att jämföra
med Liknande kommuner IFO. Alingsås kommun jämförs med de sju kommuner
som ur ett strukturellt perspektiv har mest likartade förutsättningar att bedriva
verksamhet inom IFO. De strukturella förutsättningarna bygger på uppbyggnad av
referenskostnad (70 %) och invånarantal (30 %). Alingsås liknande kommuner är
Härryda, Lerum, Piteå, Österåker, Lidingö, Vallentuna och Ängelholm.

2

Vad kostar verksamheten? Kommunernas kostnadsutveckling 2010-2015. Utgiven av SKL (Sveriges
kommuner och landsting)

2
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IFO övergripande
Nedanstående diagram visar IFO nettokostnadsavvikelse över tid. Jämförelse görs
också med Alingsås liknande kommuner.

Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statiskt förväntat.
Även om vissa år varierar visar diagrammet att Alingsås kommun ligger på en
genomgående relativt hög nettokostnadsavvikelse.
För år 2017 ligger Alingsås kommuns IFO nettokostnadsavvikelse på 26 %.
Kommunfullmäktiges flerårsstrategi 2017-2019 innehöll målet I Alingsås råder god
ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning. Fullmäktiges indikator
Avvikelser mellan redovisade nettokostnader och referenskostnader ska minska
följdes upp inför socialnämndens årsredovisning 2017. Det konstaterades att
nettokostnadsavvikelsen för individ- och familjeomsorg hade ökat från 5,8 % år 2015
till 15,3 % för år 2016.
I socialnämndens årsredovisning framgår hur socialförvaltningen arbetat med
åtagandet att erbjuda insatser som har avsedd effekt. Socialförvaltningen inriktade
sig på ett förebyggande arbete för att motverka framtida behov av köpta placeringar.
Genom olika typer av hemmaplanslösningar gavs förutsättningar för att erbjuda
verksamhet med hög kvalitet. Det är dock inte möjligt för en kommun av Alingsås
storlek att tillgodose hela det varierande behovet av sociala placeringar i egen regi.
Under våren 2017 genomfördes en implementeringsanalys av de förändringar som
beslutats inom beroendeverksamheten. Analysen visade att vårdkedja,
motivationsboende, boendestöd, bostad först, mobil central nattpatrull och
serviceinsatser hade genomförts enligt plan. Däremot var det svårt att få familjehem

3
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för vuxna. Vid årsbokslutet konstaterades att kostnaderna för personer utsatta för
våld i nära relationer hade stigit markant jämfört med föregående år.
Nedan redogörs för ett begränsat antal nyckeltal. Kolada innehåller ca 5 000
nyckeltal. Avgränsningen av antalet nyckeltalen har gjorts i syfte att fånga väsentliga
avvikelser. Avvikelserna omfattar områdena ekonomiskt bistånd, social barn- och
ungdomsvård, missbruk och beroendevård samt köp av övrig vuxenvård. Analysen
gäller nyckeltal för resurser, volym samt kvalitet och resultat.

Ekonomiskt bistånd3
Ekonomiskt bistånd, kr/ inv, ligger på en låg nivå i Alingsås kommun, både i
jämförelse med riket och liknande kommuner.

Nivåerna vad gäller ekonomiskt bistånd i Alingsås kommun har varit sjunkande de
senaste åren och för år 2017 är det ekonomiska biståndet än lägre. 2017 låg det
ekonomiska biståndet på 497 kr/inv: att jämföras med 713 kr/inv i jämförbara
kommuner och 1 351 kr/inv för riket. I Alingsås är också andelen barnfamiljer som
uppbär försörjningsstöd lågt och få har fått ekonomiskt bistånd över en längre tid.
Under 2017 arbetade socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet aktivt med att möta
individuella och alltmer omfattande behov så att allt fler individer uppnår
egenförsörjning och därigenom undviker att hamna i utanförskap. Samverkan har
skett med andra aktörer som Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och
frivilligorganisationer. Självförsörjningsgraden ökade, vilket visar att samarbetet gett
resultat.

3

Definition i Kolada: Kostnader för utredning och utbetalning av försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt
bistånd. (Bidrag till flyktingar redovisas inte här utan under verksamhetsområdet Särskilda insatser).
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Resurserna för ekonomiskt bistånd har använts väl.
När det gäller volymerna är de sjunkande 2014 t o m 2016. Statistik för volymerna
år 2017 är ännu inte publicerade i Kolada. Nyckeltalen invånare som någon gång
under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel % av befolkningen och unga vuxna
med ekonomiskt bistånd, andel % ligger på allt lägre nivåer i kommunen. I
jämförelse med liknande kommuner något högre, men i jämförelse med riket på en
låg nivå.
Genomsnittlig biståndsperiod, månader per år, ligger på en låg nivå vilket framgår
av nedanstående diagram.

För 2016 låg den genomsnittliga biståndsperioden på 5,2 månader, medan liknande
kommuner låg på 6,3 månader och för riket var tiden 6,7 månader.
Nyckeltalen för 2017 förväntas ligga kvar på låga nivåer.
Avseende kvalitet och resultat kan konstateras att få individer har haft ekonomiskt
bistånd över en längre tid. Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt
ekonomiskt bistånd är låg. Som långvarigt bistånd anses försörjningsstöd 10-12
månader under året. För Alingsås var andelen 20,4 % år 2016. Liknande kommuner
låg då på 33,9 % och riket 37,6 %.
Måttet ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat
försörjningsstöd, andel % har ökat de senaste åren och ligger 2017 på 81 %.
Alingsås kommun ligger på samma nivå som liknande kommuner.
Kommunfullmäktiges flerårsstrategi 2017-2019 innehöll målet I Alingsås finns goda
möjligheter till arbete och företagande. Till målet kopplades indikatorn
Självförsörjningsgraden ska öka. Vid uppföljningen inför årsbokslutet 2017
konstaterades att Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter
avslutat försörjningsstöd (%) hade ökat från 78 % år 2015 till 81 % för år 2016.
Av socialnämndens årsredovisning 2017 framgår hur socialförvaltningen under året
arbetat för att så många som möjligt ska få en sysselsättning för att kunna gå vidare
till egenförsörjning. Ökningen av självförsörjningsgraden visar att ansträngningarna
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gett resultat. Av de personer som deltog i arbetsmarknadsenhetens aktiviteter gick
68 % vidare i egenförsörjning, vilket är en hög andel med tanke på den komplexitet
och de omfattande behov som målgruppen har.
Måtten väntetid i antal dagar från ansökan till beslut inom försörjningsstöd
medelvärde, och andelen som väntat längre än 14 dagar på beslut, visar att
Alingsås kommun ligger på samma nivåer som andra jämförbara kommuner. Det
innebär en väntetid på 15 dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd och att
knappt 40 % har väntat längre än två veckor på beslut. Uppgifterna avser år 2016
och bör ligga på samma nivå 2017.

Social barn- och ungdomsvård4
Kostnad för barn- och ungdomsvård, kr/inv, är ökande, från 1 638 kr/inv år 2015 till
2 102 kr/inv år 2017. Alingsås ligger högt framförallt i förhållande till liknande
kommuner vilket också framgår av nedanstående diagram:

En stark bidragande orsak till de ökande kostnaderna inom barn- och
ungdomsvården är att antalet orosanmälningar ökat. Antalet orosanmälningar ökar i
hela landet. De flesta anmälningarna görs av yrkesverksamma inom skola och polis.
Benägenheten att anmäla har ökat under senare år. Hanteringen av
orosanmälningar ser olika ut mellan kommunerna och alla har sitt eget sätt att
organisera sig på. Mängden anmälningar skiljer sig stort mellan kommunerna. En
möjlig förklaring till den varierande anmälningsfrekvensen kan vara hur samarbetet
mellan polis, skola, barnomsorg och socialtjänsten fungerar. Anmälningarna är

4

Definition i Kolada: Kostnader för vård och stöd som socialtjänsten ger till barn och ungdomar 0-20 år
i form av institutionsvård, familjehemsvård och öppna insatser
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barnets yttersta skyddsnät och om skyddet brister blir konsekvenserna stora. Därför
ställs stora krav på socialtjänsten5.
Den senaste insamlingen av nationell statistik kring orosanmälningar gjordes år
20106. Kommunerna har olika system för att registrera anmälningar och det är inte
möjligt att göra relevanta jämförelser mellan kommunerna. Antalet orosanmälningar
till socialförvaltningen i Alingsås fördubblades från 2015 till år 2016, d v s en ökning
med 100 %. Antalet ökade till cirka hundra orosanmälningar per månad och har
därefter legat på samma höga nivå. En undersökning som gjordes7 visar att i de fyra
största kommunerna, Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, ökade antalet
orosanmälningar med i genomsnitt 26 % från 2014 t o m 2017. Sannolikt har antalet
anmälningar ökat mer i Alingsås än i många andra kommuner.
Ett generellt problem inom socialtjänsten är personal- och arbetssituationen. För att
få en bra kvalitet i verksamheten är det nödvändigt att ha rätt personal. Som en följd
av ökande volymer och för att kunna hantera den växande mängden ärenden har
även personalkostnaderna inom socialförvaltningen ökat. Det har varit svårt att
rekrytera medarbetare med erfarenhet och relevant kompetens. Förvaltningen har
arbetat framgångsrikt med rekryteringar och inhyrd personal har anlitats i begränsad
omfattning.
Ärendena är krävande och ställer höga krav på både medarbetare och organisation.
Socialförvaltningen påbörjade under 2017 ett arbete med att säkerställa hela
ärendeprocessens kvalitet. Ett effektivt ledningssystem fångar också upp barn och
ungas behov av skydd och stöd.
Mängden orosanmälningar har medfört att socialförvaltningen beslutat om insatser
som genererat ett större antal placeringar än vad som kunnat förutses. Antalet
platser på hemmaplan har varit för få och det tar tid att bygga upp
hemmaplanslösningar.

Familjehemsvård
Kostnadsökningen 2017 för området barn och unga består till stor del av kostnader
för familjehemsvård. Av nedanstående diagram som visar måttet kostnad
familjehemsvård barn och unga, kr/inv, ser man tydligt att Alingsås kommuns
kostnader ligger en bit över både liknande kommuner och riket.

5

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) rapport från 2015 Skyddsnätet som inte får brista –
socialtjänstens hantering av orosanmälningar för barn och unga – anmälningar som inte lett till
utredning.
6 Socialstyrelsens rapport från 2012 Anmälningar till socialtjänsten om barn och unga
– en undersökning om omfattning och regionala skillnader. Rapporten byggde på uppgifter om antalet
orosanmälningar som samlades in under år 2010.
7 Dagensarena publicerad 2018-03-13.
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Kostnaden familjehemsvård barn och unga har ökat från 637 kr/inv år 2016 till 921
kr/inv 2017. Ökningen är större i Alingsås kommun jämfört med ökningarna i
liknande kommuner och riket. Ökningen speglar de kostnader som ökade
orosanmälningar inneburit.
Statistik avseende kostnader per vårddygn för familjehem respektive HVB-hem har
ännu inte publicerats för år 2017.
Kostnaden per vårddygn för familjehemsvård av barn- och unga 0-20 år för Alingsås
ligger i nivå med både liknande kommuner och riket t o m år 2016:
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Kr/vårddygn visar att familjehemmen kostar som i andra kommuner. För 2017
förväntas kommunen ligga på motsvarande nivå.

HVB (hem för vård och boende)
Även kostnaderna för HVB-hem barn och unga har ökat under 2017. Alingsås har
högre kostnader än liknande kommuner. Skillnaden har dock minskat under de
senaste åren vilket också framgår av nedanstående diagram.
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Kostnaden HVB-hem barn och unga har ökat från 514 kr/inv år 2016 till 559 kr/inv år
2017. Kostnadsökningen är betydligt lägre än för familjehem vilket visar att
socialförvaltningen lyckats väl med att genomföra målet att i första hand placera
barn och unga i familjehem.
Kostnaden per vårddygn på HVB-hem barn och unga 0-20 år är hög i Alingsås
kommun – både i förhållande till liknande kommuner och i riket, t o m 2016.
Variationen är stor för enskilda år, men kommunen ligger särskilt högt de senaste
åren:
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Genomsnittskostnaden per vårddygn på HVB-hem barn och unga 0-20 år är hög.
Barn och unga med psykisk ohälsa mår allt sämre och alla behov har inte varit
möjliga att tillgodose i egen regi. År 2015 utmärker sig särskilt då
genomsnittskostnaden uppgick till 6 194 kr/vårddygn. Orsaken till detta är ett antal
SIS-placeringar8. Verksamheten har målsättningen att utföra så mycket som möjligt i
egen regi. Arbetet har genererat färre tvångsplaceringar för att gå mot
hemmaplanslösningar som ungdomsboende. Det var också möjligt att omplacera
några individer. 2016 låg dygnskostnaden på 3 729 kr. Ett aktivt arbete med
placeringar ger stora ekonomiska effekter.
Social barn- och ungdomsvård är resurskrävande.
Volymen för placeringar i Alingsås kommun är genomgående hög i jämförelse med
andra kommuner. När det gäller invånare 0-20 år placerade på HVB-hem eller i
familjehem, antal/1 000 invånare 0-20 år ligger Alingsås på 6,4, att jämföras med
liknande kommuner på 5,0 för år 2016. Volymen år 2017 än högre. Statistiken är
ännu inte publicerad.
Under 2016 fördubblades antalet orosanmälningar barn och unga jämfört med året
innan. Volymen 2017 låg på 2016 års höga nivå – drygt 1 200 anmälningar. Det
snabbt ökande antalet orosanmälningar medförde svårigheter att handlägga
ärenden inom lagstadgad tid. På personalsidan gjordes förstärkningar och
omfattande förändringar i arbetssättet har gett bättre effektivitet. Inför årsskiftet 2017
handlades alla ärenden inom lagstadgad tid.
Till följd av ett ökat antal ärenden inom barn- och unga fortsatte även antalet
familjehemsplaceringar att öka under 2017. Vid årsskiftet var 91 barn placerade i
8

SIS står för Statens institutionsvård
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familjehem och endast åtta barn på hem för vård eller boende (HVB). Genom att
förstärka rekryteringsresursen har socialförvaltningen lyckats motverka skenande
kostnader i form av externa köp som ofta är mycket kostsamma.
Rekryteringsarbetet har varit framgångsrikt och till stor del finns familjehemmen i vår
egen kommun vilket är unikt
Vårddygn i familjehem per barn och ung 0-20 år, antal/person är relativt många. I
jämförelse med liknande kommuner är antalet dygn ca 50 % fler i Alingsås (avser år
2016).

Når det gäller antal vårddygn i HVB-hem per barn och ung 0-20 år sticker inte
Alingsås kommun ut, utan ligger t o m lägre än hur det ser ut i liknande kommuner,
t o m år 2016.
I Kolada finns några mått för kvalitet och resultat inom området. Måtten Ej
återaktualiserade barn 0-12 år efter avslutad utredning eller insats, andel % och Ej
återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats
ligger på ungefär samma nivåer som liknande kommuner år 2017. För den äldre
gruppen ligger Alingsås något högre med 78 % ickeåteraktualiseingar jämfört med
de liknande kommunerna som ligger på 75 %. För den yngre gruppen är
förhållandet det omvända: Alingsås ligger lägre, 66 % ej återaktualiserade medan
de jämförbara kommunerna ligger på 75 %.
Positivt är att utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad
utredning inom barn och ungdom 0-20 år och för vuxna med missbruksproblem 21+
har minskat de senaste tre åren för att 2017 ligga på jämförelsekommunernas
nivåer. För Alingsås del innebär det en utredningstid på 103 dagar för den yngre
gruppen och 69 dagar för de som är 21+.
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I socialnämndens årsredovisning 2017 framgår det hur nämnden arbetat med
fokusområdet förebyggande insatser för barn och ungdomar ska prioriteras. Insatser
har gjorts i form av fältsekreterare, föräldrarådgivning, ungdomsbehandlare riktat
mot missbruk, familjecentralen Familjens Hus i Bjärke har startats upp och Home
Start initierats.

Missbruk och beroendevård9
När det gäller resurser används måttet kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv.
Måttet visar att Alingsås kommun har höga kostnader för missbruk och
beroendevård.
Nedanstående diagram visar utvecklingen över tid för Alingsås kommun, liknande
kommuner och riket.

Alingsås hade en kostnad för missbrukarvård på 742 kr/inv år 2015 och för år 2016
830 kr/inv. För år 2017 redovisas 736 kr/inv. Alingsås ligger kostnadsmässigt
generellt på en högre än jämförbara kommuner.
Historiskt sett har kostnaderna för missbruksvården i kommunen legat en bit över
rikssnittet och jämförelsekommunerna Alingsås är en f d vårdkommun med tidigare
institutioner. Många som lämnade institutionerna blev kvar i kommunen. I Alingsås
finns förhållandevis många narkomaner och personer med psykisk ohälsa jämfört
med andra kommuner. Däremot jämförelsevis något färre alkoholister.

9

Definition i Kolada: Kostnader för vård och stöd som socialtjänsten ger till vuxna missbrukare i form
av institutionsvård, familjehemsvård och öppna insatser
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Kostnaderna för institutionsvård av vuxna missbrukare (kr/inv) är särskilt höga:

De höga kostnaderna beror på köpt vård då behovet inte har kunnat tillgodoses i
tillräcklig omfattning på hemmaplan. Socialförvaltningen har arbetat med
hemmaplanslösningar, för att kunna undvika externa köp. ”Vårdkedjan vuxen
missbruk” är en sådan lösning som i oktober 2017 utökades med två platser i syfte
att bli än mer kostnadseffektivt. Individuella lösningar har också tagits fram både för
boende och vård för att möta enskildas behov av hjälp och stöd.
Förvaltningens hemmaplanslösning Götagatans motivationsboende startades upp
med fem platser i mars 2016. Vid slutet av 2017 hade förtätningar gjorts så att
boendet innehöll totalt nio platser. Utökningen av antalet platser genomfördes med
oförändrad personalstyrka.
Kostnaderna för familjehemsvård vuxna missbrukare, kr/inv har minskat för
Alingsås. Om behoven kan tillgodoses i familjehem är de kostnadsmässigt att
föredra framför institutionsvård. De minskande kostnaderna för familjehemsvård är
dock kopplade till svårighterna att ordna familjehem för vuxna.
Av nedanstående diagram syns det att Alingsås närmar sig nivåerna i liknande
kommuner.

14
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I den implementeringsanalys som genomfördes under våren 2017 framkom
svårigheterna med att få familjehem för vuxna.
När det gäller kostnad öppna insatser vuxna missbrukare, kr/inv ligger däremot
Alingsås på en relativt låg nivå de senaste åren – både i jämförelse med liknande
kommuner och i riket:

Tidigare har satsningar gjorts på bistånd som avser boende för vuxna missbrukare,
men år 2017 satsades det mer på individuellt behovsprövade öppna insatser.
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Det är viktigt att satsa på förebyggande insatser för att fånga upp de som befinner
sig i riskzonen och därigenom undvika placeringar när problemen växt sig stora. Ett
av socialnämndens fokusområden 2017 var att åtgärder för minskad
droganvändning ska vidtas. Av nämndens årsredovisning framgår det att det
drogförebyggande arbetet riktat till unga utfördes till stor del av fältsekreterare
genom uppsökande eller kartläggande arbete. Fältteamet vuxen arbetade aktivt och
framgångsrikt för att minska droganvändningen och för att motverka tvångsvård.
Socialförvaltningen erbjöd tolvstegsprogrammet till de med missbruksproblematik.
Stöd- och behandlingsenhetens särskilde behandlare med inriktning missbruk har
tagit emot familjer med problem utan att en utredning görs, som ett sätt för att fånga
upp oro och ett missbruk i ett tidigt skede. Även socialförvaltningens samarbeten
med vårdcentraler och öppenpsykiatrin och påbörjad närvårdssamverkan SAMLA10
ingår som exempel på vilka åtgärder som vidtagits för att minska droganvändningen.
När det gäller kvalitet och resultatmåttet, Ej återaktualiserade vuxna med
missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel % ligger
Alingsås på 72 % år 2017. Liknande kommuner redovisar ett bättre resultat på 81 %
ej återaktualiserade.

Kostnad övrig vuxenvård
De senaste åren har kostnaderna för övrig vuxenvård legat på en låg nivå, strax
under 20 kr/inv, i Alingsås. År 2017 ökade kostnaderna till 211 kr/inv år. Här
återfinns gruppen som har utsatts för våld i nära relationer. Alla placeringar, både för
barn och vuxna, har redovisats inom begreppet fr o m år 2017.

10

SAMLA står för socialmedicinska mottagningar inom närvårdssamverkan Alingsås-Lerum.
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Ökningen speglar insatserna som gjorts. Gruppen som utsatts för våld i nära
relationer, inklusive hedersrelaterat våld, har ökat i omfattning både i Alingsås och i
andra kommuner. Hedersrelaterat våld är ett nytt område som krävt omfattande
resurser. Ärendena är personalkrävande och leder ofta till placeringar. Avtalet med
kvinnojouren Olivia täcker inte behoven utan externa kostsamma placeringar måste
göras. Externa placeringar/skyddat boende innebär många gånger att de placerade
sällan eller aldrig kan återvända till kommunen.
Ett av socialnämndens fokusområden 2017 var att förebyggande insatser mot våld i
nära relationer ska prioriteras. I nämndens årsredovisning framgår det att
Vuxenenheten hade ansvaret för det förebyggande arbetet. Enhetens personal
genomgick under året ett antal utbildningar inom området bl a ingick en fördjupning
kring hedersrelaterat våld. Socialnämnden fastställde, SN 2017-12-14, § 130,
Handlingsprogram 2017-2020 för våld i nära relationer. Handlingsprogrammet slår
fast inriktningen för individ- och familjeomsorgens insatser för barn, ungdomar och
vuxna. En handlingsplan konkretiserar hur och när olika aktiviteter ska genomföras
samt vem som ansvarar.

Köp av verksamhet
Av diagrammet nedan anges hur stor del av verksamheten som utgör köp. Alingsås
ligger på en lägre andel köp än liknande kommuner de senaste åren.
Speciellt för mindre kommuner kan kostnaderna variera mellan enskilda år, få
kostsamma placeringar slås ut på ett lägre invånarantal. En större kommun med
större volymer är mindre känslig för variationer.
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Slutsatser
Nettokostnadsavvikelsen IFO visar att kommunens faktiska kostnader är högre än
vad som kan förväntas utifrån kommunens specifika strukturella förutsättningar om
verksamheten bedrivs vid en genomsnittlig ambitions- och effektivitetsnivå. För år
2017 ligger nettokostnaden IFO 26 % högre än referenskostnaden.
Framför allt har kostnaderna för barn- och ungdomsvård ökat. En orsak är att antalet
orosanmälningar har ökat, en ökning som generellt är högre i Alingsås än i många
andra kommuner. Ökad anmälningsfrekvens kan visa på ett bra samarbete mellan
socialtjänsten, polis och barnomsorg/skola. Fler anmälningar har krävt mer
personalresurser och lett till fler insatser.
Gruppen som är utsatt för våld i nära relationer har ökat och därmed också både
personal för att hantera ärendena och i vissa fall kostsamma placeringar i form av
skyddat boende.
Socialförvaltningen har strävat efter en god effektivitet. Genom att prioritera
familjehemsplaceringar i största möjliga utsträckning och köpa placeringar när
endast särskilda behov föreligger har resurserna använts på bästa sätt.
Volymökningarna och behoven av fler placeringar har dock medfört svårigheter att
hålla budget. Erfarenheter framåt är att arbeta förebyggande och långsiktigt.
Ambitionerna är höga för verksamheten. Socialnämnden har arbetat utifrån
kommunfullmäktiges målsättningar. I kommunfullmäktiges flerårsstrategi 2017-2019
anges nämndens fokusområden: att förebyggande insatser för barn och ungdomar
ska prioriteras, att förebyggande insatser mot våld i nära relationer ska prioriteras,
att åtgärder för minskad droganvändning ska vidtas samt att frivilliginsatser ska
stimuleras och utvecklas. Socialnämnden har också konkretiserat fullmäktiges
indikatorer som att självförsörjningsgraden ska öka och avvikelser mellan
redovisade nettokostnader och referenskostnader ska minska. Hur nämnden arbetat
med fokusområden och indikatorer under 2017 framgår av kommentarerna till de
olika nyckeltalen. Av socialnämndens årsredovisning framgår att nämnden levt upp
till fullmäktiges målsättningar.
Nettokostnadsavvikelsen visar en hög ambitionsnivå samtidigt som nämnden
lyckats väl med att möta ökande volymer, framför allt inom områdena
orosanmälningar och gruppen våld i nära relationer.
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Riktlinjer för socialnämndens avgifter
Ärendebeskrivning
Huvudregeln i SoL (socialtjänstlagen) är att insatser inte ska medföra kostnader för den
enskilde. Kommunen kan dock ta ut vissa avgifter enligt 8 kap SoL. Avgifternas storlek finns
angivna i lag eller bygger på kommunens självkostnad.
Beredning
Inom socialpsykiatrins boenden tas ersättning ut för boende, kost och fritidsresor samt
omsorgsavgift.
Bestämmelserna om egenavgifter (enligt SoL) skiljer på stöd- och hjälpinsatser av
behandlingskaraktär och andra stöd och hjälpinsatser. När det gäller stöd- och hjälpinsatser
av behandlingskaraktär som vid missbruk, alkohol eller liknande kan avgift för uppehälle tas
ut För andra stöd och hjälpinsatser, exempelvis vid jour-/akutboende, är det möjligt att ut
skälig ersättning.
Vid korttidsboende betalar den enskilde, i möjligaste mån, för kost och boende.
Föräldrar har underhållsskyldighet för placerade barn.
För de olika avgifterna har socialförvaltningen utarbetat rutiner som uppdateras kontinuerligt.
Utifrån principerna fattar socialnämnden inför nytt kalenderår beslut om storleken på
avgifterna.
Förslag till riktlinjer för socialnämndens avgifter bifogas.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa Riktlinjer för
socialnämndens avgifter.

Justerandes sign
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Riktlinjer för
socialnämndens avgifter

Dokumenttyp: Riktlinje
Fastställd av: Kommunfullmäktige
Beslutsdatum: 2018-xx-xx
Gäller för: Socialnämnden
Giltighetstid: 2019-01-01 Revideras: Årligen
Ansvarig för uppföljning/revidering: Ekonomifunktionen, socialförvaltningen
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Avgifter
Huvudregeln i SoL (socialtjänstlagen) är att insatser inte ska medföra kostnader för den enskilde.
Kommunen kan dock ta ut vissa avgifter enligt 8 kap SoL. Avgifternas storlek finns angivna i lag
eller bygger på kommunens självkostnad.
Inom socialpsykiatrins boenden tas ersättning ut för boende, kost och fritidsresor samt
omsorgsavgift.
Bestämmelserna om egenavgifter (enligt SoL) skiljer på stöd- och hjälpinsatser av
behandlingskaraktär och andra stöd och hjälpinsatser. När det gäller stöd- och hjälpinsatser av
behandlingskaraktär som vid missbruk, alkohol eller liknande kan avgift för uppehälle tas ut För
andra stöd och hjälpinsatser, exempelvis vid jour-/akutboende, är det möjligt att ut skälig
ersättning.
Vid korttidsboende betalar den enskilde, i möjligaste mån, för kost och boende.
Föräldrar har underhållsskyldighet för placerade barn.
För de olika avgifterna har socialförvaltningen utarbetat rutiner som uppdateras kontinuerligt.

Avgifter inom socialpsykiatrin
Målgruppen inom socialpsykiatrin är personer upp till 65 år. Om brukaren har fått ett beslut enligt
SoL före 65 års ålder och därefter är kvarboende tillhör brukaren även fortsättningsvis
socialförvaltningen.
Stöd inom socialpsykiatrin som är avgiftsfritt:
 Boendestöd – ett motiverande anpassat stöd1
 Sysselsättning/daglig verksamhet – anpassade arbetsuppgifter under handledning
 Ledsagning
Öppet stöd:
Personligt ombud – om du har sammansatta och omfattande behov av vård, service,
rehabilitering och sysselsättning
 Kontaktverksamhet – för att träffa andra, vara med i en studiecirkel eller någon annan
aktivitet
För att ta del av öppet stöd behövs inget biståndsbeslut.


Hyra
Hyra betalas enligt gällande hyreskontrakt. Varje brukare som har boende inom socialpsykiatrin
har ett hyresavtal med socialförvaltningen.
Kost
För år 2018 gäller socialnämndens egen matprislista som fastställdes av Kommunfullmäktige, KF
2017-04-26, § 117. Priset för ett helt kostabonnemang är beräknat utifrån självkostnaden. Ett
helkostabonnemang uppgår till 2 912 kr/mån. Differentierade priser finns för olika typer av måltider.
Alla brukare inom Alingsås kommun bör betala lika mycket för kosten. Inför 2019 bör
socialförvaltningen följa vård- och äldreomsorgsnämndens aktuella beslut om pris för
kostabonnemang och differentierad matprislista. Självkostnadspris gäller2.

Det individuellt anpassade stödet kan vara att brukaren får hjälp med att skapa schema och struktur, att
skriva inköpslista och handla, att städa och tvätta, stöd vid läkarbesök och enklare myndighetskontakter,
personlig hygien och att bryta eventuell social isolering. Aktiviteterna görs tillsammans med brukaren och är
motiverande. Vid hemtjänst utförs insatsen åt brukaren.
2 Vård- och äldreomsorgsnämnden beslutade 2017-11-20,§ 82 om taxor och avgifter inför 2018. Ett
helkostabonnemang uppgår till 3 180 kr/mån.
1
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Omsorgsavgift
Vård- och omsorgsavgift enligt maxtaxa SoL 8 kap 5-7 §§ kan tas ut vid insatsen särskilt boende.
Maxtaxa innebär att den högsta sammanlagda avgiften som kommunen kan ta ut för hemtjänst och
annan omsorg är 2 044 kr/månad år 2018. Vård- och omsorgsavgift är knutet till prisbasbeloppet3.
Inför varje nytt kalenderår lämnar Socialstyrelsen meddelandeblad som används för att beräkna de
avgifter som är knutna till prisbasbeloppet4.
Brukare betalar eventuell vård- och omsorgsavgift utifrån ett avgiftsutrymme med maxtaxa som
avgiftstak.
Innan omsorgsavgift tas ut ska brukaren tillgodoräknas ett förbehållsbelopp.
Förbehållsbeloppet/minimibeloppet täcker brukarens kostnader för bostad, mat och övriga
levnadskostnader5.
Eventuell hemsjukvårdsavgift som debiteras av vård- och omsorgsförvaltningen avräknas också6.
Förbehållsbeloppets minimibelopp ska, om inte annat följer av SoL 8 kap 7 §, alltid per månad
utgöra lägst en tolftedel av
o

1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, eller

o

1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och
sammanboende.

Minimibeloppet är 5 136 kr/mån för ensamstående år 2018.
Beräkning av avgiftsutrymme:
+ Nettoinkomst (ex sjukersättning, aktivitetsersättning)
- Förbehållsbelopp
+ Bostadstillägg
- Boendekostnad
= Avgiftsutrymme
Yngre personer med funktionsnedsättning har i vissa fall särskilda kostnader för bosättning och
familjebildning. Enligt förarbetena till lagens avgiftsbestämmelser bör levnadsomkostnader för
yngre personer med funktionsnedsättning, efter en individuell prövning, beräknas till en nivå som
överstiger minimibeloppet med upp till 10 %.
Om den enskilde har varaktiga kostnader på grund av särskilda omständigheter kan
förbehållsbeloppet öka, enligt SoL 8 kap 8 § 1 st.
Fritidsresor
Brukare som gör lokala resor på sin fritid och reser med personbil eller buss, som bekostas av
socialförvaltningen, ska betala en avgift. Avgiften motsvarar Skatteverkets bilersättning: 18,50
kr/mil år 2018. Varje resande betalar milersättning oavsett hur många som reser i fordonet. Med
lokal resa avses resa som är högst 30 km (tur och retur).
Vid längre resa än 30 km betalar brukaren fordonets självkostnad7. Beräkningen av självkostnaden
görs i samverkan med ansvarig för bilhanteringen i kommunen och revideras årligen.

Prisbasbeloppet är 45 500 kr år 2018.
Socialstyrelsens meddelandeblad: Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och
funktionshinderomsorgen år 2018 (utgiven i december 2017)
5 Konsumentverkaet gör årliga beräkningar av referensvärden för levnadskostnader.
6 Hemsjukvårdsavgiften är 360 kr/mån enligt beslut av VÄN 2017-11-20,§ 82.
7 För närvarande 33 kr/mil.
3
4
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Bostadstillägg och kommunalt bostadstillägg
Bostadstillägg kan sökas hos Försäkringskassan av den som har aktivitets- eller sjukersättning.
Uppgift om bostadstillägg lämnas på den inkomstförfrågan som socialförvaltningen årligen skickar
ut till aktuella brukare. Bostadstillägget påverkar förbehållsbeloppet.
Kommunalt bostadstillägg kan sökas av personer som har beslut om särskilt boende enligt SoL. Ett
kommunalt bostadstillägg ökar förbehållsbeloppet.

Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär
Utgångspunkten enligt 8 kap 1 § 1 st är att stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär är
avgiftsfria för den enskilde. Kommunen får dock ta ut ersättning för uppehälle av den som på grund
av missbruk av alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel får vård och behandling i hem
eller boende (HVB) eller i ett familjehem. Detta gäller alla vårdtagare, 18 år och äldre, såväl
pensionärer som personer med aktivitets- eller sjukersättning eller annan inkomst och oavsett om
vården sker enligt SoL, enligt LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall) eller enligt LVU (lag
med särskilda bestämmelser om vård av unga). Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta
dygnsersättning som kommunen får ta ut vilket regleras i socialtjänstförordningen 6 kap 1 § och i
106 kap 39 § Socialförsäkringsbalken. För närvarande är den högsta avgiften 80 kr/dygn. Innan
egenavgiften fastställs ska en bedömning göras av den enskildes betalningsförmåga. Om den
enskilde saknar inkomst eller har så låg inkomst att hel avgift inte kan tas ut kan avgiften fastställas
till ett lägre belopp eller efterges helt enligt 9 kap 4 § SoL.
För öppenvårdsbehandling kan ingen avgift tas ut.

Andra stöd- och hjälpinsatser
För andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling får kommunen enligt 8 kap 1 § 1 st SoL
ta ut skälig ersättning. Den avgift som kommunen kan ta ut får inte överstiga kommunens
självkostnad. Andra stöd- och hjälpinsatser är t ex placering i länkverksamhet eller stöd- och
omvårdnadsboende i HVB samt familjehemsplacering i form av stöd- och omvårdnadsinsats.
Kommunen får ta ut egenavgift för boende och kost.
Avgift för boende, som inte omfattas av hyreslagen, får per månad uppgå till högst en tolftedel av
0,5539 gånger prisbasbeloppet enligt 8 kap 5 § SoL8. För 2018 innebär det ett dygnspris på en
trettiondedel av maxtaxan 70 kr/dygn och som mest 2 100 kr för en hel månad.
Måltidspriserna följer gällande kostabonnemang.
En inkomstprövning görs innan avgift tas ut. Den enskilde ska ha kvar medel till fickpengar och
kläder enligt poster i riksnormen för försörjningsstöd.

Korttidsboende
Brukare som beviljats kortidsboende ska betala avgift för boende och kost.
Samma avgifter för boende och kost gäller som vid andra stöd- och hjälpinsatser.
Vid korttidsboende ska den enskilde ha kvar medel som motsvarar förbehållsbeloppet.

Socialstyrelsens meddelandeblad: Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och
funktionshinderomsorgen år 2018 (utgiven i december 2017).
8
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Föräldrars underhållsskyldighet
Föräldrar har försörjningsskyldighet för sina barn. Om barnet inte bor tillsammans med en förälder
ska föräldern betala ett underhållsbidrag. När ett barn genom socialnämndens försorg får vård i ett
annat hem än det egna är föräldrarna skyldiga att bidra till kommunens kostnader för vården.
Föräldrar har skyldighet att enligt SoL 8 kap 1 § 2 st bidra till kommunens kostnader för ett barns
vård i ett annat hem än det egna. Beloppet bestäms efter samma grunder som om det gällde att
bestämma betalningsskyldighet för var och en av dem enligt 19 kap socialförsäkringsbalken.
Beloppet som var och en av föräldrarna ska bidra med får inte överstiga underhållsstödsbeloppet
enligt Socialförsäkringsbalken 18 kap 20 §.
För 2018 är underhållsstödsbeloppet 1 573 kr/mån för barn upp till 15 år och fr o m 15 år 2 073
kr/mån.

7
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Insats/avgiftstyp

Lagrum

Särskilt boende

Socialtjänstlagen

Hyra
Vård- och
omsorgsavgift
Kostabonnemang

Fritidsresor
Stöd- och
hjälpinsatser av
behandlingskaraktär
Kostnad för uppehälle

Andra stöd- och
hjälpinsatser

SoL 8 kap 5-8 §§

faktisk hyreskostnad
enligt maxtaxa: högst 2 044 kr/mån9

Enligt gällande
matprislista

Högst 2 912 kr/mån (alla måltider alla
dagar)

Skatteverkets
bilersättning
Socialtjänstlagen
LVM/LVU
m fl
Socialförsäkringsbalken 106
kap 39 § och
Socialtjänstförordningen
6 kap 1 §
Socialtjänstlagen

Boendekostnad

SoL 8 kap 5 §

Kost

Självkostnad

Kortidsboende
Boendekostnad

SoL 8 kap 5 §

Kost
Föräldrars
underhållsskyldighet

Avgifter i 2018 års nivå

Enligt gällande
matprislista
Socialtjänstlagen
8 kap 1 § 2 st,
Socialtjänstförordningen 6 kap
2-4 §§ och
Socialförsäkringsbalken 18
kap 20 §

Differentierade priser för olika typer av
måltider framgår av matprislista
egenavgift
18,50 kr/mil10 för kortare resor

Högst 80 kr/dygn

Enligt maxtaxa 70 kr/dygn, upp till
2 100 kr per månad
Enligt gällande matprislista 99 kr/dygn
(avdrag om ej alla måltider), upp till högst 2
912 kr/månad
Enligt maxtaxa 70 kr/dygn, upp till 2 100 kr
per månad
99 kr/dygn (avdrag om ej alla måltider), upp
till 2 912 kr/månad
Högst det belopp som motsvarar
underhållsstödsbeloppet: 1 573 kr/mån upp
till 15 år och f ro m 15 år 2 073 kr/mån11.

Enligt 2018 års prisbasbelopp på 45 500 kr. Beslut av Regeringen, 2018-08-06,att prisbasbeloppet är
46 500 kr år 2019. En ökning med 1 000 kr eller 2,2 % jämfört med innevarande år.
10 Enligt Skatteverkets regler för bilersättning. För resor på 30 km eller längre är ersättningen 33 kr/mil.
11 Ny åldersdifferentiering inom underhållsstöd fr o m 2019-01-01 enligt SFS (Svensk författningssamling)
2018:743. Underhållsstödet blir 1 723 kr/mån för ett nytt åldersintervall mellan11-15 år.
9

8
Page 52 of 70

Utredning om Lag om
valfrihetssystem (LOV)
7
2018.146 SN

Page 53 of 70

Socialnämndens arbetsutskott
Protokoll
2018-10-09

§ 451 2018.146 SN

Utredning om lag om valfrihetssystem (LOV)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges Flerårsstrategi 2018-2020 har som prioriterat mål 6 att I Alingsås finns
det valfrihet och självbestämmande. Till målet är indikatorn Antalet verksamheter som
omfattas av lagen om valfrihetssystem ska bli fler kopplat.
Socialnämnden har i sin flerårsstrategi 2018-2020 åtagandet att verka för en högre grad av
valfrihet och självbestämmande. Samtidigt har socialförvaltningen åtagit sig att utreda om det
finns verksamheter som kan omfattas av lag om valfrihetssystem (LOV).
Beredning
En utredning har genomförts som visar att socialnämndens verksamheter Return och
boendestöd kan omfattas av LOV. Inom dessa verksamheter kan det finnas intresse från
utomstående aktörer. En djupare analys är dock nödvändig för att undersöka om det kan
finnas intressenter, ta del av andra kommuners erfarenheter och eventuell samverkan med
närliggande kommuner.
Inom socialnämndens verksamheter finns insatsen ledsagning enligt socialtjänstlagen (SoL).
Volymen är liten men här kan finnas möjlighet till samverkan med vård- och
äldreomsorgsnämnden (VÄN) som har insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS). LOV inom ledsagarservice kommer utredas
av VÄN under 2018.
Utredning om vilka verksamheter som kan omfattas av lag om valfrihetssystem (LOV)
bifogas som bilaga.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden
Socialnämnden godkänner utredningen om vilka verksamheter som kan omfattas av lag om
valfrihetssystem (LOV) och ser en möjlighet till förvaltningsövergripande samarbete kring
bland annat ledsagarservice.

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018-09-24
Lena Frygne
0322-61 72 65
Förvaltningssekreterare

Socialnämnden

Utredning om vilka verksamheter som kan omfattas av lag
om valfrihetssystem (LOV)
Bakgrund
Kommunfullmäktiges Flerårsstrategi 2018-2020 har som prioriterat mål 6 att I
Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande. Till målet är indikatorn Antalet
verksamheter som omfattas av lagen om valfrihetssystem ska bli fler kopplat.
Socialnämnden har i sin flerårsstrategi 2018-2020 åtagandet att verka för en högre
grad av valfrihet och självbestämmande. Samtidigt har socialförvaltningen åtagit sig
att utreda om det finns verksamheter som kan omfattas av lag om valfrihetssystem
(LOV).

Valfrihetssystem inom social omsorg
Kommunfullmäktige har möjlighet att överlämna verksamhet genom upphandling
eller att valfrihetssystem införs. Myndighetsutövning får inte upphandlas om det inte
finns lagstöd för detta. Vid ett överlämnande är kommunen fortfarande huvudman.
Det är varje kommun som beslutar om valfrihetssystem ska införas och inom vilka
områden, vilka krav som ska ställas och hur ersättningen utformas.
Valfrihet innebär att den enskilde brukaren kan välja utförare samt att ersättningen
till utföraren följer den enskildes val. Förutsättningen för att välja är att det finns ett
biståndsbeslut om insats.

Lag om valfrihetssystem (LOV)1
Vid årsskiftet 2009 infördes lag om valfrihetssystem, LOV. Lagen reglerar vad som
ska gälla när landsting och kommuner låter enskilda personer välja vård- och
omsorgsutförare bland godkända utförare i ett valfrihetssystem. I ett
valfrihetssystem är priset fastställt på förhand och alla utförare inom en kommun
eller ett landsting får samma ersättning för samma tjänst. På detta sätt konkurrerar
utförarna med den kvalitet som de kan leverera. För landsting och kommuner som
har valfrihetssystem är det obligatoriskt att annonsera förfrågningsunderlaget på
Valfrihetswebben2. Privata företag och ideella organisationer kan kontinuerligt
ansöka om att bli godkända som utförare.
1

Källor:
Valfrihetssystem för nybörjare och andra nyfikna, utgiven av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).
Lagen om Valfrihetssystem (LOV) Vägledning för utförare, utgiven av Konkurrensverket 2014.
2
Valfrihetswebben är den nationella webbplatsen för annonsering av tjänster enligt lagen om
valfrihetssystem (LOV). Här finns annonser till alla valfrihetssystem i landsting, regioner, kommuner
och hos arbetsförmedlingen.

1
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Valfrihetsystem enligt LOV är ett alternativ till upphandling. Genom lagen ges
förutsättningar för att införa valfrihetssystem inom all socialtjänst, inklusive insatser
enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt hälso- och
sjukvård. LOV ger verktyg för att informera tänkbara leverantörer om möjligheten att
leverera välfärdstjänster och för hur man ska göra när man prövar om en leverantör
ska godkännas. Lagen bygger på grundläggande EG-rättsliga principer som ger god
jordmån för konkurrens: icke-diskriminering, likabehandling, ömsesidigt erkännande,
proportionalitet och öppenhet.
I valfrihetssystem ska det alltid finnas ett fastställt, så kallat ickevals-alternativ när
någon inte vill eller kan välja vem som ska utföra tjänsten. Ickevals-alternativet ska
vara bestämt i förväg. Exempel på ickevals-alternativ kan vara en i förväg uppställd
turordning av utförare. Kommunallagen ställer krav på information om de olika
alternativen till de enskilda brukarna. Information ska vara saklig, relevant,
jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig samt omfatta samtliga utförare.3
I ett valfrihetssystem ingår tre parter. Kommunen som beviljar tjänsten godkänner
anordnare och följer upp och utvärderar att anordnaren levererar minst den kvalitet
som gäller enligt lag och kommunens egna bestämmelser. Den enskilde som väljer
utförare och alltid har möjlighet att byta leverantör. Rätten att välja utförare är inte
begränsad till att man är missnöjd, utan byte kan så snart den enskilde så önskar.
Möjligheten för den enskilde att välja kan ses i linje med ökad delaktighet och
medinflytande. Den tredje parten är leverantören som konkurrerar med kvalitet eller
profilering utöver vad som bestämt genom lag eller av kommunen. Leverantören kan
vara en kommunal enhet eller ett privat företag. Det är en fördel att utförandet sker
till på förhand fastställda kostnader.
Valfrihet förutsätter att det finns leverantörer att välja mellan. En verklig valfrihet
förutsätter att det alltid finns fler platser än vad som efterfrågas. En viss
överkapacitet krävs för att valfrihetssystemet ska fungera vilket kan leda till ökande
kostnader. En liten volym gör det svårt att få intressenter. Det är viktigt att överväga
vilket utbud av leverantörer som kan förväntas uppstå när man bestämmer sig för
vilka områden man ska skapa valfrihetssystem för.
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Konkurrensverket är
tillsynsmyndigheter.
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har publicerat Valfrihetssystem i
kommuner 2018 - Beslutsläget i införandet av LOV. Sammanställningen är en
översikt av beslutsläget i införandet av LOV i Sveriges kommuner. SKL konstaterar
bl a att antalet LOV-kommuner har stabiliserats – oförändrat antal kommuner de
senaste två åren. Allt fler kommuner avslutar sina LOV-system – små kommuner
avslutar p g a för få utförare och/eller att få brukare väljer utförare.
Sammanställningen ingår som bilaga 1.
Annonsering av tjänster enligt LOV sker på Valfrihetswebben. 161 kommuner har i
april 2018 publicerat sitt förfrågningsunderlag. Uppställning bifogas om bilaga 2.

3

Kommunallagen 6 kap 8a §.

2
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Det kan noteras att den övervägande delen av de utannonserade tjänsterna avser
hemtjänst och områden inom funktionshinderverksamheten.

Lag om offentlig upphandling (LOU)
LOU reglerar köp som görs av kommunen och är finansierade av allmänna medel.
LOU och LOV är till många delar lika i lagstiftningen men skillnader finns. I ett
upphandlingsdokument (förfrågningsunderlag) fastställs krav på tjänsten som ska
upphandlas och övriga villkor som ska gälla. Formellt krävs enligt både LOU och
LOV ett förfarande med annonsering, inlämnade anbud, kvalificeringsfas,
avtalsslutande och möjlighet till överprövning. LOV kräver dessutom löpande
annonsering, att alla anbudsgivare som uppfyller kraven ska antas, att ersättningen
följer brukarens val, att kommunen ger information för att möjliggöra ett medvetet val
och att ett i förväg bestämt ickevalsalternativ finns.

Utmaningsrätt
Utmaningsrätt är en variant av upphandling enligt LOU, men med initiativrätt om
upphandling från privata aktörer.

Alingsås kommun
Kommunfullmäktige beslutade, 2009-05-27, § 123, att tillämpa LOV inom hemtjänst
och hemsjukvård. Alingsås kommun har genom upphandling både kommunala och
privata utförare av insatsen/biståndet särskilt boende.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-11-24, § 191, att införa utmaningsrätt i
kommunen fr o m 2011-04-01.
Alingsås kommunfullmäktige godkände 2016-02-24, § 50, Program för uppföljning
och insyn av privata utförare.
Tidigare beslut i socialnämnden
SN 2014-10-21, § 106, Socialnämnden beslutade att valfrihet enligt lag om
valfrihetssystem (LOV) införs i daglig verksamhet enligt 9 § 10 lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) och för ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS.
SN 2016-12-20, § 129, Socialnämnden beslutade att inte införa lag om
valfrihetssystem för insatsen ledsagarservice enligt LSS och för insatsen ledsagning
enligt SoL.
SN 2017-10-24, § 108 Socialnämnden beslutade att införande av valfrihetssystem
inom daglig verksamhet skjuts upp till dess vård- och äldreomsorgsnämnden blir
ansvarig för verksamheten. Förvaltningen gavs i uppdrag att fortsätta utreda
valfrihetsmodeller inom ramen för LOV.

Socialnämndens verksamheter som kan vara aktuella för LOV
Nedan listas verksamheter som kan vara aktuella för LOV generellt. Listan bygger
på befintliga verksamheter som har infört LOV och verksamheter som är
utannonserade på Valfrihetswebben (april 2018). Volymerna har uppskattats för
några verksamheter då små volymer oftast inte är intressanta för eventuella
utförare. Några kommentarer har gjorts, tillsammans med enhetschef för respektive
område.
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Verksamhet
Ledsagning

Volym
Ca 20
tim/mån

Familjebehandling

Stöd, hjälp och skydd för
våldsutsatta personer

Familjerådgivning4

ca 600
fakturera
de
timmar
per år

Boendestöd

Drygt 80
brukare

Kommentar
SN 2016-12-20, § 129 Socialnämnden
beslutade att inte införa LOV för insatsen
ledsagarservice enligt LSS och för insatsen
ledsagning enligt SoL.
Vid tiden för beslutet omfattade
ledsagarinsatser totalt 219 tim/mån för
insatser både enligt LSS och SoL.
Ledsagning enligt SoL uppskattades till ca en
tiondel av volymen.
Funktionshinderverksamhet ligger hos vårdoch omsorgsnämnden (VÄN) och då också
insatsen ledsagarservice enligt LSS. LOV
inom ledsagarservice kommer utredas
av VÄN under 2018 och på grund av små
volymer för ledsagning enligt SoL
kan samverkan ske inom VÄN:s utredning av
LOV.
Home-Start SN 2017-06-20, § 74, beslutade
att upphandling ska påbörjas – extern
leverantör tog vid 2018-02-02.
En kommun annonserar på
Valfrihetswebben.
SN 2017-12-14, § 131 godkände
samverkansavtal mellan kvinnojouren Olivia
och kommunerna Alingsås, Vårgårda och
Lerum (t o m 2018-12-31).
SN 2017-12-14, § 130, antog
Handlingsprogram 2017-2021 för våld i nära
relationer. Ett uppdrag är att kartlägga
utvecklingsbehoven i förvaltningen och
tillsammans med den interna
samverkansgruppen för VINR prioritera
satsningar för de kommande åren.
Ramavtal med Liscano symbolarbete,
förlängt t o m 2019-12-31.
Femton kommuner har infört LOV för
familjerådgivning och annonserar på
Valfrihetswebben.
Boendestöd SoL beslut.
Alla åldrar. Insatsen ges 1-19 tim/vecka per
brukare.
Tolv kommuner5 annonserar på
Valfrihetswebben.

4

Enl SoL ska familjerådgivning erbjudas de som begär det. För att värna om sekretessen ska
familjerådgivningen vara en självständig verksamhet som inte inordnas i den övriga verksamheten
5
Kommunerna är Ekerö, Gävle, Huddinge, Järfälla, Nacka, Sollentuna, Stockholms stad, Tyresö,
Täby, Uddevalla, Västerås stad och Österåker har i april 2018 LOV för boendestöd enligt SoL.

4
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HVB barn

10 HVBplacering
ar, varav
7 köpta
6
platser
(exkl 15
EKB)

HVB vuxna

45 HVBplacering
7
ar

Gruppbostad
socialpsykiatri

18
brukare

Sysselsättning
socialpsykiatri/
missbruk/beroende

Cirka sju
brukare

Öppenvård missbruk

Tre
heltidstjänster

Socialmedicinsk
mottagning8

Integrerade insatser vid
missbruk och samtidig
psykisk sjukdom

Integrerade insatser för att
möta psykisk ohälsa

Placeringar görs utifrån individens behov.
Ramavtal med olika boenden utifrån
Göteborgs Stads upphandlingsbolag t o m
2018-08-31.
Därefter görs direktupphandlingar.
En region och en kommun annonserar.
Placeringar görs utifrån individens behov.
Behoven täcks delvis av ramavtal med SKL
En region har infört LOV för HVB vuxna och
annonserar.
Totalt 18 brukare på Linnevi, Erska och
Kungsängen.
En kommun annonserar.
Gläntan är en frivillig mötesplats.
Kompassen är sysselsättning som kräver
beslut. Startades upp i april 2018.
Verksamheterna behöver utvärderas för att
se om insatserna ger rätt resultat.
Åtta kommuner annonserar på
Valfrihetswebben.
Verksamheten Return har tre heltidsanställda
behandlare för grupp- och individuella
samtal. Frivilliginsats = service de första 5-8
timmarna, därefter övergår insatsen i stöd
och kräver beslut.
En kommun annonserar.
Överenskommelse om samarbete mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i
Västra Götaland kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med
missbruk 2017-2020
SN 2018-03-20, § 29, beslutade att fastställa
SAMLAs9 politiska samrådsgrupps
inriktningsbeslut för uppstart av
socialmedicinsk mottagning i Alingsås,
undersöka möjligheterna till att samlokalisera
de socialmedicinska mottagningarna med
eventuella MINI-Maria mottagningar.
SAMLAs politiska samrådsgrupp fattade
2018-02-02 ett inriktningsbeslut att skapa
samverkansteam enligt SIMBA-modellen.
Samverkan mellan primärvård, elevhälsa och
socialtjänst.
SN 2018-04-17, § 47, beslutade att fastställa

6

Enligt månadsuppföljningen efter augusti månad.
Enligt månadsuppföljningen efter augusti månad.
8
Enligt hälso- och sjukvårdslagen 16 kap 3 § och SoL 5 kap 9a§ är landsting och kommuner skyldiga
att ingå gemensamma överenskommelser om samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol,
narkotika och andra beroendeframkallande medel. Från årsskiftet gäller även nya regler som förtydligar
socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar avseende spelmissbruk.
9
SAMLA står för socialmedicinska mottagningar inom närvårdssamverkan i Alingsås-Lerum.
7

5
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Ungdomsmottagning

Konsulentstödda jouroch familjehem

Arbetsmarknadsinsatser

Cirka 55

SAMLAs politiska samrådsgrupps
inriktningsbeslut avseende samverkan kring
barn och ungas psykiska hälsa
SN 2018-01-23, § 6, Avtal mellan Västra
hälso- och sjukvårdsnämnden och Alingsås
kommun avseende samverkan vid
Ungdomsmottagningen i Alingsås. Avtalet
gäller t o m 2018-12-31 med möjlighet till 12
månaders förlängning.
Delvis ramavtal med SKL. Direktupphandling.
Ingen kommun har LOV för konsulentstödda
jour- och familjehem. Den kommun som i
april annonserade på Valfrihetswebben har
tagit bort sin annons.
Kommunfullmäktige har gett socialnämnden
och utbildningsnämnden i uppdrag att till den
1 januari 2019, planera och verkställa en flytt
av arbetsmarknadsenheten och därtill
hörande uppgifter till utbildningsnämnden.
Tre kommuner annonserar på
Valfrihetswebben.

En del verksamheter ingår i etablerade samarbeten med ex Västra
Götalandsregionen som fortgår.
Några av ovanstående tjänster är upphandlade genom LOU. Pågående ramavtal
måste löpa ut innan eventuell LOV kan ta vid. Avtal har ingåtts tillsammans med
andra kommuner som avtalet med kvinnojouren Olivia.
En viss volym krävs för att få någon aktör intresserad. För att få större volymer kan
man undersöka möjligheterna för samarbete med andra närliggande kommuner
När det gäller liknande tjänster är det rimligt att samarbeta med andra förvaltningar.
Exempelvis ledsagning och ledsagarservice.

Slutsats
Efter genomgång av socialnämndens olika verksamheter kan Return och
boendestöd omfattas av LOV. Här kan finnas intresse från utomstående aktörer. En
djupare analys av verksamheterna är i så fall nödvändig för att undersöka om det
kan finnas intressenter, ta del av andra kommuners erfarenheter och eventuell
samverkan med närliggande kommuner.
Funktionshinderverksamhet ligger hos vård- och omsorgsnämnden (VÄN) och då
också insatsen ledsagarservice enligt LSS. LOV inom ledsagarservice
kommer utredas av VÄN under 2018 och på grund av små volymer för ledsagning
enligt SoL kan samverkan ske inom VÄN:s utredning av LOV.

6
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Bilaga 1

7

Page 61 of 70

Bilaga 2
Tjänster med valfrihet
161 kommuner har april 2018 publicerat sitt förfrågningsunderlag
på valfrihetswebben inom följande områden:
Tjänster
Antal kommuner
Hemtjänst: service, omvårdnad, delegerad hälso- och sjukvård 127
Hemtjänst: service, omvårdnad, hälso- och sjukvård
8
Hemtjänst: enbart serviceinsatser
24
Daglig verksamhet enl. LSS
30
Särskilt boende för äldre
20
Ledsagning enl. LSS
19
Avlösning enl. LSS
17
Familjerådgivning
15
Boendestöd
12
Personlig assistans enl. LSS (eventuellt endast icke-val)
8
Sysselsättning socialpsykiatri
8
Dagverksamhet för äldre
7
Matdistribution
6
Korttidsvistelse enl. LSS
6
Gruppbostad enl. LSS
4
Korttidstillsyn enl. LSS
3
Arbetsmarknadsinsatser
3
HVB barn
2
Korttidsboende för äldre utomlands
1
Fotvård i särskilt boende
1
Gruppbostad socialpsykiatri
1
Kontaktperson
1
Familjebehandling
1
Öppenvård missbruk
1
HVB vuxna
1
Kvalificerad tillsyn
1
Kolloverksamhet
1
Konsulentstödda jour- och familjehem
1
Källa: Valfrihetswebben: annonsering av tjänster enligt LOV, april 2018

8

Page 62 of 70

Risk- och
konsekvensanalys gällande
flytt av
arbetsmarknadsenheten till
utbildningsförvaltningen
8
2018.168 SN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-10-17
Tanja Mattsson
0322-61 71 98
2018.168 SN

Socialnämnden

Risk- och konsekvensanalys angående flytt av
arbetsmarknadsenheten
Ärendebeskrivning
Socialnämnden gav socialförvaltningen i uppdrag 2018-09-25, § 92 att göra en Risk och
konsekvensanalys utifrån uppdraget från Kommunfullmäktige att
flytta Arbetsmarknadsenheten (AME) till utbildningsnämnden och
återrapportera detta på oktobernämnden
Arbetsmarknadsenheten (AME) har tre huvuduppdrag: insatser kopplat till försörjningsstöd,
DUA, försäljning av tjänster och två kommunövergripande uppdrag: extratjänster och
feriejobb.
Hur man väljer att organisera AME ser olika ut i landets kommuner, vanligen organiseras det
under socialförvaltningen, under utbildningsförvaltning eller motsvarande tillsammans med
vuxenutbildning eller kommuncentralt, dvs. direkt under kommunledning/kommunstyrelse.
Det finns en tydlig koppling mellan integration och arbetsmarknad som har utgångspunkt i
det viktiga arbetet med att rusta nyanlända för arbetsmarknaden och ge stöd där så behövs
för att få ut människor i arbete. Över hela landet sjunker nu integrationsavdelningarna ihop
eftersom flyktingmottagandet minskar mycket och nästa år sjunker fördelningstalen markant.
Ekonomisk bedömning
Den allvarligaste risken med en flytt av AME från socialförvaltningen till
utbildningsförvaltningen är att vi får högre kostnader för försörjningsstöd. Idag har Alingsås
ett mycket kostnadseffektivt försörjningsstöd jämfört med andra kommuner.
Under de kommande åren väntas landet gå in i en lågkonjunktur. I ett sådant läge är det helt
avgörande att kommunen har ett välfungerande försörjningsstöd kopplat till effektiva insatser
från AME för att kunna möta den nya konjunkturen utan alltför stora kostnadsökningar. De
största utmaningarna kopplat till arbetsmarknad de kommande åren kommer med största
sannolikhet vara att hålla emot kostnadsökningar inom försörjningsstöd snarare än kopplat
till integration av nyanlända. Att flytta AME till utbildningsförvaltningen i ett sådant läge
medför risk att kostnaden för försörjningsstöd i kommunen ökar
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner risk- och konsekvensanalys utifrån uppdraget från
kommunfullmäktige att flytta arbetsmarknadsenheten (AME) till utbildningsnämnden, och
förklarar uppdraget slutfört.
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Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Tanja Mattsson
Avdelningschef avdelning vuxna
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Datum:
Handläggare:

2018-10-01
Tanja Mattsson

Beteckning:

Risk- och konsekvensanalys

Risk- och konsekvensanalys angående
arbetsmarknadsenhetens flytt till utbildningsförvaltningen
Arbetsmarknadsenhetens verksamhet
Arbetsmarknadsenheten (AME) har tre huvuduppdrag: insatser kopplat till
försörjningsstöd, DUA, försäljning av tjänster och två kommunövergripande uppdrag:
extratjänster och feriejobb. Nedan beskrivs detta i en övergripande bild. I bilden
synliggörs även vilka aktörer enheten i första hand samverkar med inom de olika
uppdragen. Arbetsmarknadsenhetens verksamhet baserar sig på en helhetstanke, där
relationen mellan sålda tjänster till arbetsförmedlingen, DUA och insatser i samband
med försörjningsstöd förändras över tid. Detta medför en följsamhet över
konjunktursvängningar och att en större personalkontinuitet kan upprätthållas genom
försäljningen av tjänster. Under högkonjunktur som idag kan personal inom AME
finansieras på så sätt. Vid en lågkonjunktur, då fler personer behöver försörjningsstöd
kommer behovet inom kommunen vara högre av insatser, och då kan det växlas så att
fler av tjänsterna knyts till kommunen snarare än till försäljning av tjänst.

Alingsås kommun, Socialförvaltningen
Postadress: 441 81 Alingsås
Besöksadress: Sidenvägen 7 D
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88
socialnamnden@alingsas.se, www.alingsas.se
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Enhetens viktigaste processer
 Att rusta och förbereda brukarna för att möjliggöra egen försörjning.


Matcha deltagare mot jobb



Utreda och bedöma arbetsförmåga hos brukare.



Samordna kommunens Extratjänster



Att, utifrån beprövade metoder, utföra daglig sysselsättning på ett professionellt
vis med stort brukarfokus.

Omvärldsanalys
Hur man väljer att organisera AME ser olika ut i landets kommuner, vanligen
organiseras det under socialförvaltningen, under utbildningsförvaltning eller
motsvarande tillsammans med vuxenutbildning eller kommuncentralt, dvs. direkt under
kommunledning/kommunstyrelse. Det finns en tydlig koppling mellan integration och
arbetsmarknad som har utgångspunkt i det viktiga arbetet med att rusta nyanlända för
arbetsmarknaden och ge stöd där så behövs för att få ut människor i arbete. Över hela
landet sjunker nu integrationsavdelningarna ihop eftersom flyktingmottagandet minskar
mycket och nästa år sjunker fördelningstalen markant. Personalvolymerna inom
integrationsavdelningarna krymper också kraftig och i Alingsås består förnärvarande
avdelningen av tolv personer. I en del kommuner, tex. Mölndal, väljer man att flytta
integration in under socialförvaltningen eftersom man ser att behoven för målgrupperna
är liknande och det finns samordnings effekter.

Källa: Migrationsverket https://www.migrationsverket.se/OmMigrationsverket/Statistik.html
Alingsås kommun, Socialförvaltningen
Postadress: 441 81 Alingsås
Besöksadress: Sidenvägen 7 D
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88
socialnamnden@alingsas.se, www.alingsas.se
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Tabellen visar antal nyanlända personer som anvisats till Alingsås kommun av
Migrationsverket för bosättning. Källa:
https://www.migrationsverket.se/Sok.html?query=kommuntal+2018&page=1
Samverkan med försörjningsstöd är viktigt oavsett var AME organiseras. I t.ex. Skövde,
som flyttat AME från socialförvaltningen, upplevs samverkansproblem och att man får
lägga betydligt mer tid på att få samarbetet att fungera över nya förvaltningsgränser.
Alingsås medverkar i SKL:s nyuppstartade omfattande utvecklingsprojekt kring
ekonomiskt bistånd tillsammans med 26 andra kommuner. Vid första nätverksträffen 12/10 diskuterades mycket kring samverkan med arbetsmarknadsenhet eller
motsvarande och hur detta samarbete är helt avgörande för att bryta långvarigt
beroende av försörjningsstöd. Här är Alingsås ett gott exempel där ett välfungerande
samarbete med AME lett till kraftigt minskat försörjningsstöd.
Identifierade risker vid flytt av Arbetsmarknadsenheten
Den allvarligaste risken med en flytt av AME från socialförvaltningen till
utbildningsförvaltningen är att vi får högre kostnader för försörjningsstöd. Idag har
Alingsås ett mycket kostnadseffektivt försörjningsstöd jämfört med andra kommuner.
Kostnaden för försörjningsstöd har minskat över tio miljoner kr de senaste åren och en
viktig framgångsfaktor i detta har varit ett nära samarbete mellan AME och Stöd och
Försörjningsenheten (SoF). I och med de grupper som nu lämnar etableringen har
kostnaderna för försörjningsstödet under 2018 svagt vänt uppåt igen. Under de
kommande åren väntas landet gå in i en lågkonjunktur. I ett sådant läge är det helt
avgörande att kommunen har ett välfungerande försörjningsstöd kopplat till effektiva
insatser från AME för att kunna möta den nya konjunkturen utan alltför stora
kostnadsökningar.

Alingsås kommun, Socialförvaltningen
Postadress: 441 81 Alingsås
Besöksadress: Sidenvägen 7 D
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88
socialnamnden@alingsas.se, www.alingsas.se
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Försörjningsstöd i Alingsås 2013-2017

Miljoner
kr

För att möta svängningar och trender är det viktigt att AME är formbart och att
skräddarsys efter utvecklingen i samhället. Den typen av anpassning behöver ske
snabbt för att kunna möta de behov som uppstår på SoF och sådan snabb omställning
är oftast svårare att få till när samverkan behöver ske över förvaltningsgränserna. Idag
finns AME och SoF i samma förvaltning, till och med i samma ledningsgrupp. Vilket ger
väldigt goda möjligheter till samverkan och till att skapa effektiva arbetssätt. Kravet på
ett formbart AME ökar i samband med lågkonjunktur då kommunen i stort ofta får
större utmaningar med att klara att hålla budget. I sådana tider behöver man oftast
satsa på att bygga ut AME, dvs. öka kostnaderna, för att kunna hålla nere kostnaderna
för försörjningsstöd. I ett läge där de två enheterna är under två olika förvaltningar
innebär det att Utbildningsförvaltningen måste ta ökade kostnader under innevarande
budgetår för att socialförvaltningen ska kunna hålla nere sina kostnader. Att göra
sådana prioriteringar och omställningar över förvaltningsgränserna är utmanande.
En annan svårighet som uppstår vid en flytt av AME är kopplat till sekretess. Idag kan
handläggare gå in och läsa hur det går för klienten i AME:s utförardokumentation och
man kan lätt samlas kring utmanande klienter vid behov. Detta blir betydligt svårare
med nya förvaltningsgränser då klienten måste ge sitt samtyckte till all sådan
kommunikation över förvaltningsgränserna. Handläggarna på SoF kommer inte heller
kunna ha tillgång till utföraranteckningar vilket medför extra administration då dessa
sannolikt måste sammanställas manuellt och skickas till respektive handläggare.
Många klienter är idag aktuella på flera enheter inom socialförvaltningen och det krävs
mycket samverkan för att få detta att fungera på bästa sätt för klienten. Detta blir
svårare om AME befinner sig i en annan förvaltning med andra mötesagendor och
liknande. Socialförvaltningen ser en risk i att klienter med mer utmanande problematik
då kan utestängas från AME:s verksamhet.

Alingsås kommun, Socialförvaltningen
Postadress: 441 81 Alingsås
Besöksadress: Sidenvägen 7 D
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88
socialnamnden@alingsas.se, www.alingsas.se
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Det finns idag andra verksamheter för sysselsättning inom socialförvaltningens regi där
samverkan är viktig för att klienten ska kunna erbjudas en så anpassad sysselsättning
som möjligt. Detta försvåras om AME flyttar till utbildningsförvaltningen.
Identifierade fördelar med en flytt
Kopplingen till utbildning blir tydligare och kan gynna målgruppen. Samverkan mellan
vuxenutbildning, integration och AME underlättas och kan leda till att
utbildningsmöjligheterna kommer närmare klienten.
Samordning av praktikplatser i kommunen kan gynnas av att AME hamnar under
utbildningsförvaltingen då behovet av praktikplatser finns på båda förvaltningarna idag.
Att koppla på insatser relaterat till det kommunala aktivitetsansvaret genom AME kan
bli lättare.
Sammanfattning/slutsats
De största utmaningarna kopplat till arbetsmarknad de kommande åren kommer med
största sannolikhet vara att hålla emot kostnadsökningar inom försörjningsstöd snarare
än kopplat till integration av nyanlända. Att flytta AME till utbildningsförvaltningen i ett
sådant läge medför risk att kostnaden för försörjningsstöd i kommunen ökar.

Tanja Mattsson
Avdelningschef Vuxna
Socialförvaltningen

Alingsås kommun, Socialförvaltningen
Postadress: 441 81 Alingsås
Besöksadress: Sidenvägen 7 D
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88
socialnamnden@alingsas.se, www.alingsas.se
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