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Socialnämnden

Socialnämndens utmaningar och förutsättningar 2022-2026
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har de senaste åren haft svårigheter att bedriva verksamhet inom ram, de
senaste två åren har två stora åtgärdspaket antagits och genomförts och numer har
nämnden en ekonomi i balans. Vid båda tillfällena har det varit kort framförhållning och en
snabb beslutsgång vilket har försatt nämnden i en oönskad situation.
I samband med den ekonomiska månadsuppföljningen per mars 2021, SN 2021-04-20, § 27
gav Socialnämnden förvaltningen i uppdrag att genomlysa nämndens utmaningar och
förutsättningar den kommande femårsperioden. Detta med anledning av att säkerställa en
hållbar verksamhet där nödvändiga åtgärder vidtas med god framförhållning.
Förvaltningens yttrande
Socialnämnden har sedan 2017 haft en bekymmersam kostnadsutveckling för ekonomiskt
bistånd, utvecklingen har accelererat med fler biståndstagare, längre genomströmningstid
och större belopp per biståndstagare. Detta ställer krav på att finansieringen successivt
stärks för verksamheten. Utifrån nuvarande förutsättningar behöver nämnden omfördela
resurser från befintlig verksamhet innan förändrade arbetssätt gett full effekt och skapat ett
ekonomiskt utrymme, vilket i sin tur kommer kräva effektiviseringar som medför betydande
permanenta kostnadsminskningar. Effektiviseringar som kan få negativa konsekvenser i ett
längre perspektiv.
Utöver utvecklingen av ekonomiskt bistånd står Alingsås inför en befolkningsökning.
Befolkningsprognosen indikerar att befolkningsstrukturen kommer förändras och att gruppen
med yngre invånare kommer växa snabbare än gruppen med äldre invånare. Eftersom det är
mer sannolikt att yngre invånare blir aktuella för socialtjänsten och att de generellt kräver mer
resurser kommer trycket på nämnden troligtvis öka även av denna anledning.
Om budget i balans ska bibehållas behöver Socialnämnden hitta effektiviseringar i
verksamheten motsvarande ett belopp i storleksordningen 15-20 mnkr i 2021-års prisnivå.
Detta måste ske parallellt med att nämnden frigör resurser för att kunna ställa om
verksamheten för att möta de krav den nya socialtjänstlagen förordnar samtidigt som den
bibehåller rättssäkerheten enligt den befintliga socialtjänstlagen.
Ekonomisk bedömning
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner genomlysningen och förklarar uppdraget riktat till förvaltningen,
SN 2021-04-20, § 27 fullgjort
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Inledning
Socialnämnden har de senaste åren haft svårigheter att bedriva verksamhet inom ram, de
senaste två åren har två stora åtgärdspaket antagits och genomförts och numer har
nämnden en ekonomi i balans.
För att säkerställa en hållbar verksamhet där nödvändiga åtgärder vidtas med god
framförhållning gav nämnden förvaltningen i uppdrag att genomlysa nämnden utmaningar
och förutsättningar att hantera dessa utmaningar de kommande fem åren (SN 2021, § 27).
De främsta utmaningarna som identifieras och förklaras närmare i rapporten är dels den
snabba kostnadsutvecklingen av ekonomiskt bistånd, dels den fortsatta befolkningsökningen och dess inverkan på befolkningsstrukturen och dels behovet av att ställa om
verksamheten för att möta kraven i den nya socialtjänstlagen och skapa en mer hållbar
socialtjänst.
Rapporten väver samman och analyserar historisk utveckling av nämndens verksamhet,
nuläge och befintlig kostnadsbild, kommunens antagna resurstilldelningsmodell, senast
beslutade budget samt relevant data från externa aktörer. Utgångspunkten är att redovisa
samtliga framtida effekter i 2021-års kostnadsnivå då indexuppräkningar är menade att
neutralisera effekten av inflation.
Om budgetförutsättningarna skulle ändras, exempelvis om kommunens resurstilldelningsmodell ändras, om det sker politiska satsningar eller om en annan effektiviseringsfaktor
skulle tillämpas, innebär det att resultatet i rapporten påverkas. I ett sådant läge kan
nämnden alltså ha andra förutsättningar än vad som framgår i denna rapport att möta de
identifierade utmaningarna.

Konjunktur och aktörer som kliver tillbaka
Alingsås kommun har de senaste fem åren haft relativt låga kostnader för ekonomiskt
bistånd (försörjningsstöd), både i förhållande till riket, i förhållande till liknande kommuner
och i förhållande till hur det såg ut för 6 till 10 år sedan. Kostnaderna ökar dock i en snabb
takt, bara mellan 2018 och 2020 ökade kostnaderna med 44 procent eller 6,6 mnkr, exkl.
overheadverksamhet.
Ökningen mellan 2018 och 2020 kan delas in i tre delområden:

Volym – Det var i snitt 25 procent fler hushåll som fick ekonomiskt bistånd utbetalt 2020 än
det var 2018. Hushållen som fick ekonomiskt bistånd utbetalt under 2020 fick det generellt
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19 procent eller en hel månad längre än de fick 2018. Volymförändringar utgjorde 60 procent
eller knappt 4 mnkr av den totala kostnadsökningen.
Riksnorm – Beräkningsunderlaget för det de ekonomiska förutsättningarna för att ha en
skälig levnadsnivå ökade under perioden för att motverka framförallt inflation. Alingsås utgår
från riksnormen i sina beslut och betalar ut mellanskillnaden mellan inkomst och riksnorm.
En högre riksnorm utgjorde knappt 10 procent eller 0,6 mnkr av den totala kostnadsökningen.
Annat – Sista delen av ökningen kan inte förklaras av volymförändringar eller uppräkning av
riksnorm men består av att hushållen generellt fick högre belopp utbetalda 2020 än de fick
2018. Att beloppen per hushåll ökade utgjorde drygt 30 procent eller drygt 2 mnkr av den
totala kostnadsökningen.
Den större delen av ökningen har alltså utgjorts av att fler personer får ekonomiskt bistånd
och att de får de under en längre tid samt att de får större belopp utbetalda per tillfälle.
Volymförändringarna överstiger vida befolkningsutvecklingen och drivs troligtvis av liknande
mekanismer som gör att beloppen per hushåll ökar, konjunktur och andra aktörer som kliver
tillbaka.
I närmare två tredjedelar av samtliga fall i Alingsås under 2020 man fick ekonomiskt bistånd
berodde det på att man inte fick någon eller otillräcklig ersättning/stöd eller sjukpenning, en
ökning om knappt 40 procent på två år. Fallen där Socialnämnden har fått kliva in för att
invånare inte har haft en egen försörjning eller ersättning för en skälig levnadsnivå, vare sig
från arbete, arbetslöshetskassa, sjukpenning eller liknande, har ökat markant.
I Alingsås ökade antalet arbetslösa (öppet och i program) med 390 personer eller 42 procent
från 2018 till 2020, av dem som inte uppbar arbetslöshetsersättning var ökningen 205
personer eller 32 procent motsvarande period.

Att genomströmningen saktat ner samtidigt som inflödet fortsätter eller ökar har inneburit en
ökad belastning på organisationen och de befintliga verktygen för att bistå med en väg till
självförsörjning. Respektive klient har med tiden alltså fått mindre resurser att hitta en egen
försörjning än de fått tidigare. Ett centralt verktyg för att öka genomströmningstakten till egen
försörjning, framförallt för personer som uppbär ekonomiskt bistånd en längre period är
arbetsmarknadsåtgärder. Fram till och med 2018 utfördes detta av Socialnämnden och från
och med 2019 har det utförts av Kultur- och utbildningsnämnden.
Nedan diagram visar utvecklingen av kostnad per invånare för ekonomiskt bistånd och
arbetsmarknadsåtgärder i Alingsås med basår 2017. Det vill säga, hur mycket de har ökat
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eller minskat i förhållande till hur det såg ut 2017. De senaste åren har verksamheten kring
arbetsmarknadsåtgärder kraftigt skurits ned och prioriteringar har behövt göras. Utifrån
kostnaden per invånare har ekonomiskt bistånd ökat med 48 procent mellan 2017, då
kostnaden var som lägst, och 2020, samma period minskade resurserna för
arbetsmarknadsåtgärder med 29 procent.

Indexerad kostnad per invånare, basår 2017
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Liknande kommuner har under motsvarande period haft i princip identiska kostnader för
både ekonomiskt bistånd och för arbetsmarknadsåtgärder, kostnaderna för båda
verksamheterna har dock varit betydligt högre än motsvarande kostnader i Alingsås.
Eftersom Socialnämnden i många fall är sista instans för invånare som saknar egen
försörjning har den fått ta ett större ansvar och ta emot fler personer som är arbetslösa och
saknar (tillräcklig) ersättning med anledning av en sviktande konjunktur och fler personer
utan (tillräcklig) arbetslöshetskassa eller sjukersättning än vad nämnden har gjort tidigare,
även i förhållande till befolkningsutvecklingen. Detta har inneburit att ekonomiskt bistånd har
börjat utgöra en allt större andel av den totala verksamheten. Om indirekt overheadverksamhet exkluderas har ekonomiskt bistånd som andel av den totala IFO-verksamheten
växt med 51 procent på två år och 2020 utgjorde den 13 procent av den totala IFOverksamheten.
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Ekonomiskt bistånd

I inledningen av 2021 har utvecklingen av försörjningsstödskostnaderna fortsatt, i mars 2021
jämfört med mars 2020 hade 21 procent fler hushåll som uppbar ekonomiskt bistånd
tillkommit. Det finns alltså inte några tydliga tecken på att utvecklingen av försörjningsstödskostnaderna ska avta, utan snarare tvärt om. Kommunens resurstilldelning tar endast
hänsyn till befolkningsutveckling som alltså understiger kostnadsutvecklingen vilket innebär
att nämnden de kommande åren troligtvis behöva frigöra ytterligare resurser från annan
IFO-verksamhet för att omfördela till ekonomiskt bistånd. Annan verksamhet kommer alltså
att behöva minska för att finansiera de ökande kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Då stora
delar av annan IFO-verksamhet också är lagstyrd är det främst de fåtal riktade tidiga insatser
som finns kvar och den behandlande verksamheten som är aktuell att fördela om resurser
från.

Effektiviseringskrav utifrån budgetmodell och befolkningsprognos
Utifrån genomlysningen kostnad per brukare (KPB) avseende verksamhetsåret 2020
framgår att nämnden bedrev individ och familjeomsorgsverksamhet för 2 005 invånare
under 2020, knappt fem procent av den totala befolkningen. I snitt var kostnaden för varje
IFO-brukare 78 973 kr, eftersom det handlar om individer med individuella behov skiljer sig
kostnaden mycket från fall till fall. Exempelvis hade de tio mest kostnadskrävande brukarna
15,6 mnkr i direkta vårdkostnader under 2020. Därtill kom indirekta kostnader som
exempelvis personalkostnader för handläggare och overheadverksamhet. Ett barn som
placeras i ett familjehem under ett år kommer kosta mellan 200 tkr och upp emot 1 mnkr i
arvodeskostnader medan kostnaden för ett barn som är i behov av en kontaktperson under
en begränsad tid kan handla om några få tusen kronor.
Trots stora skillnader på individnivå framträder tydliga mönster för olika grupperingar,
framförallt indelat efter ålder. De olika åldersklasserna har stora skillnader, både avseende
andel invånare som var aktuella och genomsnittskostnaden för brukare. Exempelvis är det
knappt fyra gånger mer sannolikt att en 13-17-åring tar del av nämndens IFO-verksamhet
än att en 60-64-åring gör det och en 18-19-åring som är aktuell kommer i snitt kosta knappt
fem gånger så mycket än någon som är 65- år och aktuell.
Under de kommande åren är prognosen att Alingsås befolkning kommer fortsätta att växa,
utvecklingen i de olika ålderskategorierna prognosticeras dock inte att vara jämn.
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Exempelvis kommer befolkningsutvecklingstakten för invånare 0-24 år vara drygt två gånger
högre än takten för gruppen som är 65- år de kommande fem åren. De olika ålderskategorierna kommer alltså att växa olika snabbt vilket kommer att påverka åldersstrukturen
inom befolkningen.
I kommunens befintliga resurstilldelningsmodell kompenseras nämnden för volymförändringar baserat på befolkningsutveckling och referenskostnaden per invånare för IFOverksamhet. Referenskostnad är ett mått på vad verksamheten borde kosta utifrån ett antal
parametrar (exv. barn som lever under inkomststandard, utbildningsnivå, flerfamiljshus, etc.)
förutsatt att verksamheten bedrivs med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. I budget
för verksamhetsåret 2021 motsvarade det knappt 3 400 kr, dvs för varje tillkommande
Alingsåsare fick socialnämnden knappt 3 400 kr mer att bedriva verksamhet för. Som
nämnts ovan är det dock endast en liten andel av Alingsåsarna som förekommer inom IFO,
i genomsnitt var det knappt en av 20 invånare vilket innebär att volymkompensationen
motsvarade 70 167 kr för varje förväntat tillkommande individ. Utifrån att genomsnittsbrukaren kostade 78 973 kr har nämnden alltså ett behov att effektivisera verksamheten
med motsvarande 8 806 kr för varje tillkommande brukare, i genomsnitt. Bryter man ner det
i de olika ålderskategorierna får det dock olika utfall, för varje förväntat tillkommande brukare
som är 50-59 år skulle nämnden få ett positivt nettotillskott om drygt 35 tkr medan det skulle
resultera i en negativ nettoeffekt om knappt 132 tkr för varje förväntat tillkommande 18-19åring.
Om man tar hänsyn till den ackumulerade utvecklingen för respektive ålderskategori
indikerar befolkningsprognosen ett effektiviseringsbehov på nämndens IFO-verksamhet
motsvarande 5,4 mnkr i 2021-års prisnivå, exklusive en fortsatt kostnadsutveckling av
ekonomiskt bistånd.

Utöver gapet mellan volymkompensation och KPB kommer nämnden även att behöva
hantera det effektiviseringskrav som uppstår genom att en effektiviseringsfaktor
motsvarande en andel av prisindex för kommunalverksamhet (PKV) ingår i indexkompensationen i budget. 2021 var effektiviseringsfaktorn borttagen, enligt budget 20212023 förväntas effektiviseringsfaktorn uppgå till 25 procent av PKV 2022 och från 2023
förväntas den vara återställd till 50 procent av PKV. Under ramberedningen 2021 har
Alliansen, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna enats om ett förslag om att sänka
effektiviseringsfaktorn. Förslaget innebär att faktorn är borttagen 2022 och 2023 samt
endast uppgår till 25 procent av PKV 2024.
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PKV finns bara prognosticerat till 2024 men om man förutsätter att PKV kvarstår på samma
nivå 2025 och 2026 som det prognosticeras till 2023 och 2024 samt att
effektiviseringsfaktorn återställs till 50 procent från och med 2025 kommer
effektiviseringskravet handla om ytterligare 5,1 mnkr i 2021-års prisnivå.

De kommande fem åren kommer nämnden, utifrån befolkningsprognos och kostnadsstruktur behöva effektivisera verksamheten med 10,5 mnkr i 2021-årsprisnivå eller drygt två
mnkr årligen i genomsnitt.
Grafen nedan visar hur effektiviseringsbehovet för IFO-verksamheten faller ut år för år under
perioden 2021-2026.

Utveckling 2021-2026
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Brukarbehov utifrån 2021-års nivå baserat på befolkningsprognos och KPB
Budgetförutsättningar i 2021-års nivå, ink. effektiviseringsfaktor

Nämndens verksamhet utanför resurstilldelningsmodellen
Utöver individ- och familjeomsorgsverksamhet ansvarar Socialnämnden för vård och
omsorg av personer med funktionsnedsättningar som ansöker om insatser enligt SoL, dvs
socialpsykiatri och inte de personer som har insatser genom LSS eller assistansersättning
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enligt socialförsäkringsbalken, de senare återfinns inom Vård- och omsorgsnämndens
verksamhet.
I Alingsås står den verksamheten för knappt 15 procent av Socialnämndens totala nettokostnad även om verksamheten är mer omfattande än vad nettokostnaden indikerar då en
betydande del är intäktsfinansierad. Verksamheten består bland annat av boenden med
särskild service, daglig verksamhet, köpt vård och overheadverksamhet. Behoven varierar
från individ till individ, ett fåtal individer hade kostnader som översteg 1 mnkr i externa
vårdkostnader under 2020 men även den egna produktionen kan vara kostsam, beroende
på hur omfattande stöd- eller vårdbehovet är kostar en egen plats från 200 tkr upp emot 1
mnkr.
Eftersom det inte finns någon referenskostnad kopplad till socialpsykiatri får nämnden heller
ingen kompensation för volymförändringar enligt resurstilldelningsmodellen. Den enda
budgetmässiga mekanismen som har en reell påverkan på finansieringen är effektiviseringsfaktorn motsvarande en andel av PKV. Med en växande befolkning är det sannolikt att
efterfrågan på verksamheten kommer öka varpå nämnden kommer behöva effektivisera och
frigöra ytterligare medel både avseende volymförändringar och det inbyggda
effektiviseringskravet på befintlig socialpsykiatriverksamhet. Delar av dessa medel kommer
troligtvis behöva hämtas från IFO-verksamheten med tanke på att socialpsykiatriverksamheten redan har effektiviserats och ställts om. Även om IFO-verksamheten utgör en
större andel av nämndens totala verksamhet och att det därmed borde finnas större
möjligheter är mycket av verksamheten lagstyrd, varpå besparingar främst bör riktas mot
tidiga riktade insatser och den behandlande verksamheten.

Den nya socialtjänstlagen
Från den 1 januari 2023 föreslås den nya socialtjänstlagen träda i kraft, dess reella betydelse
och eventuella konflikter med sättet verksamheten inom nämnden bedrivs idag är inte fullt
ut känd. Det kommer ta tid innan domar faller och innebörden av den nya lagens effekt på
morgondagens socialtjänst har utkristalliserats. På förhand kan man dock se att nämnden
har behov av att ställa om delar av sin verksamhet för att möta kraven i den nya lagen. Bland
annat kommer rätten till bistånd för den enskilde att vidgas, trösklarna in till verksamheten
ska sänkas, fler insatser ska kunna erbjudas utan föregående utredning, barnskyddet ska
stärkas och länsstyrelsens tillsyn av verksamheten kommer att öka.
Utifrån de remissvar och betänkanden framträder en bild av att lagen kommer leda till ett
behov av öppna, tidiga insatser för att kunna bedriva en hållbar verksamhet och kunna
tillgodose invånarnas lagstadgade rättigheter. Morgondagens socialtjänst ska med andra
ord ha ett förebyggande perspektiv och inriktas på att vara lätt tillgänglig.
Ett arbete med att förändra arbetssätt och effektivisera handläggningen har redan inletts
men att kunna genomföra den omställning av verksamhet och organisation som krävs,
parallellt med att bibehålla rättssäkerheten enligt den befintliga socialtjänstlagen och
hantera de kommande årens effektiviseringskrav och behov av att omfördela resurser
mellan verksamhetsområden, innebär stora utmaningar för Socialnämnden. Ett minskat
ekonomiskt svängrum kommer undergräva möjligheterna till en gynnsam utveckling, något
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nämnden kommer behöva vara observanta på och ha en plan för att kunna parera effekten
av.

Avslutningsvis
Socialnämnden har sedan 2017 haft en oroväckande hög kostnadsutveckling för
ekonomiskt bistånd, en utveckling som har accelererat med fler biståndstagare, längre
genomströmningstid och större belopp per biståndstagare. Alingsås har de senaste åren
haft relativt låga kostnader i förhållande till riket och liknande kommuner, denna skillnad har
dock minskat och utvecklingen tyder på att Alingsås inom kort, om det inte redan har hänt,
kommer ha högre kostnader för ekonomiskt bistånd än liknande kommuner. Eftersom det
inte finns några tecken på att utvecklingen kommer avta, snarare tvärtom, kommer det
krävas att finansieringen stärks för verksamheten. Utifrån nuvarande förutsättningar
behöver nämnden omfördela resurser från befintlig verksamhet innan förändrade arbetssätt
gett full effekt och skapat ett ekonomiskt utrymme, vilket i sin tur kommer kräva
effektiviseringar som medför betydande permanenta kostnadsminskningar. Effektiviseringar
som kan få negativa konsekvenser i ett längre perspektiv.
Utöver utvecklingen av ekonomiskt bistånd står Alingsås inför en befolkningsökning.
Befolkningsprognosen indikerar att befolkningsstrukturen kommer förändras och att
gruppen med yngre invånare kommer växa snabbare än gruppen med äldre invånare.
Eftersom det är mer sannolikt att yngre invånare blir aktuella för socialtjänsten och att de
generellt kräver mer resurser kommer trycket på nämnden troligtvis öka även av denna
anledning.
Om budget i balans ska bibehållas behöver Socialnämnden hitta effektiviseringar i
verksamheten motsvarande ett belopp i storleksordningen 15-20 mnkr i 2021-års prisnivå
de kommande fem åren med anledning av kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd,
befolkningsprognosen, kostnad per brukare och befintlig budgetmodell. Detta måste ske
parallellt med att nämnden frigör resurser för att kunna ställa om verksamheten för att möta
de krav den nya socialtjänstlagen förordnar samtidigt som den bibehåller rättssäkerheten
enligt den befintliga socialtjänstlagen. Stora omställningar är redan gjorda och nu handlar
förvaltningens arbete främst om att fortsätta på inslagen väg och införa nya arbetssätt som
effektiviserar handläggningen och frigör ytterligare resurser. Att effektivisera verksamheten
i ett fortsatt forcerat tempo skulle äventyra hållbarheten och sannolikt ge negativa effekter
på sikt.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-05-07
Mick Bauer
0322-617289
2021.036 SN

Socialnämnden

Fördjupad månadsuppföljning per april 2021
Ärendebeskrivning
I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun har socialförvaltningen upprättat en
fördjupad månadsuppföljning per den 30 april för Socialnämnden. Den fördjupade
månadsuppföljningen är upprättad enligt de centralt angivna anvisningarna och inkluderar en
fördjupad uppföljning av det ekonomiska läget inom Socialnämndens verksamheter samt en
helårsprognos för 2021.
Förvaltningens yttrande
Per april redovisar Socialnämnden ett överskott om 2,3 mnkr till följd av förhållandevis låga
kostnader för köpt vård, vakanta tjänster under inledningen av året samt en förändrad
redovisningsprincip som innebar en positiv engångseffekt. Prognosen uppgår till 2 mnkr
vilket motsvarar knappt en procent av kommunbidraget för 2021.
Utifrån utfallet i slutet av 2020 samt inledningen 2021 bedöms nämnden vara i ekonomisk
balans. Överskottet som initialt har uppstått är inte strukturellt, det är tillfälligt och innebär inte
ett utrymme för ett permanent förhöjt kostnadsläge.
Ekonomisk bedömning
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer den fördjupade ekonomiska månadsuppföljningen per april 2021
Beslutet ska skickas till
KS

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Mick Bauer
Avdelningschef ekonomi/Controller

Karin Alvermalm Dahlgren, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-05-11
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Ekonomi

Drift
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget 2021 Prognos helår Avv. prognos/
2021
budget 2021
17 690

17 520

-170

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-122 994
-11 193
-58 164
-30 212

-121 570
-12 170
-56 898
-29 754

1 424
-977
1 265
457

Verksamhetens kostnader

-222 562

-220 662

2 170

Verksamhetens nettokostnader

-204 872

-202 872

2 000

204 872

204 872

0

Finansnetto

0

0

0

Årets resultat

0

2 000

2 000

Kommunbidrag

Inledande sammanfattning
Per april redovisar Socialnämnden ett överskott om 2,3 mnkr till följd av förhållandevis låga
kostnader för köpt vård, vakanta tjänster under inledningen av året samt en förändrad
redovisningsprincip som innebar en positiv engångseffekt. Prognosen uppgår till 2 mnkr vilket
motsvarar knappt en procent av kommunbidraget för 2021.

Prognos
Socialnämnden prognosticerar en positiv budgetavvikelse om 2 mnkr för 2021. Inom
organisationen finns ett antal enheter med prognosticerade över- respektive underskott, främst
kopplat till inledande vakanser, överbemanning samt högre än budgeterade volymer av
uppdragstagare. Nämndverksamheten, avdelning unga och avdelning ekonomi har prognoser
i linje med budget medan förvaltningschef, avdelning vuxna och avdelning stab prognosticerar
positiva avvikelser.
Intäkterna förväntas ha en mindre negativ avvikelse jämfört med budgeterad nivå beroende på
något fler tomhyror än budgeterat. Viss del av detta förklaras av en del lägenheter har använts
för våld i nära relationer-ärenden i kortare perioder, i fall där boenden stannar i mindre än en
månad tas ingen hyra ut.
Personalkostnaderna förväntas också bli lägre än budgeterat, trots de negativa avvikelserna
för arvoden till uppdragstagare. Inledningsvis har ett antal tjänster varit vakanta, en del av
dessa vakanshållningar har varit planerade för att finansiera den obudgeterade personalgrupp
som hamnade i omställning i samband med nedläggning av boenden under 2020. Under årets
första månader har alla utom en person hittat andra jobb och lämnat Socialnämnden tidigare
än förväntat. Utöver planerade vakanser har överskott genererats av förskjutning i tid mellan
avgång och tillsättning av budgeterade tjänster.
Inom vissa verksamheter har det varit en relativt hög personalomsättning och det har även
funnits svårigheter att rekrytera ersättare. I några av dessa fall kommer verksamheter
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Ekonomi
bemannas upp med inhyrd personal vars kostnader redovisas under köp av tjänster men som
finansieras genom lägre personalkostnader än budgeterat.

Personalkostnader inkl. arvoden, tkr
11 500
11 000
10 500
10 000
9 500
9 000
8 500
jan

feb

mar

apr

maj

jun

Personalkostnader

jul

aug

Budget

sep

okt

nov

dec

Utfall 2020

Lokalhyror förväntas avvika negativt då lägenhetsbeståndet har ökat mer än planerat. Under
våren har två verksamhetslokaler gått över till Vård- och omsorgsnämnden, varav den ena
hade en budgeterad kostnad hela året.
Köp av tjänster förväntas generera ett överskott gentemot budget, även om utfallet för den
köpta vården inledningsvis har varit lägre än budgeterad nivå är osäkerheten för stor för att
prognosticera en större avvikelse mot budget i detta läge. Kostnaden för den köpta vården har
ökat sedan februari men befinner sig under budgeterad nivå och har under det första tertialet
genererat ett betydande överskott.
Köpt vård, tkr
4 000
3 750
3 500
3 250
3 000
2 750
2 500
jan

feb

mar

apr

maj

Köpt vård

jun

jul

aug

Budget

sep

okt

nov

dec

Utfall 2020

Övriga kostnader prognosticeras att avvika positivt. Från och med 2021 periodiseras utfallet
för ekonomiskt bistånd vilket har medfört en positiv engångseffekt om ungefär 1,5 mnkr
eftersom det generellt betalas ut i förskott. Trots denna engångseffekt samt att budgeten
stärktes med 2,5 mnkr inför 2021 prognosticeras ekonomiskt bistånd i linje med budget.
Trenden de senaste åren med ökande kostnader för ekonomiskt bistånd har under årets första
tertial hållit i sig och inte visat några tendenser på att avta. Att kontogruppen ändå förväntas
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Ekonomi
generera ett överskott handlar om lägre kostnader än budgeterat för fortbildning med anledning
av pandemin, en låg förbrukningstakt på inventarier och material samt att nämndens aktiva
arbete med skuldbevakning leder till lägre kundförluster.

Prognosförändring
Prognosen förbättras med två mnkr gentemot de tre föregående prognoserna som indikerade
ett resultat i linje med budget. Förklaringen till prognosförbättringen består i en omprövning av
förväntade kostnader för köpt vård och fördröjningar i tillsättningen av vissa tjänster.

Investeringar

Expansionsinvestering
-

0
0

Prognos
helår 2021
0
0

Imageinvestering
-

0
0

0
0

0
0

1 200
800
400

1 200
800
400

0
0
0

0
0

0
0

0
0

1 200

1 200

0

Belopp i tkr

Reinvestering
Inventarier
IT-utrustning
Anpassningsinvestering
Totala utgifter

Budget 2021

Avv. prognos/
budget 2021
0
0

Prognos
Socialnämnden har förhållandevis små investeringsvolymer, under 2021 är det endast
budgeterat för reinvesteringar av inventarier och IT-utrustning.
Inventarier utgörs av kontorsmöbler och möbler till boenden och jourlägenheter. Utfallet per
april uppgår till 0,1 mnkr och det finns viss osäkerhet om hela det budgeterade utrymmet
kommer tas i anspråk.
IT-utrustning består av projektorer, skärmar, telefoner och konferenskameror. Utfallet per april
uppgår till en tredjedel av det budgeterade utrymmet.
Ett arbete pågår för att införa boendemoduler i ett samarbete med Alingsåshem som har ett
uppdrag att upphandla och uppföra modulerna. Om modulerna kan realiseras under 2021
kommer viss del av investeringsutrymmet att omfördelas till modulerna vilket skulle innebära
att utfallet för reinvesteringarna skulle hållas på en lägre nivå en prognosticerat.
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Fördjupad månadsuppföljning per april 2021
Socialnämnden
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Utfall och prognos
Alla belopp i tkr

Socialförvaltningen

Avvikelse apr Prognos apr Utveckling
prognos
ack

2 290

3 075

3 075

Nämnd
Nämnd

136
136

0
0

0
0

Förvaltningschef
Förvaltningschef

985
985

1 500
1 500

1 500
1 500

Stab
Stab
Husbudget

-80
-174
94

175
15
160

175
15
160

Ekonomiavdelning
Ekonomiavdelning

-111
-111

0
0

0
0

Avdelning unga
Unga gemensamt
BoU 1
BoU 2
Familjehem
Familjestöd
Familjerätt

-19
932
95
56
-884
-180
-38

0
1 900
100
100
-2 000
-200
100

0
150
0
0
-300
50
100

1 379
694
1 289
131
55
-184
-21
-585

1 400
600
200
0
100
400
0
100

1 400
600
200
-150
100
400
150
100

Avdelning vuxna
Vuxna gemensamt
Stöd- och försörjning
Vuxenenheten
Unga vuxna & Soc.psyk
Beroendestöd
Vuxenstöd
Boende
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Personalkostnader och arvoden
10 000

9 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0
jan

feb
Personalkostnader

mar

apr

maj

Budget personalkostnader

jun

jul

Utfall 2020
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aug
Arvoden

sep

okt

Budget arvoden

nov

dec

Utfall 2020

Ekonomiskt bistånd &
tillfälligt boende
2 500

2 250

2 000

1 750

1 500

1 250

1 000

750

500

250

0
jan

feb
Ekonomiskt bistånd

mar

apr
Budget ek.bist.

maj

jun
Utfall 2020

jul

aug

Tillfälligt boende
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sep

okt

Budget tf.boende

nov

dec

Utfall 2020

Köpt vård
2 500

2 250

2 000

1 750

1 500

1 250

1 000
jan

feb

mar
Unga

apr
Budget unga

maj

jun
Utfall 2020

jul
Vuxna
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aug

sep
Budget vuxna

okt

nov

Utfall 2020

dec

Nettokostnad
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000

8 000
6 000
4 000
2 000
0

2020

2021
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Nettokostnadsutveckling
25%

20%
15%
10%

Underskott

5%

Balans

0%
-5%
-10%
-15%

Överskott

-20%
-25%

Nettokostnadsutveckling
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Budget

Ej verkställda beslut
anmälda till Inspektionen för
vård och omsorg 2021
4
2021.023 SN
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Socialnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2021-04-28

§ 137 2021.023 SN

Ej verkställda beslut anmälda till Inspektionen för vård och omsorg 2021
Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till de revisorer som avses
i 3 kap. 8 § kommunallagen samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6
f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) om
1. Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet
2. Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för
avbrottet
3. Gynnande beslut som har verkställts (gäller endast revisorer och IVO)
Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en
nationellt fastställd standard.
I Alingsås gäller socialnämndens rapporteringsskyldighet för individ- och familjeomsorg (se
bilaga)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden
Socialnämnden noterar rapporteringen till IVO för kvartal 1 2021 och översänder rapporten
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida30
1 av
av137

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-04-20
Gunvi Sultan
0322-61 66 89
2021.023 SN

Socialnämnden

Ej verkställda beslut, kvartal 1 2021
Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till de revisorer som avses
i 3 kap. 8 § kommunallagen samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6
f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) om
1. Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet
2. Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för
avbrottet
3. Gynnande beslut som har verkställts (gäller endast revisorer och IVO)
Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en
nationellt fastställd standard.
I Alingsås gäller socialnämndens rapporteringsskyldighet för individ- och familjeomsorg (se
bilaga).

Statistik för kvartalen 2021
Typ av beslut
Bostad med särskild service, ej verkställda

Kvartal 1

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

1 st

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar rapporteringen till IVO för kvartal 1 2021 och översänder rapporten
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Gunvi Sultan
SystemförvaltareKarin Alvermalm Dahlgren,

Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-04-21
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Beteckning:

2021-04-09
Gunvi Sultan
0322-61 66 89
2021.023 SN

Socialnämnden

Ej verkställda beslut, kvartal 1 2021
Rapporteringstillfälle
2021-04-09
1. Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslut
Beslutsdatum

Typ av beslut

2020-06-03

Bostad med särskild
service

Skäl till att beslutet ännu
ej verkställts
Tackat nej till erbjudande

Lagrum
4.1 § SoL

2. Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från
dagen för avbrottet
Beslutsdatum

Typ av beslut

Skäl till att beslutet ännu
ej verkställts

Lagrum

3. Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt och som nu verkställts
eller avslutats
Beslutsdatum

Typ av beslut

Datum för verkställighet,
avslut

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

Sida 32 av 37

Lagrum

Sammanställning ej verkställda gynnande beslut
Alingsås kommun - socialnämnden

Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslut
Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet
Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt och som nu verkställts eller avslutats

År 2020
2020 Q1
7
0
1

Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslut
Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet
Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt och som nu verkställts eller avslutats

År 2021
2021 Q1
1
0
0

2020 Q2
2
0
7

2020 Q3
2
0
2

2020 Q4
1
0
1

2021 Q2

2021 Q3

2021 Q4

8
7
6
Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader
från dagen för beslut

5
4

Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom
tre månader från dagen för avbrottet

3

Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt och
som nu verkställts eller avslutats

2
1
0
2020 Q1

2020 Q2

2020 Q3

2020 Q4

2021 Q1

2021 Q2

2021 Q3

2021 Q4
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Sammanträdestider för
Socialnämnden år 2021
5
2020.099 SN
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Socialnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2021-04-28

§ 138 2020.099 SN

Sammanträdestider för Socialnämnden år 2021
Ärendebeskrivning
Socialnämnden fattade beslut om sammanträdestider den 17 november 2020, § 58. Det har
visat sig att socialnämndens arbetsutskotts sammanträde onsdagen den 3 november 2020
sammanfaller med att kommunfullmäktiges budget hanteras där socialnämndens presidie
ska medverka. Därför behöver socialnämndens arbetsutskott flyttas till tisdagen den 2
november Kl. 13.00.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden
Socialnämnden beslutar att socialnämndens arbetsutskotts sammanträde onsdagen den 3
november flyttas till tisdagen den 2 november Kl. 13.00

Expedieras till
Nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida36
1 av
av137

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-04-19
Elisabeth Mark Lewander

Socialnämnden

2020.099 SN

Sammanträdestider för socialnämnden 2021
Ärendebeskrivning
Socialnämnden fattade beslut om sammanträdestider den 17 november 2020, § 58. Det har
visat sig att socialnämndens arbetsutskotts sammanträde onsdagen den 3 november 2020
sammanfaller med att kommunfullmäktiges budget hanteras och där socialnämndens
presidie ska medverka. Därför behöver socialnämndens arbetsutskott flyttas till tisdagen den
2 november kl. 13.00.
Ekonomisk bedömning
Genom att nämndssammanträden planeras i god tid finns möjlighet till hushållning med både
ledamöternas tid och med förvaltningens resurser. För att möjliggöra bättre underlag och ge
rimlig tid för beredning av framför allt de ekonomiska underlagen är också framförhållning en
förutsättning. Beslutet innebär inte några ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att socialnämndens arbetsutskotts sammanträde onsdagen den 3
november flyttas till tisdagen den 2 november kl. 13.00

Beslutet ska skickas till
Nämndsekreterare

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Elisabeth Mark Lewander
Förvaltningssekreterare
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