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Bakgrund
Kommande år kommer omfattande kommunala utmaningar, i Alingsås kommer den
demografiska utmaningen vara extra påtaglig att hantera. Kommunen kommer därför att
behöva bedriva ett proaktivt arbete för att fortsatt kunna expandera vilket ställer krav på en
verksamhet som är kostnadseffektiv.
Grundläggande i kommunal ekonomi är att kommunen inte får förbruka mer resurser än vad
kommunen har. Ett absolut minikrav i lagen är balanskravet, kravet om ett resultat som inte
är negativt. Alingsås kommuns ekonomistyrning består av långsiktiga finansieringsplaner där
kärnan är att en nämnd inte får förbruka mer resurser än den blivit tilldelad av fullmäktige.
Negativa prognoser och befarade underskott ska alltid följas av handlingsplaner.
I slutet på 2018 framkom oklarheter kring socialnämndens ekonomi samt att nämnden
sannolikt kommer att möta ekonomiska utmaningar som inte tidigare varit kända. Redan
2019 befaras den ekonomiska påverkan uppgå till omkring 20 mnkr att hantera. Efter
avstämning med kommunstyrelsens presidium fick kommunledningskontoret i uppdrag att
omgående påbörja en genomlysning av socialnämnden med syftet att säkerställa en
rättvisande ekonomisk hantering 2019 och analysera de ökningar som skett av kostnader
och avvikelse mot kommunens referenskostnad.
Genomlysningen genomförs som del i kommunstyrelsens uppsiktplikt samt svarar upp mot
de krav som fullmäktige ställt om ökad styrning och ledning.

Syfte
I kommunens handlingsplan för ekonomi i balans Effekt, under punkten Stärkt
ekonomistyrning, ges kommunstyrelsen i uppdrag att genomlysa samtliga nämnder. Målet
med genomlysningarna är att säkerställa att nämnderna följer flerårsstrategins utpekade
vilja gällande ambitioner, kvalitet och ekonomiska ramar. Socialnämnden genomlyses först
med målet att förbättra förvaltningens förutsättningar att styra och leda. Detta främst
genom att förbättra möjligheten till bättre ekonomistyrning 2019, genom att ge förslag på
förbättringar på ekonomisk data och verksamhetsdata samt att göra riskanalyser inför
framtiden.

Metod och källor
Genomlysningen har genomförts genom analys av ekonomisk data från Alingsås kommun
och analys av nyckeltal från databaser. De nyckeltal som används i rapporten är främst
hämtade från databaserna Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen), SCB
(Statistikmyndigheten) men data har även hämtats från socialstyrelsen och
försäkringskassan. För att kunna utföra analys, relatera data och förklara samband jämförs
Alingsås kommun med på förhand jämförbara kommuner, kommunerna i
Göteborgsregionen och riket.
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Arbetet har genomförts i samråd med socialförvaltningen där förvaltningen varit behjälplig
med att ta fram underlag och analyserat data och dragit slutsatser utifrån sin specifika
verksamhetskunskap, vilka är invävda i genomlysningen.

Läsanvisningar
Denna genomlysning av socialnämnden i Alingsås är tredelad där den första delen är en
nyckeltals- och omvärldsanalys där Alingsås kommun analyseras dels utifrån förändringar
senaste åren och dels i jämförelse med liknande kommuner. Den andra delen är fokus på
ekonomisk genomgång där budget och utfall 2017 och 2018 gås igenom med koppling till
Flerårstrategierna 2017-2019 och 2018-2020. Den tredje delen behandlar förutsättningarna
2019, med utgångspunkt i utfall 2018 och Flerårsstrategin 2019-2021. Socialförvaltningen
har bidragit med analyser utifrån sin specifika verksamhetskunskap. Socialförvaltningens
analyser redovisas under rubrik ”socialförvaltningens analys”.

Jämförelsegrupp
Alingsås kommun jämförs med de sju kommuner som ur ett strukturellt perspektiv har mest
likartade förutsättningar att bedriva verksamhet inom IFO. Vilka variabler och hur de viktas
tas fram av SKL (genom Kolada, Kommun- och landstingsdatabasen) som tar fram vilka
kommuner Alingsås skall jämföras med. De strukturella förutsättningarna bygger på
uppbyggnad av referenskostnad (70 %) och invånarantal (30 %). Vilka kommuner som är
”liknande” varierar över tiden med hur utvecklingen ser ut i varje kommun. Invånarantal och
referenskostnad förändras över tid i kommuner varför liknande kommuner byts ut när det
behövs. Nuvarande liknande (jämförbara) kommuner är nya från 2017 och därför bra
jämförelsekommuner 2017. Långt bak i tiden är det inte säkert att liknande kommuner är
fullt lika jämförbara. Förutsättningarna för kommunerna är inte identiska men jämförelse
med dessa ger indikationer på vad som är kostnadsdrivande och vad som är
kostnadssänkande.
Jämförbara kommuner 2017








Härryda
Lerum
Piteå
Österåker
Lidingö
Vallentuna
Ängelholm
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Nyckeltalsgenomgång
Nettokostnadsavvikelse
Nettokostnadsavvikelse är ett nyckeltal som arbetas fram av SKL och publiceras i deras
databas Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen). I nyckeltalet jämför SKL kommunens
nettokostnad med kommunens referenskostnad. Nyckeltalet publiceras dels som antal
miljoner och dels i procentform där positiva värden indikerar högre kostnadsläge än
statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. I
jämförelse med andra är procentuell avvikelse bättre då absoluta tal även påverkas av
invånarantalet i kommunen. Som exempel kan nämnas Göteborg som 2012 hade en
avvikelse på 18 % vilket motsvarar 500 miljoner kronor. För 2017 motsvarar Alingsås 26 % i
avvikelse 29 miljoner kronor. Avvikelsen gäller för individ och familjeomsorgen och därmed
inte för hela nämndens ansvarsområde som innehåller fler delar.

Referenskostnad
Referenskostnad för individ- och familjeomsorgen sammanställs av SKL men bygger på SCB:s
standardkostnader för beräkning i det kommunala kostnadsutjämningssystemet.
Standardkostnaden för individ- och familjeomsorgen bygger på total kostnad för riket enligt
RS (räkenskapssammandraget) och fördelas per kommun med variablerna:






Andel lågutbildade personer födda i Sverige
Tätortsbefolkning
Andel boende i flerfamiljshus byggda 1965-1975
Andel arbetslösa utan ersättning
Andel med ekonomiskt bistånd längre än sex månader
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Om dessa variabler inte summerar till totala kostnaden för riket läggs en justeringsnyckel till
som gör att ”rätt” kostnad fördelas till kommunerna. Sett över perioden från 2014-2017 är
tre av variablerna mer eller mindre konstanta: tätortsbefolkning, andel boende i
flerfamiljshus byggda 1965-1975 och andel lågutbildade personer födda i Sverige. De två
andra variablerna har däremot förändrats kraftigt under perioden vilket kan ses i
diagrammen.

Andelen av invånarna i Alingsås som uppbär ekonomiskt bistånd längre än 6 månader och
andel arbetslösa utan ersättning låg 2014 betydligt över liknande kommuner. Båda
andelarna har minskat både i GR och för liknande kommuner men betydligt kraftigare för
Alingsås. Standardkostnaden för Alingsås har sänkts mellan 2014 och 2017 med 4,8 mnkr på
grund av att andelen arbetslösa utan ersättning sjunkit och med 8,3 mnkr för att andelen
med ekonomiskt bistånd längre än 6 månader har sjunkit.
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För åren 2015-2019 har kostnadsutvecklingen för individ- och familjeomsorgen varit
betydligt större än modellen kunnat fånga. Anledningen till detta är troligen att individ och
familjeomsorgen i Sverige påverkades av andra yttre faktorer som ökade kostnaden trots att
den socioekonomiska utvecklingen var gynnsam. Detta har medfört att SCB tvingats höja
justeringsfaktorn så att modellen följer verklig kostnadsutvecklingen för riket.
Justeringsfaktorn har förändrats från 1,08 2014 till 1,27 2018 (ökar ytterligare till 1,34 2019).
För 2017 tar man således kommunernas standardkostnad enligt modellen och multiplicerar
med 1,27. Konkret innebär detta att de som har högre standardkostnad än rikssnittet gynnas
av att standardkostnaden relativt andra blir högre och de som har lägre standardkostnad än
rikssnittet missgynnas då de får lägre standardkostnad relativt andra. Förutom att det blir
problem med legitimiteten för kostnadsutjämningssystemet så stör det jämförelsen med
andra eftersom olikheter förstärks.
Skillnaden mellan standardkostnad (SCB) och referenskostnad (SKL) för IFO är att SKL
fördelar ut modellen för standardkostnad på lön per verksamhetsområde. För 2017 innebar
det för IFO i Alingsås en minskning av referenskostnaden mot standardkostnaden med 34 kr
per invånare eller totalt 1,3 mnkr.
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Alingsås har i jämförelse med andra haft en mer gynnsam utveckling för nyckeltalen: andelen
arbetslösa utan ersättning och andelen med ekonomiskt bistånd längre än 6 månader. Detta
har medfört att Alingsås tvärtemot rikssnittet, GR och jämförbara kommuner minskat sin
referenskostnad från 2014 till 2016. 2017 följer Alingsås ökningstrenden som övriga har. Det
beror på att de två nämnda nyckeltalen stabiliseras vilket gör att ökningen av
korrigeringsnyckeln slår igenom även för Alingsås referenskostnad.

Alingsås nettokostnadsavvikelse har varit betydligt större än jämförbara kommuner under
hela perioden (se diagram sidan 4) och 2017 även större än Göteborgsregionen. Anledningen
till att nettokostnadsavvikelsen blivit så mycket större för Alingsås i faktiska tal och relativt
andra beror kort på att Alingsås referenskostand sjunkit samtidigt som nettokostnaden ökat,
framförallt 2017.
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Jämförelse med andra
Barn och unga

Socialnämnden har på senare år haft en strategi att hellre välja familjehem än HVB-hem för
barn och unga, detta för att förvaltningen arbetat för att spara resurser. Att strategin finns
ses i data då kostnaden för HVB-hem har sjunkit sedan 2014 även om det ökar 2017.
Kostnaden är dock fortfarande högre än jämförbara kommuner men lägre än riket och GR.
Familjehemsvården har ökat under de här åren med kraftigast ökning under 2017.
Kostnadsökningen för familjehemsvården är högre än kostnadsminskningen för HVB-hem.
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Socialförvaltningens analys
Alingsås kommun har betydligt fler barn placerade inom familjehemsvården än andra
jämförbara kommuner. Kostnaden per dygn i familjehems vård avviker inte utan följer SKLs
rekommendationer. En del av kostnadsökningen av familjehemsvården har sin förklaring i att
förvaltningen behövt placera ett flertal späda barn, det vill säga har ingen koppling till HVBhem, samt att barnens ålder innebär ersättning för förlorad arbetsinkomst till
familjehemsförälder vilket påverkar kostnadsutvecklingen. Socialförvaltningen går nu in ett
nationellt forskningsprojekt för att medverka i att ta fram metoder att arbeta med föräldrar
till placerade barn. En av målsättningarna är att fler barn ska kunna återvända hem.

Alingsås kostnad för öppna insatser har under 2013-2014 legat nära paritet med riket vilket
även illustreras i grafen för åren 2016 och 2017. Kostnaden som redovisas 2015 indikerar en
jämförelsestörande post då kostnaden sjönk för att sedan öka i samma omfattning. Detta
beror troligen på ett redovisningstekniskt fel då kommunens uppfattning är att nivån för
öppna insatser har legat relativt konstant sedan 2013/2014 med mindre kostnadsökningar.
Öppna insatser är till delar ej lagstadgad och skall verka förebyggande med förhoppningen
att tidigt upptäcka och åtgärda sociala problem med den ekonomiska fördelen att kostnaden
för placeringar skall minska. Alingsås har en högre kostnad än både jämförbara kommuner
och GR. En anledning är att kommunen har stora ambitioner i att arbeta förebyggande, vilket
återspeglas i kommunens flerårsstrategi.
Alingsås har en nettokostnad per invånare för barn och ungdomsvården som är högre än
jämförbara kommuner. Alingsås hade en minskning av kostnaden 2015, en ökning 2016 och
en ökning 2017. Alingsås har 2017 en högre nettokostnad än GR och i nivå med rikssnittet.
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Sammanfattande kommentarer
Alingsås har högre kostnader än jämförbara kommuner för både placeringar och för öppna
insatser per invånare 0-20 år. Totalt sett har Alingsås en högre nettokostnad per invånare 020 år än jämförbara kommuner.

Kostnadsökningen från 2015 förmodas hänföra sig till att antalet anmälningar fördubblats
mellan 2015 och 2016 för att sedan ligga på samma nivå, vilket är ungefär 100 per månad.
Detta indikerar en hög ambitionsnivå i Alingsås. Anmälningarna har ökat i hela riket men
socialförvaltningen har via nätverkskontakter sett att ökningen är olika stora i kommunerna.
Anledningen till att anmälningarna ökar generellt är en förändring i socialtjänstlagen (14 kap
1 §) där myndigheter och yrkesverksamma sedan 1 januari 2016 har en skyldighet att genast
anmäla till socialnämnden om de ser att barn far illa. Vad som talar emot detta antagande är
att man inte kan se stora kostnadsökningar i riksgenomsnittet, om det var lagändringen som
påverkade kostnadsutvecklingen borde rimligtvis kostnaden på riksnivå öka mer. Däremot
har jämförbara kommuner ungefär samma kostnadsutveckling. Därutöver så minskade
kostnaden för placeringar för Alingsås mellan 2015 och 2016 då lagen infördes.
Socialnämnden har utifrån fullmäktiges mål och uppdrag stora ambitioner vad gäller öppna
insatser vilket visar sig i att kommunen har högre kostnader än jämförbara kommuner.

Socialförvaltningens analys
Alingsås kommun har en hög ambitionsnivå tillsammans med högre volymer inom
exempelvis antalet aktualiseringar än exempelvis Lerum som är en av våra
jämförelsekommuner. Det har framkommit i GR-projektet ”Aktualiseringar till socialtjänsten”
som initierats utifrån att det nationellt uppmärksammats att antalet aktualiseringar inom
den sociala barn och ungdomsvården stadigt ökat de senaste åren. En aktualisering innebär
att ett ärende inleds antingen genom orosanmälan, ansökan eller begäran om yttrande.
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Projektet visade bland annat att antal aktualiseringar för Alingsås ökade med 92 % under
åren 2015–2017. En jämförelse med Lerums kommun visade att det under 2017 gjordes
1665 aktualiseringar i Alingsås kommun jämfört med Lerum kommun som genomförde 1193
aktualiseringar, en skillnad på 546 aktualiseringar. Under 2016 var skillnaden ännu större då
gjordes 1548 aktualiseringar i Alingsås och 901 i Lerum. Studien visar att i GR kommunerna
utgörs åtta av tio aktualiseringar av orosanmälningar. Anmälningarna kommer
huvudsakligen från polis, förskola/skola och hälso- och sjukvården. Under år 2018 ligger
antalet aktualiseringar kvar på en fortsatt hög nivå. Hanteringen av aktualiseringar medför
kostnader i form av socialsekreterare som utreder och insatser som krävs.
Det finns inte ett självklart samband mellan antal anmälningar och antal externa placeringar
inom barn- och ungdomsvården. Anmälningsskyldigheten har skärpts vilket innebär att
anmälningar om barn som riskerar fara illa högst troligt anmäls i ett tidigare skede än vad
som förelåg före den skärpta lagstiftningen. Sambanden mellan antal anmälningar och antal
insatser i öppenvård är därför säkrare. Däremot kan man anta att kostnaden för externa
insatser skulle vara högre om inte förvaltningens öppna insatser hade funnits. Tanken bakom
öppna insatser i egen regi är att långsiktiga och oftast ökade kostnader ska undvikas
eftersom barn och familjer får hjälp i ett tidigare skede än vad de annars skulle ha fått. Även
andra verksamheter, som exempelvis skolan, bedöms kostnadsmässigt tjäna på en
fungerande öppenvård inom socialtjänsten.
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Ekonomiskt bistånd
Andelen med ekonomiskt bistånd och därmed kommunens kostnader för ekonomiskt
bistånd är starkt kopplade till kommunens befolkningssammansättning, rådande konjunktur
och politiska beslut - framför allt på statlig nivå. Beslut och lagändringar i ersättnings- och
transfereringssystem, arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt migrations- och
integrationspolitik har betydelse för hur nivåerna av ekonomiskt bistånd och
försörjningsstöd utvecklas. Det som särskilt slår igenom är förändrade ersättningsnivåer och
kriterier för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning och arbetslösa.

Andelen bidragsförsörjda i Alingsås, om sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid
arbetslöshet och ekonomiskt bistånd adderas, är i nivå med riket och klart över jämförbara
kommuner. Det innebär att Alingsås har en större risk för kostnadsökningar på ekonomiskt
bistånd om nivåer eller kriterier för statliga bidrag och ersättningar förändras än jämförbara
kommuner.
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Två viktiga nyckeltal för att följa hur omvärlden påverkar andelen i Alingsås som uppbär
ekonomiskt bistånd är förvärvsfrekvensen och andelen med sjuk- och aktivitetsersättning.
Konjunkturen har sedan finanskrisen 2008 varit positiv och förvärvsfrekvensen har
trendmässigt rört sig på samma sett för Alingsås, jämförbara kommuner och riket. Alingsås
har en något lägre förvärvsfrekvens än jämförbara kommuner men ökningen 2015 och 2016
kraftigare än för jämförbara kommuner och för riket.

Samtidigt som förvärvsfrekvensen ökar minskar andelen som är registrerade för sjuk- och
aktivitetsersättning, det som förut var förtidspension. Alingsås följer trenderna som övriga
men har en högre andel än riket och jämförbara kommuner. Andelen av befolkningen som
förut var registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning är antingen i sysselsättning
och/eller i andra ersättningssystem.
15
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Trenden i riket, göteborgsregionen och för jämförbara kommuner var kraftiga minskningar
mellan 2010 och 2012 som stabiliserades under åren 2013-2016. Alingsås har haft en klart
högre andel av befolkningen som erhållit försörjningsstöd men har under hela perioden haft
en kraftig minskning och är nu under göteborgsregionen och närmar sig jämförbara
kommuner 2016 som är den senast tillgängliga siffran.

Största förändringarna som medfört den stora minskningen av andelen i försörjningsstöd är
att andelen unga vuxna med försörjningsstöd och vuxna biståndstagare med mycket
långvarigt ekonomiskt bistånd sjunkit kraftigt. Alingsås har fler unga vuxna med ekonomiskt
16
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bistånd än jämförande kommuner men från att 2010 vara dubbelt så stor andel som uppbar
ekonomiskt bistånd har talet stadigt sjunkit och närmar sig jämförbara kommuner 2016.

Vuxna med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd har legat högre än jämförbara kommuner
men utvecklingen i andra kommuner visar på en kraftig ökning både 2015 och 2016 medan
Alingsås har haft en kraftig minskning 2015 och en liten minskning 2016. För barn som ingår i
familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd ses samma tendens. Båda grupperna är
kostsamma ur ett försörjningsstödsperspektiv och det är kostnadsmässigt gynnsamt att ha
en låg andel för en kommun.
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Alingsås och liknande kommuner har en betydligt lägre kostnad än riket och
Göteborgsregionen. Trenden är positiv för Alingsås och trots en högre andel av befolkningen
som uppbar försörjningsstöd 2016 hade Alingsås en lägre kostnad per invånare. En trolig
förklaring till detta är att andelen med långvarigt ekonomiskt bistånd sjunkit kraftigt för
Alingsås senaste åren och låg under för liknande kommuner 2015 och 2016.

Sammanfattande kommentarer
Kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd är starkt kopplade till kommunens
befolkningssammansättning, rådande konjunktur och politiska beslut - framför allt på statlig
nivå. Det som särskilt slår igenom är förändrade ersättningsnivåer för sjukskrivna och/eller
arbetslösa. För Alingsås är trenden positiv då både andelen av befolkningen som har
ekonomiskt bistånd och kostnaden har sjunkit de senaste åren. Framför allt är det andelen
unga vuxna med ekonomiskt bistånd och andelen med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd
som sjunkit kraftigt. Alingsås har historiskt haft högre kostnader för ekonomiskt bistånd än
jämförbara kommuner men hade 2017 en klart lägre kostnad per invånare.
Socialförvaltningen redogör för ett mycket aktivt arbete med att öka självförsörjningsgraden
för framförallt unga vuxna och gruppen med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd. Data
bekräftar att Alingsås har nyttjat den gynnsamma konjunkturen och lyckats öka
självförsörjningsgraden för båda dessa grupper jämfört med andra kommuner.
2018 har kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökat för Alingsås trots en fortsatt gynnsam
konjunktur. Tyvärr finns ingen heltäckande data i jämförelse med andra för åren 2017 men
kostnaden indikerar att försörjningsstödet ökade redan 2017 för jämförbara kommuner.
Övrig analys för 2017 och 2018 får vänta till ny data har inkommit.

Viktigaste slutsatserna:


Alingsås har högre andel av befolkningen som är bidragsförsörjda än jämförbara
kommuner.



Alingsås har haft en sjunkande kostnad för ekonomiskt bistånd de senaste åren som
är större än för jämförbara kommuner.
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Insatser för vuxna

Insatserna för vuxna delas in i två grupper, insatser för missbrukare och insatser för vuxna
som inte har missbruksproblem. Vad gäller jämförelsen med andra så finns det två problem.
För det första finns det en gränsdragningsproblematik med vad som skall redovisas var. Den
kraftiga ökningen för Alingsås 2017 för övriga insatser för vuxna är beroende på att våld i
nära relation och hedersrelaterat våld ökar. Dels har förvaltningen samlat alla kostnader
under samma verksamhetskod från 2017 och dels har kostnaden för våld i nära relation och
hedersrelaterat våld ökat. Det är även osäkert om det verkligen bara är våld i nära relation
som inte är kopplat till missbruksvården och därför skall möjligen mer kostnader in här.
Det andra problemet är att Alingsås ser ut att minska sin nettokostnad för vuxna
missbrukare. Det är ingen faktiskt minskning då kostnaden ökar utan beror på att Alingsås
fördelat overheadkostnaden mer rätt så att LSS får en större del. Detta gör att åren före
2017 har för hög nettokostnad. Vad som kan konstateras utifrån 2017 års siffror är dock att
Alingsås har en betydligt högre kostnad än jämförbara kommuner för både missbruksvård
och övriga insatser till vuxna. Totalt har Alingsås även en större kostnad för vuxna än
Göteborgsregionen.
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Social förvaltningens analys
Orsakerna till ökningen av köpt vård missbruk vi ser hittills är att det oftast handlar om
personer med missbruk, psykiatrisk problematik och med komplexa behov, ofta i
kombination med bostadslöshet, där det har varit svårt att tillgodose behoven med
befintliga hemmaplanslösningar. Bostadsbristen i sig är bidragande eftersom denna
målgrupp står allra längst ifrån bostadsmarknaden. De tilltagande svårigheterna att hitta
hållbara boendelösningar för målgruppen utmynnar ofta i att extern placering blir enda
alternativet utifrån att personerna blir i så dåligt fysiskt skick av sitt leverne utifrån både
missbruket och hemlösheten, att de annars riserkar att dö. För att få ökad försåtelse kring
kostnadsökningarna är revionsföretaget E&Y sedan 2018 inne och granskar den köpta
vården inom missbruk. Ett aktivt arbete har inletts under hösten för att sänka kostnaderna
genom förändrade arbetssätt vilket gett resultat. Redovisningen ses också över.
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Funktionshinder under 65
Socialnämnden lämnade över verksamhet inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) och SFB (Socialförsäkringsbalken) till vård- och omsorgsnämnden 2018.
Kvar finns dock delar av funktionshinder under 65 enligt socialtjänstlagen. Insatserna delas
således med vård- och omsorgsnämnden. Det finns ingen beräknad standardkostnad för
insatserna och därmed ingen referenskostnad.

I jämförelse med andra har Alingsås en högre kostnad än riket, jämförbara kommuner och
göteborgsregionen alla åren. Precis som för kostnadsnedgången för vuxna missbrukare så är
det förändrad kostnadsfördelning mellan LSS och SoL som gör att kostnaden ser ut att sjunka
2017. Socialförvaltningen har inte delgivit några förklaringar till varför Alingsås har en
betydligt högre kostnad för funktionshinder under 65. Skall en analys av det utföras behöver
vård- och omsorgsnämnden vara delaktiga för att få helheten.
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Socialsekreterare

I diagrammet jämförs Alingsås med jämförbara kommuner samt Lerum och Härryda. Lerum
och Härryda ingår båda i jämförbara kommuner och Göteborgsregionen. Eftersom det är
antal som mäts är inte antalet jämförbart med Göteborgsregionen och riket som har andra
befolkningsstrukturer. I siffrorna ingår även personal som arbetar med ensamkommande
barn. Utan att veta hur andra kommuner agerade så har Alingsås kommuns kodning av
personal (AID koder) förändrats under jämförelseperioden vilket ger ett missvisande
resultat. Totalt har Alingsås mellan 2014 och 2017 utökat antalet socialsekreterare dock ej i
den omfattningen som grafen ger sken av. Det är utifrån redogörelsen ovan viktigt att
kommunen kvalitetssäkrar rådata och rapporteringen till den offentliga statistiken. Detta för
att möjliggöra sakliga och relevanta analyser för att utveckla verksamheten i önskade
riktningar.

Socialförvaltningens analys
Förvaltningen har sannolikt i högre utsträckning än andra jämförbara kommuner byggt
hemmaplanslösningar. Både i form av boenden för ensamkommandebarn, HVB hem för
ungdomar, motivationsboende för missbrukare osv vilket genererar personalkostnader men
ger goda ekonomiska effekter. Under flyktingvågen 2015 öppnade Alingsås många boenden
för ensamkommande barn vilket andra kommuner inte hade möjlighet till i samma
utsträckning. Personalen på boendena var en ny personalkategori men gamla koder
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användes vilket slår igenom i redovisningen. Det är alltså denna boendepersonal, vilka inte
är eller skulle rapporteras in i gruppen socialsekreterare som slår igenom i redovisningen.
Den reella ökningen handlar om 8-10 tjänster inom den lagstadgade verksamheten och då
ska man ta i beaktande att inflödet i barnavården har fördubblats. I redovisningen för 2017
syns också internkonsulter, förnärvarande 4 personer som tillsatts för att undvika externa
köp vilka tidigare krävts för att upprätthålla myndighetsutövningen. Detta har kraftigt
minskat förvaltningens kostnader. Internkonsulterna bekostas av vakanser och ryms alltså
inom befintlig personalbudget.
Ett LVM (Lagen om Vård av Missbrukare) förebyggande team infördes 2015 och finns bara i
Alingsås vilket på ett effektivt sätt motverkat dyra placeringar. Ett LVM kostar i snitt mellan
600 till 800 tkr. 2015 när teamet infördes gick LVM placeringarna från 10 till 3 och har
därefter hållit sig på en fortsatt låg nivå.
En översyn görs nu över all myndighetsutövning för att säkerställa att bemanningen ligger i
nivå med andra jämförbara kommuner och åtgärder har redan gjorts inför 2019.
Säkerställande av hur AID koder används och rapporteras in behöver också ses över.
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Genomgång av socialnämndens ekonomi
Ekonomisk information 2017-2018
Analysen av socialnämndens ekonomiska information 2017 och 2018 försvåras av olika skäl.
Dels störs jämförelsen av överflytten av LSS-delen till vård- och äldreomsorgsnämnden och
dels av att det som var kvar i socialnämnden omorganiserades inför 2018. Mellan 2017 och
2018 har man dessutom bytt ut vissa verksamhetskoder för att beskriva samma ekonomiska
data. Den försvåras ytterligare av att detaljbudgeten 2017 inte var fullt genomarbetad och
innehåller en del tekniska felaktigheter. 2018 är bättre men den innehåller även den
felaktigheter som förvillar den som skall tolka den ekonomiska informationen, framför allt
om den skall tolka data genom att jämföra 2017 och 2018. På grund av ovanstående kan
man inte följa den ekonomiska informationen så som det är tänkt och man måste studera
den ur olika aspekter och översätta data för att kunna jämföra och analysera över de två
åren. Dialog om problemen i den ekonomiska informationen har förts med
socialförvaltningen. Socialförvaltningen och kommunledningskontoret har arbetat
tillsammans för att vi skall få så rättvisande och jämförbara siffror som det går trots
utmaningarna.

Flerårsstrategier
Denna del behandlar hur väl budgeten förändrats utefter de beslut som fattats i
flerårsstrategierna för åren 2017-2019 och 2018-2020. Analysen sker utifrån
verksamhetskod med modifiering för de felaktigheter som finns och de förändringar som
gjorts på verksamhets- och ansvarskoder.

Flerårsstrategi 2017-2019
KS § 212, forts Dnr 2016.202 KS 077
Socialnämnden:
Grundkommunbidraget utökas med 8,0 mnkr 2017 med anledning av LSS.
Grundkommunbidraget reduceras med -12,0 mnkr år 2017 med anledning av
effektiviseringskrav.
Nämnden erhåller 12,0 mnkr i tillfälligt kommunbidrag år 2017 och 2018 med anledning av
kostnader för flyktingmottagande. År 2019 erhåller nämnden tillfälligt kommunbidrag om
8,0 mnkr med anledning av flyktingmottagandet.
Kommentar:
I flerårsstrategin 2017-2019 fick socialnämnden ett effektiviseringskrav på 12,0 mnkr att
effektuera under 2017 samtidigt som de fick tillfälligt kommunbidrag om 12,0 mnkr med
anledning av kostnader för flyktingmottagning. I budget lades ingen kostnad på
flyktingmottagandet och någon effektivisering effektuerades inte i detaljbudgeten.
Därmed kan det konstateras att kommunfullmäktiges beslut i Flerårsstrategin 2017-2019
inte genomfördes under 2017 och heller inte under 2018.
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Flerårsstrategi 2018-2020
KS § 220, forts Dnr 2017.249 KS 077
Budget 2018 och plan 2019-2020, forts
Socialnämnden:
Grundkommunbidraget höjs med 13,0 mnkr år 2018 avseende placeringar för barn- och
unga.
Grundkommunbidraget höjs med 3,9 mnkr år 2018 avseende våld i nära relationer samt
hedersrelaterat våld.
Grundkommunbidraget höjs med 11,9 mnkr år 2018 avseende volymökningar utifrån 2017
års nivå.
Grundkommunbidraget höjs med 0,4 mnkr år 2018 avseende arvode till särskilt förordnad
vårdnadshavare.
Grundkommunbidraget sänks med 196,2 mnkr år 2018 avseende flytt av
funktionshinderverksamheten till vård- och äldreomsorgsnämnden för personer över 65 år.
Grundkommunbidraget sänks med 1,3 mnkr år 2018 till följd av förändrad budgetering
avseende personalkostnader för förvaltningschefer hos kommunstyrelsen.
Grundkommunbidraget sänks med 1,4 mnkr tkr år 2019 avseende erhållna medel ur
innovationsfonden.
Kommentar:
Detaljbudget 2018 är till stora delar en helt ny budget på grund av överflytten av LSS och
organisationsförändringen av det som blev kvar. Tabellen nedan är rensad från den del som
övergick till vård och äldreomsorgsnämnden och är rättad från de mest påtagliga tekniska
felen samt förändringar i användandet av verksamhetskoder så att jämförbarhet kan göras
mellan 2017 och 2018. En stor svaghet för att jämföra exakt hur de olika verksamheterna
utvecklats mellan åren är att socialsekreterarna och enhetschefer ligger på en gemensam
verksamhetskod och på ansvar där olika verksamheter blandas, framförallt under 2017.
Därmed är det svårt att exakt veta hur stor budget respektive verksamhet har. I och med att
förvaltningen gjorde en omfattande omorganisering 2018 kan man heller inte endast
studera förändringar på ansvar. Gällande tilldelningen av 13,0 mnkr år 2018 avseende
placeringar för barn- och unga avser denna post i sak inte extern placeringar, utan svarar
upp mot de budgetäskande som socialnämnden förde fram där kostnaden för barn- och
unga ökat och nämnden arbetat med att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna, vilka
oftast resulterat i hemmaplanlösningar.
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Budget 2018
Nämnd

Budget 2017 Förändring

LSS (924) 2017

745

744

1

55 691

50 376

5 315

3 870

1 392

2 478

400

-426

826

Vuxen

28 625

24 504

4 121

Arbetsmarknad

11 054

10 654

400

Ekonomiskt bistånd

22 303

18 052

4 251

Barn och unga
Våld i nära
Flykting

Familjerätt

426

4 024

2 607

1 417

Förvaltningsgemensamt

30 139

20 441

9 698

4 695

Socialförvaltningen

36 848

38 943

-2 095

13 396

1 180

1 253

-73

39

Övrigt
LSS
Äldreomsorg

0

0

0

27 330

21 692

5 638

7 108

222 209

190 232

31 977

25 664

Rättad med personal ekonomiskt bistånd och barn & unga (öppna insatser)

I flerårsstrategin 2018-2020 gjordes organisatoriska förändringar där resurser (budget) och
kostnader flyttades till vård- och äldreomsorgsnämnden (196,2 mnkr) och till
kommunledningskontoret (1,3 mnkr).
De 0,4 mnkr som socialnämnden beviljades till särskilt förordnad vårdnadshavare
effektuerades i detaljbudgeten.
Av de 3,9 mnkr som socialnämnden beviljades för våld i nära relation och hedersrelaterat
våld lades 2,4 mnkr in i budget och effektuerades därmed delvis.
Socialnämnden fick 11,9 mnkr vilket var ämnat för att täcka ej budgeterade kostnader
förvaltningscentralt, IT 2,5 mnkr, lokaler 2,5 mnkr och 6,9 mnkr för att återföra resurs till
förvaltningsledning och stab som avsågs finansieras av flyktingfonden 2017 men som var
felaktigt budgeterat.
Socialnämnden erhöll 13,0 mnkr avseende placeringar för barn och unga.
De sista två posterna är svårare att följa, 11,9 mnkr för volymökningar 2017 och placeringar
barn och unga 13,0 mnkr.
Angående de 13,0 mnkr som nämnden fick till barn och unga lades endast 3,2 mnkr på
verksamhetskod barn och unga men ytterligare 2,1 mnkr har härletts till öppna insatser för
barn och unga. Budgeten för socialsekreterare har trots index minskat mellan 2017 och 2018
så där har ingen resurs lagts, snarare tvärt om. Däremot har det skapats en buffert centralt
om 7,1 mnkr som dock är ospecificerad till olika verksamheter. Det kan bekräftas av att det
finns budgeterade kostnader centralt där inget utfall finns.
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Förvaltningscentralt har det gjorts stora förändringar i både budget och utfall mellan 2017
och 2018 vilket gör att det är den svåraste verksamhetskoden att följa över åren. Totalt har
dock förvaltningscentralt förstärkts med 9,7 mnkr inklusive index men med är 7,1 mnkr
tagna från resurserna som erhölls från barn och unga till att skapa en buffert är budgeten
förstärkt med endast 2,6 mnkr av de tilldelade 11,9 mnkr. Således visar den ekonomiska
informationen att socialnämnden fördelat totalt (minst) 11,4 mnkr (1,5 mnkr våld i nära, 0,6
mnkr barn och unga, 9,3 mnkr förvaltningscentralt) till andra verksamheter än vad som
beslutades av kommunfullmäktige i flerårsstrategin 2018-2020. Största beloppen som
flyttats är boende psyk 5,6 mnkr, vuxna 4,1 mnkr och ekonomiskt bistånd 3,4 mnkr.

Samlad bedömning av flerårsstrategi 2017-2019 och 2018-2020
Den samlade bedömningen av hur väl socialnämnden följt den av kommunfullmäktige
utpekade viljan i flerårsstrategierna 2017-2019 och 2018-2020 är att det finns brister i
följsamheten. Uppbyggnaden av hur nämnden har redovisat och redovisar sin ekonomiska
information gör det dessutom svårt att följa hur resurserna fördelas i nämnden, både
enskilda år och mellan år. Socialnämnden har både i 2017 och 2018 års detaljbudget flyttat
resurs och budgeterat där de ansett att resursen skapat mest mervärde oaktat vad
kommunfullmäktige beslutat. Störst avvikelse mot kommunfullmäktiges utpekade vilja är att
nämnden inte följt besluten i 2017-2019 års flerårsstrategi angående att budgetera tillfälliga
medel om 12,0 mnkr på flyktingmottagning och effektivisering om 12,0 mnkr.
Socialförvaltningens analys
Under 2017 antog socialnämnden flera handlingsplaner för att få ekonomin i balans. En del i
det arbetet var att hantera effektiviseringskravet på 12,0 mnkr. Detta har inte åskådliggjorts
på ett tydligt sätt i redovisningen vilket beklagas.
Beträffande redovisning av kostnader är socialnämndens verksamhet ibland flerdimensionell
och att enbart använda verksamhetskoder för att tydliggöra dessa kostnader kan därför vara
otillräckligt. Till exempel är "flyktingmottagning" inte en homogen verksamhet som berör
enbart ensamkommande barn. Som följd av flyktingmottagningen kan kostnader uppstå
inom verksamheter såsom ekonomiskt bistånd, våld i nära relationer med mera. Givetvis
borde dessa flyktingrelaterade kostnader på ett bättre sätt ändå ha fångats upp i
redovisningen för att matchas mot det tillfälliga kommunbidrag som kommunfullmäktige
tilldelat socialnämnden. Vissa sådana ambitioner fanns inför 2017 men fullföljdes inte.
Ambitionen inför 2019 är att genom aktivitetskod i redovisningen skapa en bättre bild av
kostnader som är en följd av den stora flyktingmottagningen 2015.
Inför 2018-års budget har nämnden inte arbetat med verksamhetskoder i den utsträckning
som kommunen kräver. De äskade medlen har inte heller enbart gått till placeringskostnader
utan för att stärka hela kedjan av insatser när det gäller arbetet med våld i nära relation och
hantera det ökade inflödet av barn och unga som är i behov av socialtjänstens insatser.
I delårsbokslutet 2017 där nämnden kom med sina äskanden går det att läsa följande
kopplat till volymökningarna inom barnavården:
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Förvaltningen ser volymökningar och fortsatt höga ärendeinflöden inom flera olika områden,
framför allt inom barn och unga, våld i nära relation och LSS. Orosanmälningar avseende
barn och unga fortsätter att ligga på samma höga nivåer som 2016, en fördubblad volym
från 2015. Detta påverkar familjerätten och familjehemsverksamheten där volymerna också
fördubblats under året samt stöd och behandlingsenheten som fått prioritera om i vilka
insatser som ska tillhandahållas.
Kostnadsökningar i driftbudget 2018:
Fler barn och unga behöver stöd
Utmaningarna inom området är av betydande omfattning och stora delar rör lagstadgad
verksamhet. Orosanmälningarna inom barn och unga området har fördubblats och ligger på
bibehållen hög nivå vilket genererar placeringar främst inom familjehemsvården.
Behov av utökade medel 2018: 13 000 tkr
Här har nämnden gjort bedömningen att äskandet på 13 000 tkr kan läggas på att hantera
den ökande barnavården och inte enbart på faktiska placeringar. Inom BUS-samverkan har
det skett förstärkning av insatser inom Bjärke området under 2018. Utöver förstärkning av
familjebehandlare har förändrade arbetssätt och utökad samverkan skett inom skola,
fritidsgård och barnavårdscentral. Åtgärderna har haft positiv effekt då fler nåtts av stöd och
hjälp i tidigare skede. Familjebehandlaren tillhör stöd- och behandlingsenheten. I budget
har det skett en utökning av familjerätten med 1 417 tkr.
Förvaltningen har under många år haft bristande kontinuitet både vad gäller styrning,
ledning och ekonomiansvar. Detta har fått allvarliga konsekvenser vad gäller redovisning och
transparens. Ett aktivt arbete pågår för att säkerställa detta framåt.
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Genomgång av verksamheten
I denna del genomlyses utvecklingen inom varje verksamhetsområde. Stycket går igenom
vad nämnden ansåg som framtida behov, vad de fick i flerårsstrategin, vad de har lagt in i
budget och kostnadsutvecklingen.

Ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt bistånd
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Beviljat i Flerårsstrategi

Framförda behov delår

2018

Trots den stora minskningen av kostnaden för ekonomiskt bistånd och trots att nämnden
sänkt budgeten har nämnden inte framfört till fullmäktige att de behöver minskade resurser
för ekonomiskt bistånd. Nämnden har heller inte argumenterat för att bibehålla
personalstyrkan trots minskade volymer. Tvärtom så framförde de framtida behov om
ytterligare resurs om 2,5 mnkr 2017-2019 för ökade kostnader på grund av nyanlända som
lämnar etableringsfasen. Detta beviljades inte och budgeten sänktes med 3,4 mnkr (tekniskt
lade nämnden in en intäkt om 3,4 mnkr). Inför flerårsstrategin 2018-2020 återkom nämnden
med framtida behov om 3,0 mnkr för ökade kostnader på grund av att nyanlända lämnar
etableringsfasen. Nämnden beviljades inte heller denna gång för detta men höjde ändå
budgeten för ekonomiskt bistånd med 4,3 mnkr. Intäkten från 2017 togs bort och budgeten
för personal utökades med 0,9 mnkr.
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Utbetalningen av ekonomiskt bistånd har sjunkit stadigt sedan 2013 och har under hela
perioden varit under budget även om kostnaden ökar under 2018. Tre stora sänkningar av
budget gjordes 2015 (4,2 mnkr), 2016 (4,0 mnkr) och 2017 (3,4 mnkr). Trots minskningen av
utbetalat ekonomiskt bistånd har budgeten för personal ökat mer än index och utökades
med 0,9 mnkr 2018. Utfallet på personalkostnad har varit relativt konstant trots
minskningen av utbetalat ekonomiskt bistånd.
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Utfall

Anledningarna till kostnadsökningen i Alingsås 2018 förklarar socialförvaltningen beror på
dyra boendekostnader då det är brist på bostäder/boendelösningar (exempelvis
inneboende, tillfälligt boende) och på att fler personer än tidigare lämnar etableringen.
Flyktingverksamheten ingår i utbildningsnämndens ansvarsområden vilket betyder att
nyanlända under etableringsperioden tillhör utbildningsförvaltningens verksamhet. När
personer går ur etablering och integration och samtidigt saknar egenförsörjning är risken
stor att de blir beroende av ekonomiskt bistånd. Antalet personer som blir aktuella är
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avhängigt dels på hur många nyanlända som har tagits emot i Alingsås kommun under
tidigare år och dels hur väl egenförsörjning uppnåtts under etableringsperioden.
Socialförvaltningen prognostiserar att dessa två faktorer, bristen på bostäder och hur många
som lämnar etableringen utan egenförsörjning, kommer att få en ännu större inverkan på
storleken av utbetalningarna av ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd under 2019 och
framöver.
Utöver de två utmaningarna för kommunen så är det många bedömare som tror att en
konjunkturavmattning kommer att komma under mandatperioden. Om det blir en
konjunkturavmattning så kommer det att påverka förvärvsfrekvensen och därigenom öka
antalet som är aktuella för ekonomiskt bistånd. Hur stor kostnadsökningen blir är svår att
spekulera i och beror på flera variabler. Primärt hur kraftig och långvarig
konjunkturavmattningen blir och därmed hur mycket förvärvsfrekvensen sjunker och hur
staten då agerar. Risken kan vara extra stor i Alingsås då många under senare tid lämnat
beroendet av ekonomiskt bistånd och därför kan antas ha mindre säkra anställningar.
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Vuxna missbrukare

Kostnadsutvecklingen för vuxna missbrukare har haft en relativt konstant ökning om ca 2,7
mnkr om året från 2013 till 2017. I flerårsstrategierna har dock inga medel för framtida
behov för vuxna missbrukare förts fram av nämnden fram till och med 2018-2020. Nämnden
har däremot utökat budgeten till vuxna missbrukare mellan 2015 och 2016 där den i princip
fördubblades från 12,4 mnkr till 24,0 mnkr. Den utökades med ytterligare 4,0 mnkr 2018.
Budgeten för vuxna missbrukare har utökats med totalt 16,0 mnkr eller 130 % utan att några
behov för missbruksvården preciserats till kommunfullmäktige. Trots budgetökningen är det
prognostiserade resultatet ett underskott om 5,0 mnkr 2018 vilket är en dubblerad
ökningstakt mot åren innan. Inför flerårsstrategi 2019-2021 framfördes behov om 2,5 mnkr
som dock inte medgavs.
Det som skett i riket under de senaste åren är att behovet av kommunala boendeinsatser
som inte är relaterade till eget missbruk av alkohol, narkotika eller lösningsmedel har ökat
för personer över 21 år. De som har behov av hjälp med boende är en heterogen grupp och
är exempelvis hemlösa, brottsoffer, flyktingar med uppehållstillstånd och anhöriga till
missbrukare.
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Socialnämndens ekonomiska information särredovisar inte kostnad för insatser som ej är till
vuxna med missbruksproblem. Undantaget är för insatser relaterade till våld i nära relation
och hedersrelaterat våld som redovisas helt från 2017. Socialnämnden tar heller inte fram
någon statistik för området förutom för våld i nära relation och hedersrelaterat våld. Därför
är det svårt att bedöma hur mycket av det som är redovisat som missbruksvård som är en
faktisk ökning av missbruksvården och vad som kan hänföras till övriga insatser. Det har dock
gjorts en utredning på uppdrag från socialnämnden i juni 2018 där det framkommer att
Alingsås har fått kostnadsökningar kopplat till bostadsinsatser som inte är relaterat till
missbruk. Utan ekonomisk information och statistik är det dock svårt att verifiera om
Alingsås följer rikstrenden och det därmed är volym och kostnadsökningar, när de skett och
hur stora de i så fall har varit.
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Övriga insatser för vuxna
Under 2017 skedde en kraftig ökning av kostnader för övriga insatser till vuxna på grund av
beviljade insatser till våld i nära relation och hedersrelaterat våld. Hur stor den faktiska
ökningen har varit är svårt att veta då alla kostnader för våld i nära och hedersrelaterat våld
började redovisas på verksamhetskoden först 2017.
Utfallet för 2017 blev 5,3 mnkr, vilket är 3,9 mnkr sämre jämfört med budget.
Socialnämnden erhöll 3,9 mnkr i flerårsstrategin avseende våld i nära och hedersrelaterat
våld. I detaljbudget lades dock endast 2,4 mnkr in, nämnden borde lagt in nuvarande budget
plus 3,9 mnkr, totalt 5,3 mnkr inte totalt 3,9 mnkr.

Våld i nära relation och hedersrelaterat våld
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Jämförs utfallet för 2017 och rak framskrivning från november 2018 är utfallet ungefär
samma eller något lägre. Det finns inga indikationer i redovisningen för att kostnaden skulle
öka mellan 2017 och 2018 men däremot finns ett underskott mot budget på 1,4 mnkr
eftersom hela det tilldelade beloppet (samma som 2017 års underskott) inte lades in i
budget.
I delårsrapporten beskrev socialnämnden våld i nära och hedersrelaterat våld som något
som stod för en stor volymökning under 2018 och de såg framför sig att det skulle öka
ytterligare 2019 varför de i budget äskade om tillskott om 3,0 mnkr.
Som diagrammen visar har volymökningen inte påverkat kostnaden mellan 2017 och 2018
(per november). Nämnden bör därför lägga in hela resursen som erhölls inför 2018 men
kanske ompröva om resurserna behöver utökas med ytterligare 1,5 mnkr 2019. De ansökta
3,0 mnkr ser oavsett ut att vara i överkant för 2019.
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Barn och unga

Barn och unga
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Inför flerårsstrategin 2017-2019 ansökte nämnden om tillskott på 5,0 mnkr där 3,2 mnkr
skulle användas till ökat antal placeringar och 1,8 mnkr på att utöka antalet handläggare.
Nämnden tilldelades inga resurser för detta utan fick tvärt om ett generellt
effektiviseringskrav om 12,0 mnkr. Budgeten ökades dock med 4,3 mnkr vilket, utöver index,
är ungefär 3,6 mnkr. Den negativa avvikelsen mot budget 2017 var 5,9 mnkr.
Inför flerårsstrategin 2018-2020 ansökte socialnämnden om 13,0 mnkr för ökat antal
placeringar inom barn och unga, vilket beviljades. Dock utökades budget 2018 endast med
5,3 mnkr, inklusive index, övriga 9,7 mnkr förklarar socialförvaltningen delvis med att medel
lagts till en central buffert och övrigt har omprioriterats till andra verksamheter.
Inför flerårsstrategin 2019-2021 begärde socialnämnden 2,5 mnkr i ramökning för
volymökningar inom barn och unga, specificerat till familjehemsarvoden. I flerårsstrategin
2019-2021 höjdes ramen permanent med 1,0 mnkr avseende familjehemsarvoden.
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Kostnad placeringar barn och unga 2018
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Trenden för kostnaderna för placeringar för barn och unga (familjehem och institutionsvård)
är att kostnaden är nedåtgående under året vilket tyder på att volymökningen avtagit. 2018
års kostnader är 8,8 mnkr mer än 2017 års budget vilket är 4,2 mnkr lägre än vad
socialnämnden erhöll i extra resurs inför 2018 även exklusive index. Därmed kan de 13,0
mnkr som nämnden fick inför 2018 vara i överkant för vad nämnden behöver 2019 om
resurserna läggs där de var avsedda. Nämnden bör kanske ompröva om de extra resurserna
om 1,0 mnkr för familjehemsarvoden som nämnden erhållit kan prioriteras till annan
verksamhet.
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Funktionshinder under 65
Socialnämnden lämnade över funktionshinder enligt LSS och SFB till vård och
omsorgsnämnden 2018. Kvar finns delar de insatser som utförs för personer enligt SoL som
är under 65 år. Socialnämnden använder inte koden för insatser under 65 utan
verksamhetskoden för äldreomsorg. En del av det som socialnämnden förde över till vård
och äldreomsorgsnämnden var kodat med koden för äldreomsorg. Samtidigt har
socialnämnden nästan lika mycket budgeterat på verksamhetskoden vilket kan tyda på en
volymökning. Dock finns en gränsdragningsproblematik och eftersom allt är kodat med
äldreomsorgskod är det inte möjligt att reda ut hur det har utvecklats exakt mellan 2017 och
2018. Den andel som finns kvar hos socialnämnden har ökat med 5,6 mnkr från 21,7 mnkr till
27,3 mnkr. Utfallet har dock ökat mellan 2017 och 2018. I framtiden är det en fördel om rätt
koder används där det kan användas så att budget och utfall för funktionshinder under 65
lättare kan följas upp.
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Socialsekreterare
Socialsekreterarna är ingen egen insats men är kodat på en övergripande verksamhetskod. I
räkenskapssammandraget så fördelas kostnaderna på de olika verksamheterna men ur
redovisningen går det inte att få ut exakt med vilken verksamhet som socialsekreterarna
arbetar. I siffrorna nedan ingår inte kostnaden för de socialsekreterare som arbetar med
ensamkommande.

I flerårsstrategin 2017-2019 så ansökte nämnden om resurs till barn och unga där 1,8 mnkr
ingick som utökning av socialsekreterare, vilket inte beviljades. Förutom den gången har
socialnämnden inte direkt ansökt om utökning av antalet socialsekreterare även om det kan
ingå i volymökning. Socialnämnden fick dock ingen resurs men utökade budget med 6,7
mnkr eller 26 %. Socialnämnden flyttade mellan åren tjänster som tillhörde
ensamkommande till den ordinarie driften. Detta i ett skede när socialnämnden fick tillfälliga
medel om 12,0 mnkr för flyktingrelaterade kostnader och skulle effektivisera 12,0 mnkr på
den ordinarie verksamheten. 2018 minskar budget och utfall beroende på att budget och
kostnader flyttats till vård och omsorgsnämnden.
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Ekonomistyrning
Enligt Alingsås kommuns riktlinjer för ekonomistyrning i syfte att uppnå god ekonomisk
hushållning tillämpar Alingsås kommun decentraliserad ekonomistyrning. Vilket innebär en
hög grad av frihet för nämnderna men också ett stort ansvar.
Kommunfullmäktige fastställer den budget inom vilken verksamheten skall bedrivas och alla
kostnader täckas. Kommunfullmäktige fastställer budget genom att årligen besluta om en
flerårsstrategi för de kommande tre åren. Flerårsstratgin är kommunens huvuddokument för
att styra verksamhetens inriktning och omfattning. Anslagen som nämnderna får på
nettokostandsnivå är begränsningen för verksamhetens omfattning. Vidare är anslagen
bindande och nämnderna kan inte föra medel mellan olika anslagsområden. Principiella
ställningstaganden och ärenden av större vikt skall alltid behandlas av kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Vad som framkommit vid granskningen av socialnämnden är att socialnämnden tolkat
riktlinjerna som att nämnden har stor frihet att fördela sina resurser som de finner lämpligt
även om det finns riktade bidrag i flerårsstrategin.
Riktlinjerna fastslår att de riktade medlen skall förläggas på avsedd plats och med korrekt
verksamhetskod så att budget och kostnad kan följas upp. På så sett möjliggörs det för
kommunstyrelsen att utföra sin uppsiktplikt att nämnderna följer flerårsstrategins utpekade
vilja sett till ambitioner, kvalitet och ekonomiska ramar.
Med decentraliserad ekonomistyrning krävs att nämnderna följer trender och förändringar
som påverkar verksamheten och nettokostnaden. Det är viktigt att nämnderna är
transparanta och redovisar både positiva och negativa förändringar. Till detta kommer
kommunfullmäktiges mål där avvikelsen mellan redovisade nettokostnader och
referenskostnad ska minska. Det innebär att nämnden har ett ansvar att föreslå åtgärder för
att långsiktigt minska kostnaden om den överstiger referenskostnaden. Därutöver bör de
följa trender som påverkar både referenskostnad och nettokostnad så att de kan vara
proaktiva och föreslå åtgärder till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om
avvikelserna riskerar att öka.
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Utveckling av nettokostnader
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Kostnadsutvecklingen för socialnämnden var mindre än index för den del som ryms inom
individ och familjeomsorgen under perioden 2013-2016. Totalt är det en
nettokostnadsökning på 4 %, vilket ger ungefär 1,3 % i genomsnitt. Detta trots
kostnadsökningar för socialsekreterare och vuxna missbrukare. Kostnadsökningarna vägdes
upp av kostnadsminskningar för barn och unga och ekonomiskt bistånd. För perioden mellan
2016 och 2018 har det skett kostnadsökningar inom alla områden medan försörjningsstödet
är på samma nivå som 2016. Nettokostnadsökningen för 2017 var 22 % och för 2018 11 %.
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Utveckling av budget
Utveckling av budget
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Ekonomiskt bistånd
Socialnämnden har succesivt sänkt budgeten för ekonomiskt bistånd i takt med att
kostnaden sjunkit. Utfallsmässigt så påverkar minskningen nämndens nettokostnad positiv
men nedgången för andelen med ekonomiskt bistånd sänker samtidigt Alingsås kommuns
referenskostnad för individ- och familjeomsorgen. Därför borde trenden med lägre andel i
bidragsberoende och minskningen av budget ha kommunicerats tydligare till
kommunfullmäktige. Informationen var särskilt viktig eftersom socialnämnden använt
nedgången av ekonomiskt bistånd till att utöka budgeten i andra verksamheter. Vidare
borde socialnämnden informerat kommunfullmäktige att de beslutat att inte dra ned
myndighetspersonal inom ekonomiskt bistånd trots stora volymminskningar då det får anses
vara en ambitionsökning.

Vuxna missbrukare
Kostnadsökningen för vuxna missbrukare har varit ungefär lika stor varje år och har i
genomsnitt varit 2,7 mnkr mellan 2013 och 2017. Kostnadsökningen accelererar dock 2018
då den nästan har fördubblats till 5,0 mnkr. Budgeten sänktes dock 2015 för att justeras
uppåt 2016 från 12,4 mnkr till 24,0 mnkr. Resurserna fördelade socialnämnden från
framförallt ekonomiskt bistånd men även från barn och unga. En andra justering skedde
2018 då budgeten utökades med 4 mnkr. Totalt sett har budgeten ökats med 16 mnkr eller
130 % under perioden 2013-2018. Utfallsmässigt så påverkar ökningen nämndens
nettokostnad negativt men påverkar inte direkt Alingsås kommuns referenskostnad för
individ- och familjeomsorg. Socialnämnden borde tydligare ha kommunicerat den kraftiga
ökningen av kostnaden för missbruksvården och att de förde över resurs från andra
verksamhetsområden för att täcka ökningen. Vidare finns behov att finna förklaringar till
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varför missbruksvården har ökat så de senaste åren och varför kommunen har en högre
kostnadsnivå än jämförbara kommuner.

Våld i nära relation och hedersrelaterat våld (Övrig insatser för vuxna)
Våld i nära relation och hedersrelaterat våld, som är en del av övriga insatser för vuxna,
började särredovisas mer noga 2017 då alla kostnader för insatserna flyttades dit från
missbruksvård och barn och unga. Socialnämnden har kommunicerat ökningen till
kommunfullmäktige och även erhållit ökade resurser. I flerårsstrategin 2019-2021 har de
dock överskattat kostnadsökningen 2018 för våld i nära relation och hedersrelaterat våld.

Barn och unga
Barn och unga hade minskade kostnader mellan 2013 och 2015 för att sedan öka mellan
2015 och 2018. Kostnadsminskningarna har inte kommunicerats till kommunfullmäktige och
inte heller att socialnämnden flyttade resurs från barn och unga till andra verksamheter.
Däremot har kostnadsökningarna kommunicerats till kommunfullmäktige men all resurs har
inte lagts på barn och unga utan delvis omprioriterats till andra verksamheter. Trots stora
ambitioner vad gäller öppna insatser har Alingsås högre kostnader än jämförbara kommuner
för placeringar. Socialförvaltningen ser de till antalet fler anmälningarna som inkommer till
Alingsås kommun som en bidragande faktor. Om det beror på högre ambitioner,
ineffektivitet och/eller en annan socioekonomisk struktur än de kommuner Alingsås jämförs
med är något som bör utredas närmare.

Socialsekreterare
Socialnämnden gjorde en satsning i budget på utökning av antalet socialsekreterare 2017.
Ökningen är större än i jämförelse med andra och den satsningen borde ha kommunicerats
tydligare till kommunfullmäktige.
Socialförvaltningens analys
Vad gäller ekonomiskt bistånd är inte kostnadsminskningen per automatik kopplad till antal
hushåll och därigenom minskad handläggning, men volymerna har också sjunkit och inför
2019 minskas också bemanningen. Det har varit svårt att prognostisera utvecklingen inom
området då Arbetsförmedlingens prognoser under ett par år pekat på kraftigt ökande
kostnader. Så har inte skett och förvaltningen har mycket riktigt omfördelat budget utan att
synliggöra detta.
Inom missbruksområdet är redovisningen mycket oklar och svår att tolka. Här kommer
sannolikt revisionsbyrån E&Ys genomlysning vara ett stöd i att identifiera
förbättringsområden. Redovisningen framåt kommer också att vara tydligare då kostnader
förvaltningen har för utförande av LSS kommer att redovisas särskilt.
Våldet särredovisas med början 2017 och kostnader kommer att kopplas dit på ett ännu
tydligare sätt 2019. Skälet till att förvaltningen överskattade kostnadsökningen var att man
underskattade sitt effektiviseringsarbete. Fler personer fick hjälp till en lägre kostnad än
förvaltningen beräknat.
42

Genomlysning av socialnämndens ekonomiska förutsättningar

Som tidigare nämnts ökade antal aktualiseringar inom barn och unga området i Alingsås med
92 % under perioden 2015 – 2017 vilket är en anmärkningsvärd ökning under kort tid och är
en viktig fråga i sig vad det beror på. Rimligen finns ett direkt samband mellan antal
aktualiseringar och påverkan på både handläggnings- och insatskostnader. Samverkan i olika
former har prioriterats i Alingsås under många år och förebyggandearbete har lyfts fram. En
effekt av detta kan vara att fler Alingsåsare i behov av stöd fångas upp och slussas till
socialförvaltningen än vad som sker i andra kommuner. En annan förklaring är att behoven
är större i kommunen, vi ser exempelvis att vi har större andel bidragsförsörjda än i andra
jämförbara kommuner vilket kan tyda på en ökad utsatthet.
Vad gäller satsningen på socialsekreterare 2017 uppfattade förvaltningen att detta
framförallt rymdes inom grundkommunbidraget på 11 900 tkr avseende volymökningar.
Kommunikationen kunde sannolikt varit bättre även kring detta.
Ambitionen framöver är att genom en kombination av olika koddelar i redovisningen skapa
en tydligare bild av de olika insatser som genererar kostnader och att på så sätt också
fördela ut kostnader för socialsekreterare. För att redovisningen skall fungera i praktiken och
ge korrekt information får den dock inte göras alltför komplex, den behöver även anpassas
till den årliga RS-insamlingen. Vissa förbättringar kommer uppnås redan 2019. Inför
kommande år fortsätter utvecklingsarbetet bland annat genom deltagande i ”Kostnad per
brukare” vilket också möjliggör fördjupade jämförelsemöjligheter med andra kommuner
eftersom förvaltningens data bakåt till delar är missvisande. Social förvaltningens ambition
är självklart att ha en transparent och korrekt redovisning.
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Förslag på förbättringar
Vad som framkommit i genomlysningen är att det finns förbättringsområden inom
socialnämndens ekonomiska information och verksamhetsdata. Angående verksamhetsdata
så bör socialnämnden utveckla den genom att sammanställa och följa fler nyckeltal.
Fördelarna är att det blir enklare att förstå, granska och framförallt att strategiskt och
långsiktigt styra verksamheten. Inte minst blir det enklare för kommunstyrelsen att
genomföra sin uppsiktsplikt. Därutöver så kommer rapporteringen till externa aktörer som
socialstyrelsen att kvalitativt förbättras så att deras data blir bättre och Alingsås får fler
nyckeltal att jämföra sig med andra.
Angående den ekonomiska informationen är det framförallt användandet av
verksamhetskoder som kan förbättras. Socialnämnden följer nu upp verksamheten primärt
på ansvarskod. För att styra, leda och utkräva ansvar för sin verksamhet är det naturligt och
riktigt. Vill man jämföra över år och se trender på hur olika insatstyper (verksamheter)
förändrats är det problematiskt att följa upp på ansvarskod då organisationens uppbyggnad
och innehåll på ansvar förändras över tiden. För att få jämförbarhet över åren oavsett hur
verksamheten är organiserad bör uppföljning av verksamheten ske på verksamhetskod.
Socialnämnden använder verksamhetskod idag, primärt för att försörja SCB:s
räkenskapssammandrag (RS) som sedermera mynnar ut i kommunens nettokostnad på
verksamhetskod och bidrar till samtliga kommuners standardkostnad och referenskostand.
Socialnämnden har stora möjligheter att förbättra sin uppföljning genom att fördela
kostnader på fler verksamhetskoder eller aktivitetskoder. Fördelarna är att uppföljningen av
trender och insatser blir enklare över tiden. Följdeffekten blir att det blir enklare att förstå,
granska och framförallt att strategiskt och långsiktigt styra verksamheten. Inte minst blir det
enklare för kommunstyrelsen att genomföra sin uppsiktsplikt. Dessutom kommer arbetet
med RS (räkenskapssammandraget) att förenklas och kvaliteten att förbättras. Vilken
detaljnivå får nämnden bedöma eftersom fördelningar tar tid och måste finnas ett syfte med
att följa kostnader. Nedan följer konkreta verksamhetskoder som bör implementeras i
redovisningen.
-

Ta bort verksamhetskoden för socialsekreterare och enhetschefer, så att kostnaden
per verksamhet kan följas på aggregerad nivå.
Socialförvaltningen har påbörjat arbetet i budgetarbetet och kommer att slutföra
förändringen under 2019.

-

Skapa fler verksamhetskoder eller aktiviteter för insatserna så att linjen (cheferna)
lättare kan följa kostnadsutvecklingen över tid för enskilda insatser. Detta gäller
primärt inom avdelningen för vuxna där fler koder bör skapas och de som finns
definieras så att kvaliteten förbättras och utvecklingen av verksamheten lättare kan
följas.
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Socialförvaltningen kommer att påbörja arbetet under 2019 och genomföra det i
budgetarbetet 2020.
-

Lägga över det som kan läggas över på 520 (Funktionshinder) från 510 (äldreomsorg).
Har genomförts i budgetarbetet 2019.
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Förutsättningar 2019
Utifrån socialnämndens ekonomiska utgångläge finns risker för ett budgetunderskott inför
2019 om cirka 20 mnkr, inför 2020 ökas det befarande budgetunderskottet till drygt 25
mnkr. Budgetunderskottet är exklusive eventuella volymförändringar under 2019 i
verksamheten.
Socialnämndens budget påverkas dels av beslut fattade i nuvarande flerårsstrategi men även
av beslutet fattade i flerårsstrategi 2017-2019. Nämnden fick då 12,0 mnkr för att budgetera
på flyktingmottagning, något som skulle trappas av med 4,0 mnkr 2019 och resterande 8,0
mnkr 2020. Samtidigt skulle socialnämnden effektivisera 12,0 mnkr med start 2017. För 2019
innebär det att 8,0 mnkr skall läggas på budget kopplad till flyktingverksamheten och om
resurserna inte behövs skall förvaltningen gå med motsvarande plus då dessa resurser skall
ha effektiviserats under 2017.
Kommunledningskontoret och socialförvaltningen är av uppfattningen att ovan utmaningar
kommer kräva ett offensivt och proaktivt arbete där ett flertal beslut med påverkan på
nämndens verksamhet kommer att behöva fattas under året.
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