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Socialnämndens årsbokslut 2019

Verksamhet
Socialnämndens huvudsakliga verksamhet
Socialnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom individ- och familjeomsorg.
Inom dessa områden ger socialnämnden insatser i form av råd, service och stöd till barn,
ungdomar, vuxna samt familjer. Nämnden arbetar med myndighetsutövning som styrs av
flera lagar – exempelvis socialtjänstlag (SoL), lag med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU) och ) lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
Året har präglats av stora ekonomiska utmaningar där ett nödvändigt och omfattande
omställningsarbete inletts vad gäller kultur, tradition, verksamhet och personal. Förvaltning
och politik har under många år haft höga ambitioner kring vilken form av stöd och hjälp
alingsåsarna ska erbjudas. Tidigt förebyggande arbete med låga trösklar och omfattande
insatser har genererat höga kostnader. Historiskt har förvaltningen också legat högt vad
gäller nettokostnadsavvikelsen vilken nu ligger på 37 % baserat på 2018 års verksamhet,
en trend som måste brytas. Det lagstadgade uppdraget, att tillhandahålla insatser till dom
mest utsatta alingsåsarna prioriteras och insatser av mer förebyggande karaktär
prioriteras ned.
För att få en ekonomi i balans har förvaltningen arbetat intensivt med att verkställa
åtgärder enligt framtagna handlingsplaner; Handlingsplan ekonomisk omställning 20192020, SN 2018-12-18, § 122 på uppdrag av kommunfullmäktige , KF 2018-10-31, § 18
och Ny handlingsplan ekonomisk omställning 2020-2021, SN 2019-04-23 § 45, samt
Handlingsplan avseende kostnadsminskande åtgärder 2019-2020, SN 2019-09-24, § 86.
Den senast beslutade handlingsplanen ersätter föregående handlingsplaner.
Socialnämndens bokslut för 2019 innebär ett underskott om 14 311 tkr, vilket är något
bättre än det resultat som prognosticerats sedan delårsbokslutet. Huvudsakliga
förklaringar till underskottet är att beslutad handlingsplan SN 2019-04-23 § 45, vilken
främst syftade till att reducera kostnader för köpta vårdplatser, ej haft önskad effekt då
volymer ökat inom flera områden vilket också lett till att personalkostnader inklusive
kostnader för inhyrd personal överstigit budget.
Den beslutade handlingsplanen, SN 2019-09-24, § 86, innebar i stället en kraftig
reducering av personalkostnader med drygt 20 tjänster inom framförallt förebyggande
verksamhet inom barn och unga samt ledning och administration. Full besparingseffekt
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uppnås först inför 2021 även om alla förhandlingar är klara. Arbetet innebär nu, förutom att
minska köpt vård och korta ned insatser, att dra ned på generellt förebyggande arbete och
tidiga insatser till förmån för mer riktade insatser till de mest utsatta alingsåsarna.
Omställningstiden för aktuella processer har visat sig vara längre än vad som beräknats
och omfattande oförutsedda kostnader för köpt vård har också uppkommit, vilket resulterat
i att önskad effekt inte återspeglas i det ekonomiska resultatet. Beslut är fattade som får
effekt framåt och volymen av insatser har sjunkit under hösten.
Förvaltningens analys av hur omställningsarbetet nu genomförs bygger på Kostnad per
brukare (KBP) för 2018 som redovisades av Ensolution AB i början av året. Den visar i
enlighet med nettokostnadsavvikelse IFO, att förvaltningen har en hög kostnadsnivå och
att framför allt antalet beslutade insatser är högt jämfört med liknande kommuner.
Samtidigt framkom att den mix av insatser som erbjuds är kostnadseffektiv då
förvaltningen har fler hemmaplanslösningar än genomsnittet. Förvaltningen avviker inte
heller när det gäller kostnad för handläggning. Mot bakgrund av detta kommer den
påbörjade minskningen av mängden och omfattningen av insatserna resultera i en
betydligt lägre kostnadsnivå som kommer att påverka nettokostnadsavvikelse IFO på sikt.
För en ökad kostnadskontroll har kostnaderna för köpt vård följts regelbundet under året
genom uppföljningar på individnivå i placeringsfiler. Detta har redovisats inför nämndens
ekonomiska månadsuppföljningar tillsammans med bland annat nyckeltal för
försörjningsstöd och sjukfrånvaro. Uppföljning av övriga relevanta områden och nyckeltal
såsom exempelvis orosanmälningar, genomförandeplaner och personalkostnader har
följts upp på avdelningsnivå varje månad.
Samtidigt som förvaltningen under året har bedrivit ett intensivt arbete med att få ned
antalet insatser, har flera av verksamheterna utmanats med volymökningar, framför allt
inom barn och unga. Antalet orosanmälningar har ökat mellan 2018 och 2019 varav den
största skillnaden uppstod före sommaren 2019. Under 2018 gjordes sammantaget 1127
anmälningar om oro för barn. Under 2019 har det inkommit 1535 stycken varav polis,
skola/förskola och sjukvård stod för de flesta av dessa. År 2019 har alltså ca 400 fler
anmälningar kommit in till avdelningen i jämförelse med föregående år, vilket inneburit en
ökad belastning på myndighetsutövningen inom unga området. Mängden och framför allt
tyngden i orosanmälningarna för barn och unga har medfört ett större antal placeringar än
vad som kunnat förutses och inneburit ett högt inflöde till familjehemsvården. Under året
har ett flertal komplexa ärenden som inledningsvis ej kunnat tillgodoses på hemmaplan
krävt externa placeringar. Det har också varit svårt att rekrytera familjehem i den takt som
krävs, vilket inneburit en högre kostnad för konsulentstödda familjehem.
Även trenden med ökade försörjningsstödskostnader fortsätter där antal hushåll ökade
med 16 % mellan 2017 och 2018 och med ytterligare ca 6 % under år 2019. Framförallt
ser man en ökning av grupperna sjukskrivna och arbetshinder i form av psykisk ohälsa/
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missbruk. Anledningen till de ökade försörjningsstödskostnaderna beror främst på ökad
arbetslöshet och generella kostnadsökningar, vilket gör att kostnaderna per hushåll har
ökat och att fler hushåll är i behov av kompletterande försörjningsstöd. Bokslutet för
försörjningsstöd visar ett underskott mot budget med 3,2 mnkr. Ersättning från
kommunens flyktingfond med 2,5 mnkr kompenserar till stor del ökningen i år.
En kvalitetsutveckling har skett i flera av förvaltningens verksamheter, vilket varit
nödvändigt för att kunna erbjuda insatser med hög kvalitet till de brukare som nu tas
omhand på hemmaplan istället för i en köpt vårdplats. Här har framförallt förvaltningens
utförarverksamheter utmanats i att möta en målgrupp med en mer komplex och
omfattande problematik och som därmed har ett större vårdbehov. Ett annat exempel är
att den interna samverkan förstärkts ytterligare genom att flera forum har startats upp med
målsättningen att utveckla verksamheten till att bli mer kostnadseffektiv, rättsäker och
professionell och idag finns välfungerande arbetssätt och strukturer. Antal placerade
personer inom vuxenområdet har minskat inom samtliga kategorier, vilket tyder på att nya
arbetssätt och arbetet med att anpassa hemmaplanslösningar för att kunna erbjuda
alternativ till köpt vård har visat goda resultat. Antal placerade vuxna personer var vid
årets början 56 och är i december månad nere på 33 personer totalt.
Ytterligare exempel på utvecklingsarbete under året är Alingsås deltagande i det
nationella utvecklingsarbetet TSI (Tidiga och samordnade insatser) som drivs gemensamt
av Socialstyrelsen och Skolverket under perioden 2017 till 2020. Vidare deltar
förvaltningen i ett projekt som drivs av SKR (Sveriges kommuner och regioner) som syftar
till att bryta långvarigt beroende av försörjningsstöd. Projektet påbörjades 2018 och
kommer att pågå under tre år. Inom ramen för båda projektet bedrivs ett internt
utvecklingsarbete där förvaltningen får ta del av olika kompetenshöjande insatser inom
området.
Den externa samverkan har haft stort fokus under året. Inom ramen för SAMLA
(närvårdsamverkan Lerum Alingsås) har ett förarbete skett inför uppstart av
socialmedicinsk mottagning i januari 2020. Under hösten 2019 har också SAMLA- team
inrättats bestående av representanter från primärvård, socialtjänst och elevhälsa. Syftet är
att tidigt fånga upp barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social
problematik med behov av samordnade vård- och omsorgsinsatser från kommunen
och/eller regionen. Det långsiktiga målet är att öka de ungas möjligheter att fullfölja
skolgången. När det gäller samverkan inom BUS (Barn och unga samverkan) har arbetet
som påbörjades under 2018 med att förstärka insatser inom Bjärke området fortgått under
året. BUS ledningsgrupp har även haft ett särskilt uppdrag att arbeta med
integrationsfrämjande insatser där bland annat en kartläggning av insatser inom området
har genomförts.
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Vissa förändringar i verksamheten har skett under året. Under våren avvecklades Gustav
Adolfsgatans hem för vård eller boende (HVB) som var inriktat mot ensamkommande barn
och ungdomar. Tillsyn av alkoholtillstånd, försäljning av folköl, cigaretter och
receptfrialäkemedel lämnades över till miljöskyddsnämnden från och med 1 juli. Under
hösten har ett planeringsarbete skett inför överlämning vid årsskiftet av boendena Hallbo
och Linnevi samt handläggning av stödfamiljer och kontaktpersoner enligt LSS till vårdoch omsorgsnämnden (VON) som ett sista led i överlämningen av
funktionshinderverksamheten LSS. Samtidigt tar socialförvaltningen över ansvaret för att
besluta om boendestöd enligt SoL.
För förvaltningens personal har det höga inflödet i kombination med fler personer med
komplexa behov varit särskilt utmanande under året. Vidare har den ekonomiska
omställningen inneburit beslut om neddragningar av ett flertal tjänster, vilket under hösten
har påverkat och i många fall inneburit en ökad belastning för medarbetare. De
omfattande personalförändringarna ställer ännu högre krav på att utveckla nya arbetsätt.
Trots detta har den totala sjukfrånvaron minskat sedan föregående år, vilket visar på att
åtgärderna för att få ned sjukfrånvaron har visat resultat. Det finns idag en förståelse inför
den stora förflyttning förvaltningen behöver göra för att klara välfärdens utmaningar och
tack vare engagerade medarbetare och ett nära ledarskap har en stort förändringsarbete
genomförts under året.
Socialförvaltningen har under året också arbetat aktivt med att omhänderta nämndens
åtaganden kopplade till kommunfullmäktiges mål och uppdrag som tilldelats nämnden
genom aktiviteter i framtagna arbetsplaner. Samtliga uppdrag och flertalet åtaganden är
genomförda vid årsbokslutet. Nämndens åtagande att i högre utsträckning använda sig av
medborgardialog har dessvärre ej varit möjligt att genomföra i önskad utsträckning även
om ett flertal aktiviteter vidtagits för att stärka demokratin i linje med kommunstyrelsens
beslut, 2018-02-05, § 4. Hur nämnden arbetar med demokratifrågor redogörs för under
nämndens uppdrag Att stärka och utveckla demokratin och att i lämpliga former använda
sig av medborgardialog. När det gäller nämndens åtagande att vidta åtgärder för att sänka
kostnaderna för köpt vård har ett aktivt arbete skett under året där åtgärderna ännu inte
hunnit få full effekt men där åtagandet bedöms kunna uppnås under planperioden.
Sammanfattningsvis har året inneburit volymökningar inom flera områden, vilket om det
fortsätter kommer att utmana övrig verksamhet ytterligare. Det omfattande
omställningsarbete som inletts under året fortsätter.
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Åtaganden
Socialnämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och indikatorer genom
formulerade åtaganden. Utifrån socialnämndens väsentlighets- och riskanalys har
socialnämnden formulerat åtaganden till fem av de prioriterade målen 1,2,3,4 och 8, där
åtagande kopplat till mål 2 även ligger i linje med ett av nämndens uppdrag. Utöver detta
har ett åtagande även kopplats till mål 6, utifrån ett av nämndens andra uppdrag. Två av
nämndens fokusområden speglas i åtagandena som handlar om att prioritera
förebyggande insatser för barn och ungdomar, våld i nära relationer och hedersrelaterat
våld. Socialnämndens arbetsmiljömål Att vidareutveckla ett tydligt och tillitsbaserat
ledarskap omhändertas i åtagande kopplats till mål 5. Till varje åtagande har det tagits
fram ett nyckeltal.
Bedömning av åtaganden och nyckeltal vid årsbokslutet görs utifrån:
Åtaganden

Nyckeltal

Helt uppfyllt

Värde uppnått

Ej uppfyllt

Nära värde

Ej accepterat värde

Inget värde angivet

PRIORITERAT MÅL

1. I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande
INDIKATOR

1.1 Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen ska förbättras
NÄMNDENS ÅTAGANDE

Att vidta förebyggande åtgärder vad gäller våld i nära relationer och hedersrelaterat våld
Bedömning

Helt uppfyllt

Kommentar

Förvaltningen bidrar till målet att Alingsås är tryggt och säkert genom att trygga situationen
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för personer som lever med våld. Tidig upptäckt gör att insatser kan sättas in i tid. Genom
att sprida ett informationsmaterial om våld i nära relation får våldsutsatta och våldsutövare
samt anhöriga kunskap om att de kan ta kontakt med socialtjänsten för att få hjälp.
Informationsmaterialet innehåller även information om vad som är våld och fungerar
därmed även som kunskapsspridande.
Framtaget informationsmaterial har spridits till centrala aktörer såsom skola, vårdcentral,
mödravårdscentral, barnavårdscentral, öppna verksamheter, Kulturhuset med flera.
Integrationsavdelningen har spridit materialet inom sin verksamhet och lärarna på SFI
kommer även att prata om det i anslutning till undervisningen. Informationen på
socialförvaltningens hemsida har uppdaterats och en nyhet har lagts på www.alingsas.se
om det nya informationsmaterialet. Vidare har en animerad film spridits i sociala medier för
att uppmärksamma våld i nära relationer. Filmen har även innehållit information om var
våldsutsatta kan få hjälp. Enligt statistik nådde filmen ca 11 500 personer på fyra veckor
där majoriteten var kvinnor.
Ytterligare en informationskampanj genomfördes på biblioteket och på Vimpeln den 25
november på Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor där personal från
socialförvaltningen mötte kommuninvånare och delade ut informationsmaterial. Övriga
informationskampanjer som genomförts: Svartsjuka är inte romantiskt som är en nationell
kampanj som socialförvaltningen har spridit information kring och som vänder sig till unga i
kärleksrelationer samt Mobilisering mot hedersrelaterat våld och förtryck inför
sommarlovet 2019, vilken syftade till att uppmärksamma att unga förs ur landet för att
könsstympas eller giftas mot sin vilja. Det senare är en länsgemensam satsning med
tillhörande informationsmaterial som bland annat har spridits via socialsekreterare inom
ramen för SamTidigt (Samordnade och tidiga insatser) och genom BUS (Barn och unga
samverkan).
I och med genomförda aktiviteter enligt ovan bedöms åtagandet vara genomfört.
Nyckeltal
Titel

Utfall

Mål 2019

Genomförd
informationskampanj kring
våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld
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1
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Bedömning

Värde uppnått

PRIORITERAT MÅL

2. I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande
INDIKATOR

2.1 Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen ska förbättras
NÄMNDENS ÅTAGANDE

Att fortsätta arbeta aktivt med kompetensförsörjningen
Bedömning
Helt uppfyllt

Kommentar

En övergripande kompetensförsörjningsstrategi för förvaltningen presenterades för
nämnden i samband med delårsbokslutet. Syftet med strategin är att visa hur
socialförvaltningen aktivt kan möta utmaningarna med att rekrytera och behålla kompetent
personal på en konkurrensutsatt arbetsmarknad. Kompetensförsörjningsstrategin bryts
ned till en aktivitetsplaner där planerade aktiviteter för att attrahera, rekrytera, utveckla,
behålla, avsluta beskrivs och följs upp.
Flera aktiviteter och framförallt de som handlar om att attrahera och rekrytera syftar till att
visa upp socialförvaltningen och kommunen som en möjlig och attraktiv arbetsgivare och
därigenom bidra till uppfyllelse av målet. För att lyckas med extern rekrytering behöver
socialförvaltningen synas, vilket sker genom bland annat aktiv närvaro på sociala
plattformar, fortsatt samarbete med högskolor och universitet samt riktad annonsering.
Förvaltningen har bland annat deltagit i en artikel i tidiningen Framtiden Karriär Socionom
som publicerades i januari där förvaltningens avdelningschefer berättade om
socialtjänstens arbete med processinriktat arbetsätt.
I och med den framtagna kompetensförsörjningsstrategin bedöms åtagandet vara uppfyllt.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

Upprättad kompetensförsörjningsstrategi

1

1
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Bedömning
Värde uppnått

PRIORITERAT MÅL

3. I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter
INDIKATOR

3.1 Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen ska förbättras
NÄMNDENS ÅTAGANDE

Att arbeta för att svagare grupper inkluderas på bostadsmarknaden
Bedömning
Helt uppfyllt

Kommentar

Bostadsbristen i Alingsås är påtaglig och är en försvårande omständighet för de grupper
socialförvaltningen möter. För personer som är bostadslösa och dessutom har en
missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa är det nästintill omöjligt att komma in på
bostadsmarknaden. För att möta dessa behov och för att kunna börja arbeta motiverande
med målgruppen behövs flera olika boendelösningar. Ett tillfälligt boende är för många
individer en bra början och förvaltningen arbetar aktivt med att utöka sådana platser.
Platser för tillfälligt boende är också en viktig nyckel för att kunna göra lösningar på
hemmaplan och undvika köp av vård.
Förvaltningen arbetar aktivt med finna olika lösningar för tillfälligt boende genom kontakt
med civilsamhälle och relevanta aktörer i Alingsås för att underlätta bostadssituationen för
de grupper som söker stöd av förvaltningen. Under 2019 har en utökning av platser för
tillfälligt boende utökats med sex platser vid Nohaga Allé. Utöver detta har en utökning av
platser för boende med särskild service skett med ytterligare åtta platser samt tre stöd/
träningslägenheter.
Dialogmöte med privata hyresvärdar har genomförts och nya rutiner för att hantera
orosanmälningar från dessa tagits fram. Förvaltningen blev inbjudna till fastighetsägarnas
julavslutning i december i år för att delge information om förvaltningens arbete.
Förhoppningen är att även privata fastighetsägare i vissa avseenden kan möta upp
behovet av bostad hos socialförvaltningens grupper. Vidare har gemensamma rutiner och
arbetssätt med Alingsåshem setts över och ett arbete pågår för att vidta alternativa
insatser för den målgrupp som behöver insatsen Bostad först, vilket bygger på tanken att
den som är bostadslös måste få sin bostadssituation löst innan han eller hon kan ta itu
med andra problem som till exempel missbruk.
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Åtagandet bedöms vara uppfyllt i och med de framtagna platserna för tillfälligt boende.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

Bedömning

Utökat antal tillfälliga
boendeplatser

6

6

Värde
uppnått

PRIORITERAT MÅL

4. I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv
resursanvändning
INDIKATOR

4.4 Avvikelsen mellan redovisade nettokostnader och referenskostnader ska minska
NÄMNDENS ÅTAGANDE

Att vidta åtgärder för att minska kostnaderna för köpt vård
Bedömning

Ej uppfyllt

Kommentar

En sänkning av förvaltningens kostnader för köpt vård kommer på sikt minska
nettokostnadsavvikelse IFO. För att nå resultat krävs omedelbara och omfattande
omställningar. Förflyttningen innebär en återgång till kärnuppdraget; att tillhandahålla stöd
och hjälp till de mest utsatta alingsåsarna.
Förvaltningen har under året samlat på sig kunskap kring orsakerna till missbruksvårdens
kostnadsökningar. Resultaten utifrån förvaltningens deltagande i projektet Kostnad per
brukare (KPB) 2017 och 2018 samt EY:s genomlysning av köp vård vuxna, visar båda på
att missbruksvården i Alingsås har fler personer placerade, i fler antal dygn och till en
totalt sett högre kostnad än genomsnittet. Förvaltningen har vidtagit ett flertal åtgärder för
att förändra detta, framförallt genom att anpassa hemmaplanslösningar så att de alltid ska
kunna vara det första alternativet. Utöver detta har flera nya lösningar för tillfälligt boende
tillförskaffats för att kunna avbryta externa placeringar tidigare och undvika nya
placeringar (se aktiviteter och nyckeltal kopplat till mål 3).
Förutom omställning till hemmaplanslöningar har ett arbete skett med att anpassa
ambitionsnivån för att kunna hålla nere kostnaderna för köpt vård vuxna. Arbetet har gett
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resultat där kostnaderna för köpt vård har minskat från 2 500 tkr per månad i början av
året till 1500 tkr mot slutet av året. Antalet placerade personer var i årets början 56 och är
nu nere på 33 personer totalt.
När det gäller åtgärder för att få ned den köpta vården för barn och unga kan nämnas
insatser för rekrytering av egna familjehem (ej konsulentstödda), hemtagning av placerade
ungdomar till vård i egen regi samt överlämning av asylsökande ungdomar över 18 år till
Migrationsverket. Ett annat exempel på åtgärd är förvaltningens deltagande i ett treårigt
forskningsprojekt Förälder på avstånd som startade i april 2019. Projektet leds av
forskare inom Göteborgsregionen (GR), Forskning och utveckling (FoU) i Väst,
institutionen för socialt arbete i Göteborg och Jönköpingsregionen. Projektet förväntas på
sikt leda till ökad stabilitet i vården för familjehemsplacerade barn, vilket är en viktig fråga
både ur ett ekonomiskt och individperspektiv. Ett nytt arbetssätt har införts där orsaker till
oplanerade avbrott vid familjehemsplaceringar genomlyses löpande. Syftet är att utveckla
kompetens och metoder att förebygga omplaceringar, vilket också förväntas leda till
minskade kostnader.
Utifrån mängden orosanmälningar har fler insatser beslutats vilket genererat ett större
antal placeringar än vad som kunnat förutses. Det höga inflödet till familjehemsvården har
resulterat i köpta familjehem då man inte kunnat rekrytera nya familjer i egen regi i samma
takt, vilket gett ökade kostnader. Avdelningen har arbetat med flertalet komplexa ärenden,
både avseende spädbarnsplaceringar som kräver ersättning på heltid för familjehem samt
ungdomar med en tyngre psykisk och/eller missbruksproblematik som inledningsvis ej
kunnat tillgodoses på hemmaplan utan krävt extern placering på HVB (hem för vård eller
boende) eller SiS (Statens institutionsstyrelse). Utifrån ovanstående har den köpta vården
ökat inom barn och unga området.
Åtagandet har ej uppfyllts under 2019 men bedöms kunna uppfyllas under planperioden.
NYCKELTAL
Titel

Utfall jan-dec
2019

Mål 2019

2018 jan -dec

Kostnad för köpt
vård

40 711 tkr

Se kommentar

38 707 tkr

(varav 19 372 tkr
barn och unga och
21 339 tkr vuxna)

(varav 16 343 tkr
barn och unga och
22 364 tkr vuxna)

Bedömning

Ej
acceptabelt värde

Kommentar:
Målet är att kostnaderna för köpt vård 2019 (exklusive våld i nära relation och ensamkommande barn
och unga) ska vara lägre än för samma period föregående år.
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PRIORITERAT MÅL

5. I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet
INDIKATOR

5.3 Nöjd-medarbetar-index ska höjas
5.4 Sjukfrånvaron i kommunen ska minska
NÄMNDENS ÅTAGANDE

Att verka för en god och hållbar arbetsmiljö genom att vidareutveckla ett tydligt och
tillitsbaserat ledarskap
Bedömning
Helt uppfyllt

Kommentar

Socialnämnden har åtagit sig att verka för en god och hållbar arbetsmiljö, vilket uppfylls
genom nämndens arbetsmiljömål; att vidareutveckla ett tydligt och tillitsbaserat ledarskap.
Ett tydligt och tillitsbaserat ledarskap är en viktig förutsättning för att medarbetare ska må
bra, ta ansvar och utvecklas, vilket säkrar kvaliteten i verksamheten. En viktig del i
förvaltningens arbete med att vidareutveckla ett tydligt och tillitsbaserat ledarskap, är att
samtliga medarbetare har upprättade medarbetaröverenskommelser.
Medarbetaröverenskommelse syftar till att klarlägga och tydliggöra medarbetarens
uppdrag, befogenheter, krav och förväntningar. Överenskommelsen ligger till grund för en
återkommande dialog med närmaste chef och ska också användas som ett stöd vid
uppföljning och utvärdering av uppdraget. Tydliggörande av medarbetares uppdrag, enligt
ovan beskrivet, förväntas ge positiva effekter på såväl NMI (nöjd medarbetarindex) som
minskad sjukfrånvaro.
Vid tiden för årsbokslutet har samtliga enheter medarbetaröverenskommelser för sina
medarbetare, varför åtagandet bedöms vara uppfyllt.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

Andel av förvaltningens medarbetare som har
medarbetaröverenskommelser

100 %

100 %
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Bedömning
Värde uppnått

PRIORITERAT MÅL

6. I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande
INDIKATOR

6.3 Medborgarnas bedömning av möjligheter till inflytande i kommunen ska öka
NÄMNDENS ÅTAGANDE

Att i högre utsträckning använda sig av medborgardialog
Bedömning

Ej uppfyllt

Kommentar

Centrala brukarråd är ett forum där våra invånare ska kunna ha inflytande på
förvaltningens arbete både vad gäller myndighetsutövningen och hur insatserna utförs (se
ytterligare beskrivning under uppdraget Att stärka och utveckla demokratin och att i
lämpliga former använda sig av medborgardialog). Sex centrala brukarråd har genomförts
under året.
Planeringen var att minst två brukarråd skulle ha genomförts även inom ekonomiskt
bistånd men med anledning av det intensiva arbete som behövts genomföras kopplat till
den ekonomiska omställningen, har omprioriteringar varit nödvändiga. Även
medborgardialoger, där inte bara medborgare som berörs av våra insatser bjuds in, var
planerade inom digitaliseringsområdet. Detta planeras istället att ske under 2020.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

Antal genomförda
centrala brukarråd

6

8

13

Bedömning
Nära värde

PRIORITERAT MÅL

8. I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid
INDIKATOR

8.3 Andelen elever i åk 9 behöriga till gymnasieskolan ska öka
NÄMNDENS ÅTAGANDE

Att säkerställa en god skolutveckling hos alla placerade barn för att motverka psykisk
ohälsa på sikt
Bedömning
Helt uppfyllt

Kommentar

Tidiga insatser ökar förutsättningarna för att fler barn och unga klarar skolan med
godkända betyg. Genom att följa upp skolutvecklingen bland placerade barn kan
socialtjänsten i ett tidigt skede uppmärksamma om där finns särskilda behov som behöver
tillgodoses. Psykisk ohälsa kan därmed också förebyggas. Samtliga
överväganden/omprövningar som genomförts och som rör skolbarn har innefattat
uppföljning av skolutvecklingen. Informationen och uppfattningen om hur det går för barnet
i skolan kan komma från barnet själv, vårdgivare och skolan.
Åtagandet har uppfyllts under året.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

Andel överväganden/
omprövningar som
innehåller uppföljning av
skolutveckling

100 %

100 %
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Bedömning
Värde uppnått

Uppdrag
I Kommunfullmäktiges flerårsstrategi 2019-2021 har socialnämnden tilldelats totalt 11
uppdrag, varav sju uppdrag är riktade till samtliga nämnder och bolag och fyra är riktade
till socialnämnden.
Nedan följer en beskrivning av nämndens arbete med uppdragen där samtliga uppdrag
bedöms som genomförda/ färdiga.
Kommunfullmäktige har gett samtliga nämnder i uppdrag:
Att aktivt verka för och genomföra Flerårsstrategins utpekade vilja
Socialförvaltningen har under året arbetat med att omhänderta tilldelade uppdrag från
fullmäktige och åtaganden kopplat till de prioriterade målen genom aktiviteter i
arbetsplaner samt i de så kallade chefs- och medarbetaröverenskommelserna.
Status: Färdig
Att reducera sin centrala administration och skapa möjligheter till förvaltningsövergripande
effektiviseringar
Som en av åtgärderna enligt Handlingsplan ekonomisk omställning 2019-2020, SN 201812-18, § 122, gjorde förvaltningen en genomlysning av ledning och övergripande
administration för att hitta ytterligare effektiviseringar framförallt genom att ej tillsätta
någon eller några vakanta tjänster under 2019. Den reviderade ekonomiska
handlingsplanen, SN 2019-04-23, § 45, innebar en reducering i den centrala
administrationen genom neddragning med en medarbetare i staben från och med den 1
januari 2020. Neddragningen genomfördes dock redan under sommaren. I enlighet med
socialnämndens beslut 2019-09-24, § 86, kommer staben under 2020 att minska med
ytterligare fyra medarbetare. I början av 2020 kommer åtminstone tre av dessa tjänster att
vara bortrationaliserade och en ny organisering ska implementeras. De omfattande
personalförändringarna kommer att ställa krav på nya arbetssätt och fortsatt fokus på
ökad digitalisering och automatisering av administrativa processer.
Status: Färdig
Att stärka och utveckla demokratin och att i lämpliga former använda sig av
medborgardialog
Förvaltningen samlar kontinuerligt aktörer från civilsamhället, så kallade Frivillignätverket,
till nätverksträffar som syftar till att stärka förutsättningarna för samverkan mellan
förvaltningen och den idéburna sektorn men möjliggör också delaktighet i den
demokratiska processen. Fem nätverksträffar har genomförts under året.
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Arbetet med brukarråd i flera verksamheter fortgår och utvecklas. Under året har även
centrala brukarråd införts, vilket är ett forum där våra invånare ska kunna ha inflytande på
förvaltningens arbete både vad gäller myndighetsutövningen och hur insatserna utförs.
De centrala brukarråden består av minst en invånarrepresentant från varje enhet. Syftet är
att skapa en dialog med de invånare som berörs av våra insatser. Det kan till exempel
röra sig om planerade förändringsinitiativ som förvaltningen önskar få återkoppling på.
Nämnden har åtagit sig att genomföra åtta centrala brukarråd under året kopplat till ett av
kommunens prioriterade mål (6) där sex centrala brukarråd har genomförts. Frågor som
har lyfts på rådet har handlat om hur förvaltningen utifrån ett brukarperspektiv kan
utveckla sina verksamheter och hur vi bättre kan nå ut med information.
Som en del i ett forskningsprojektet som avdelning Unga deltar i; Förälder på avstånd,
ingår att forskarna intervjuar föräldrar till placerade barn för att ta del av deras syn på hur
verksamheten och samarbetet med dem bedrivs. Det långsiktiga målet är att
synpunkterna ska tas tillvara i utvecklings- och förbättringsarbetet för placerade barn och
deras biologiska föräldrar.
Synpunkter och klagomål från invånare är en viktig del i förvaltningens systematiska
förbättringsarbete. Härigenom ges invånarna möjlighet att påverka förvaltningens arbete.
Alla synpunkter och klagomål utreds och besvaras.
Förvaltningen var med och tog fram planeringen inför kommunens eMedborgardag som
hölls den 18 mars där medborgarna gavs möjlighet att ta del av förvaltningarnas
digitaliseringsarbete.
Status: Färdig
Att ta fram en strategi för hur digitala lösningar genom exempelvis artificiell intelligens kan
införas i syfte att minska administrationen
Förvaltningen bevakar kontinuerligt var verksamheten kan dra nytta av ny teknik. Genom
att använda digitaliseringens möjligheter finns förutsättningar för förvaltningen att öka sin
effektivitet och sänka sina administrativa kostnader samtidigt som invånarnyttan av olika
typer av tjänster ökar. I Digitaliseringsstrategi för socialnämnden 2019-2021, SN 2019-0423, § 42, anges riktningen för förvaltningens fortsatta digitaliseringsarbete med
utgångspunkt från den digitala målbilden, KF 2018-10-31, §192. Strategin har därefter
brutits ned till en handlingsplan för förvaltningen. Exempel på pågående aktiviteter i syfte
att minska administrationen är:
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Ett arbete har skett med att förbereda verksamheten inför införandet av robotstyrd
processautomation, RPA, i syfte att effektivisera administration och spara tid i
rutinbaserade processer. De processer som är kartlagda och helt klara för ett
införande är fakturahanterings- och gallringsprocessen och förvaltningen avvaktar

införandet som kommer att ske under 2020 och drivs i projektform centralt . Det
pågår även ett arbete med kunskapsinhämtning och planering inför införandet av
automatisering av ekonomiskt bistånd.


En receptionskiosk, ett digitalt tidsbokningssystem i förvaltningens reception, har
köpts in och installerats. Enheten för stöd- och försörjning startade i början av
sommaren med att förboka samtliga besök i modulen. Från och med 2020 ska alla
tidsbokningar göras i modulen för receptionskiosken.



I arbetet med att skapa möjligheter att arkivera ärenden, handlingar, dokument och
information på ett kontrollerat och säkert sätt i ett eArkiv håller en arbetsgrupp på
att ta fram en arbetsplan för hur genomförandet ska ske. Ett kommuncentralt
samarbete pågår. Övergången kommer att ske under 2019-2020.



Digital signering kommer att införas under 2019-2020. eSignering möjliggör att
protokoll signeras elektroniskt med e-legitimation. Pilotprojekt kring
protokollsignering kommer att följas av beslutssignering. Planeringsarbete och
samverkan pågår avseende tekniska förutsättningar. Centralt bedrivs ett
pilotprojekt som påverkar förvaltningens fortsatta arbete.



Ett processverktyg där processer och rutiner samlas i syfte att effektivisera och
kvalitetssäkra förvaltningens verksamheter är nu inköpt och installerat.
Användarutbildningar har genomförts och ett arbete med inmatning av processer i
verktyget pågår.



Under hösten har ett arbete genomförts vad gäller framtagandet av en e-tjänst för
störningar och vräkningsförebyggande arbete riktat mot privata hyresvärdar, vilken
kom igång under december månad.



Det sedan tidigare påbörjade arbetet med en medborgartjänst, som möjliggör
digital ansökan om försörjningsstöd och där invånaren kan följa sitt ärende,
kommer fortsätta under våren 2020.

Uppdraget bedöms vara genomfört i och med framtagen digitaliseringsstrategi.
Status Färdig
Att se över sin verksamhet ur ett integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser
i kommunens integrationsarbete
Förvaltningen har under året utvecklat en tät samverkan med Integrationsavdelningen
med regelbundna samverkansträffar där integrationsperspektivet hela tiden vägs in. Ett
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riktat arbete för att öka förutsättningarna för nyanländas integration utförs idag bland annat
inom området barn och unga. En god start i föräldraskapet i Sverige möjliggör en bra
integration och är ett viktigt arbete både för nyanlända föräldrar och de som kommer
inleda sitt föräldraskap i Sverige. Arbetet sker idag både i form av gruppverksamhet samt
individuellt utformat stöd.
BUS (Barn och unga samverkan) ledningsgrupp har haft ett uppdrag att under året i
samverkan genomföra integrationsfrämjande insatser och en kartläggning har genomförts
kring vad de olika aktörerna inom BUS bidrar med i samverkan. Kartläggningen visade att
socialförvaltningen tar ett aktivt ansvar att ge nyanlända stöd genom föräldrastödprogram
(COPE) på SFI inom ramen för samhällsprogram tillsammans med
integrationsavdelningen, genom deltagande i introduktionsprogram avseende
föräldraskapet i Sverige samt genom fältassistenters närvaro på fritidsgårdar.
Familjebehandlare träffar även en betydande andel av barnfamiljer som är KVOTflyktingar för individuellt stöd.
Status Färdig
Att fler personer med lönestöd ska anställas i den kommunala organisationen samt följa
utfallet årligen
Förvaltningen har under året haft totalt fyra anställningar med lönestöd i form av en
cafévärdinna (t o m maj månad), en vaktmästare och på boende Sjömansvägen och
aktivitetshuset Gläntan.
Status Färdig
Att öka extern medfinansiering, exempelvis från EU, om det inte medför bestående
kostnader
Förvaltningen bevakar inom vilka områden statsbidrag kan rekvireras. Statsbidrag har
rekvirerats för stärkta insatser mot barn och unga med psykisk ohälsa, stärkt bemanning
inom barn och ungdomsvården, våld i nära relationer samt statsbidrag inom ramen för
uppdrag psykisk hälsa.
Även möjlig medfinansiering och samverkan har undersökts kontinuerligt inom
digitaliseringsområdet under året. En forskningsansökan har gjorts dels av Uppsala
universitet samt av Örebro och Linköpings universitet där socialförvaltningen kommer att
ingå om forskningsmedel blir tillgängliga. De bägge projekten kommer att handla om
införande av välfärdsteknik och hur digitaliseringsarbetet påverkar medarbetarna. Fokus
är personal inom socialtjänsten där samverkan förväntas underlätta och effektivisera
implementeringen av den digitala utvecklingen. Besked meddelas först under våren 2020.
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Uppdraget bedöms vara genomfört genom sökta och erhållna statsbidrag och
omvärldsbevakning enligt ovan beskrivet.
Status

Färdig

Socialnämnden har även tilldelats följande uppdrag från kommunfullmäktige:
Att i samverkan med det civila samhället göra insatser för att hindra våld i nära relationer
Frågan kring våld i nära relationer har lyfts i möte med Frivillignätverket, vilket är ett
nätverk bestående av frivilliga aktörer från kyrkor, idrottsrörelse, folkhögskola och civila
initiativ. Samtliga möter våld i nära relationer i sina verksamheter och frågor kring
agerande vid våld som är av hederskaraktär har särskilt lyfts fram och diskuterats.
Förvaltningen har spridit information om var frivilligorganisationer kan vända sig för hjälp
eller vägledning när de möter våldsutsatta eller våldsutövare.
En gemensam workshop anordnades av förvaltningen den 4 juni på temat Hur vi kan
arbeta tillsammans för att förebygga/hindra våld där Frivillignätverket, Kvinnojouren Olivia,
Tjejjouren Olivia, Brottsofferjouren samt representanter från integrationsavdelningen och
socialförvaltningen deltog.
Samverkansrådet är ett nätverk kring våld i nära relationer för chefer från myndigheter och
frivilligorganisationer som samordnas av socialförvaltningen.
Status Färdig
Att tillsammans med kultur- och utbildningsnämnden göra insatser för att förhindra
hedersrelaterat våld
Samverkansmöten med Integrationsavdelningen har genomförts regelbundet under hela
året. Vid mötena har handläggarna tagit del av varandras erfarenheter och kunskaper
samt identifierat centrala områden för samverkan. Inom ramen för SamTidigt (samverkan
socialtjänst och skola för tidiga insatser barn och unga) har handläggare haft med sig
material för att motverka att unga förs ur landet mot sin vilja.
Status Färdig
Att vidta åtgärder för att i högre utsträckning tillgodose kompetensförsörjningen i den
sociala verksamheten i Alingsås kommun
Till kommunens mål 2 har nämnden åtagit sig att Att fortsätta arbeta aktivt med
kompetensförsörjningen och där aktiviteter för att tillgodose kompetensförsörjningen
närmare beskrivs. Kopplat till detta har en kompetensförsörjningsstrategi färdigställts,
vilken bygger på ARUBA (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avsluta). I och med
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framtagen kompetensförsörjningsstrategi bedöms uppdraget vara genomfört.
Status Färdig
Att utveckla och utöka så kallade hemmaplanslösningar, för att undvika dyra
externplaceringar i andra kommuner
Förvaltningens har under året bedrivit ett intensivt arbete med att hitta lösningar som
syftar till att frångå köpt vård och istället gå mot effektiva och mer differentierade lösningar
på hemmaplan. Det handlar både om boendelösningar, ökad samverkan och förändrade
arbetssätt inom hela verksamheten för att matcha behoven och därmed undvika köpt vård.
Den interna samverkan inom och mellan enheter och avdelningar pågår kontinuerligt i
syfte att utforma kreativa och långsiktigt hållbara insatser för utsatta barn och unga.
Målsättningen är rätt insats, på rätt sätt i rätt tid. Ett viktigt utvecklingsarbete är att genom
väl beprövade metoder stärka och mobilisera de resurser som finns i barns och ungas
egna nätverk. Tryggare barn är ett föräldrastödsprogram som riktar sig till föräldrar inom
socialtjänsten med orosanmälan om våld eller kränkning mot barn. Modellen innebär att
insats med fokus på våldet kan sättas in omedelbart och behöver inte invänta att utredning
färdigställs. Metoden kräver nära samverkan mellan enheterna och kan i vissa fall
förhindra externa placeringar på kort eller lång sikt.
Som tidigare nämnts under nämndens åtagande kopplat till mål 4 har förvaltningen under
året samtal kunskap kring missbruksområdet i Alingsås och placeringar där ett flertal
åtgärder har identifierats. För att minska kostnaderna krävs förändrade arbetssätt vid
uppföljning av placeringar och anpassning av befintliga hemmaplanslösningar.
Huvudfokus har varit att undvika nya placeringar, avsluta långa pågående placeringar
genom att finns alternativ på hemmaplan samt att arbeta aktivt för tidig hemgång i de fall
en kortare placering ändå varit nödvändig. Detta har skett framförallt genom inrättat
samrådsforum där samtliga placeringar följs upp veckovis inom vuxenområdet. För
insatser på hemmaplan har en planering tagits fram gällande en rad omställningar. Det
har också handlat om en omställning av öppenvården via Return där insatserna mer direkt
riktas till den målgrupp som annars riskerar placering. Vidare har kapaciteten på daglig
sysselsättning utökats och ett arbete har genomförts med att utveckla fler
boendelösningar, vilket beskrivs närmare under nämndens åtagande kopplat till mål 3.
Inom ramen för SAMLA har ett arbete genomförts tillsammans med Västra
Götalandsregionen inför uppstart av socialmedicinsk mottagning i januari 2020.
Status Färdig
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Internkontroll
Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2019 framgår av bilaga 1, där det
redovisas hur förvaltningen har åtgärdat punkterna.
Samtliga kontroller har genomförts utan anmärkning/ med försumbar anmärkning

Omedelbar åtgärd
Utifrån den väsentlighets- och riskanalys som genomfördes inför socialnämndens
Flerårsstrategi 2019 -2021, SN 2019-02-19, § 22, identifierades ingen risk som krävde
omedelbar åtgärd.

Redovisning av uppdragsföretag
Socialförvaltningen kan inte utföra all verksamhet i egen regi även om förvaltningen
ständigt strävar efter fler hemmaplanslösningar. Det är dock inte möjligt för en kommun av
Alingsås storlek att tillgodose hela det varierande behovet av sociala placeringar i egen
regi.
Den övervägande delen av uppdragsföretag avser barn och unga. Dels anlitades några
familjehem och dels köptes vård av framförallt Gryning Vård, ett kommunägt bolag.
Uppföljning och utvärdering görs genom att vården övervägs var sjätte månad. Externa
utförare anlitas också vid behov av placeringar enligt exempelvis LVU, LVM och vid våld i
nära relationer.
Familjerådgivning har till och med 2019 utförts av ett externt företag, Armando Liscano,
där uppföljning av uppdraget har skett två gånger per år. Från och med 1 januari 2020
utförs familjerådgivning i egen regi.
Samverkan med andra kommuner innebär oftast ett bra utnyttjande av resurser. Exempel
på sådana samverkansavtal är avtalet med Föreningen Kvinnojouren Olivia tillsammans
med Vårgårda och Lerums kommun samt avseende familjerättstjänster med Vårgårda
kommun. Samverkansavtalen följs upp en gång per år.
De kommunala uppdragsföretag som förvaltningen har anlitat under 2019 framgår av
bilaga 2.
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Ekonomi
Drift
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget
2019

Bokslut Avvikelse Bokslut Differens
2019
prognos/b 2018
2018/2019
udget
2019

41 560

52 897

11 337

48 833

4 063

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-145
-15
-59
-25

819 -152 397
120 -15 459
211 -73 655
313 -29 600

-6 577 -159 848
-339 -17 504
-14 444 -72 174
-4 287 -27 567

Verksamhetens kostnader

-245 463 -271 111

-25 648 -277 093

5 982

Verksamhetens
nettokostnader

-203 903 -218 214

-14 311 -228 259

10 045

203 903 203 903

0 222 209

-18 306

Kommunbidrag
Årets resultat

0

-14 311

-14 311

-6 050

7
2
-1
-2

452
045
482
033

-8 261

Sammanfattning och förklaring till resultatet
Socialnämndens bokslut för 2019 innebär ett underskott om 14 311 tkr vilket är något
bättre än det resultat som prognosticerats sedan delårsbokslutet.
Huvudsakliga förklaringar till underskottet är att beslutad handlingsplan SN 2019-04-23 §
45, vilken främst syftade till att reducera kostnader för köpta vårdplatser, ej har fått önskad
effekt samt att personalkostnader inklusive kostnader för inhyrd personal har överstigit
budget.
Inom området barn och unga har omställningstiden för processer som syftar till att
reducera köpta vårdplatser visat sig vara betydligt längre än vad som tidigare förutsatts.
Framsteg noteras i implementeringsarbetet men inte i den takt som varit önskvärd med
hänsyn till det ekonomiska utrymme som finns. En bidragande anledning till detta är en
oväntat stor ärendemängd som också bidragit till att planerade personalminskningar inte
varit möjligt att genomföra. Då kostnaden för ett enskilt ärende kan uppgå till betydande
summor blir budgetavvikelsen totalt sett omfattande. Vad gäller vuxensidan har
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hemtagning av externplaceringar till hemmaplanslösningar genomförts enligt plan.
Emellertid har omställningsarbetet även här tagit tid.
Personalkostnader samt kostnader för inhyrd personal och konsulter överstiger budget
med totalt 8,9 mnkr. Den stora ärendemängden i kombination med sjukskrivningar inom
myndighetsutövningen barn och unga har bidragit till detta. Även personalbehovet inom
avdelning Vuxnas socialpsykiatriboenden har överstigit budget. Vidare har antalet
familjehemsplacerade barn inte minskat såsom förutsatts, vilket genererat kostnader
utöver budget.
Enligt beslut i kommunfullmäktige har socialnämnden under året erhållit kompensation
från kommunens flyktingfond med 6,0 mnkr, vilket reducerat det redovisade underskottet.
Det bör poängteras att det egentliga underskottet således uppgår till ytterligare 6,0 mnkr,
alltså 20,3 mnkr. Det erhållna bidraget avser kostnader för försörjningsstöd, 2,5 mnkr,
samt placeringskostnader för två ärenden med PUT (permanent uppehållstillstånd), 3,5
mnkr. För dessa kostnader har annan finansiering ej erhållits. Slutlig kostnad för de båda
PUT-ärendena uppgår till 3 953 tkr.
Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat under året varför denna kostnad överstiger
budget med 3,2 mnkr. Det redovisade underskottet reduceras dock genom det
ovannämnda bidraget från kommunens flyktingfond.
Kommentarer till årsbokslutet
Som nämnts ovan har socialnämnden erhållit intäkter om 6,0 mnkr från kommunens
flyktingfond. Detta tillsammans med högre statsbidragsintäkter och ökade intäkter inom
EKB-verksamheten, varav ca 4,0 mnkr avser tidigare år, gör att intäkterna totalt överstiger
budget med 11,3 mnkr.
Vad gäller personalkostnader avviker prognosen i förhållande till budget med 6,6 mnkr.
Huvudsakliga anledningar är ej budgeterade kostnader för förstärkta arvoden till
familjehem med placerade spädbarn, 3,8 mnkr, samt kostnader utöver budget inom
avdelning Vuxnas socialpsykiatriboenden, 4,2 mnkr, huvudsakligen beroende på
otillräckligt budgeterade kostnader för boendestöd samt även som följd av sjukskrivningar
för ordinarie personal och en ej budgeterad kostnad för personalavveckling.
Handlingsplanen SN 2019-04-23, § 45, har heller inte hunnit fått full effekt vad gäller
arvoden till kontaktpersoner/ -familjer även om ett stort antal sådana insatser har avslutats
inom både avdelning Unga och Vuxna.
Budgeten för köpt vård vuxna gällande missbruk, har som följd av den under året
beslutade slutliga ekonomiska regleringen avseende flytten av
funktionshinderverksamheten till vård- och omsorgsnämnden, minskats med 6,8 mnkr.
Socialnämndens handlingsplan SN 2019-04-23, § 45, har främst haft som mål att
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reducera kostnader för köpta vårdplatser i enlighet med kommunledningskontorets
genomförda genomlysning. Under året har förbättrade resultat successivt uppnåtts för
vuxensidan men genom ovannämnda budgetjustering uppgår budgetavvikelsen till 7,6
mnkr. Antalet kostnadskrävande LVM-placeringar har ökat jämfört med 2018 med följd att
dessa kostnader ökat från 2,1 till 3,5 mnkr under 2019.
Antalet köpta korttidsplatser för vuxna brukare med somatisk diagnos började öka kraftigt
under slutet av 2018 då sex ärenden noterades. Under 2019 uppgår antalet ärenden till 16
ärenden men kostnadsökningen uppgår endast till 263 tkr. Den totala kostnaden för köpta
vårdplatser inom socialpsykiatri inklusive nämnda korttidsplatser överstiger budget med
3,7 mnkr.
Kostnader för köpta vårdplatser inom avdelning Unga överstiger budget med 5,5 mnkr. En
bidragande anledning är att antalet köpta platser vid konsulentstödda familjehem ökat
väsentligt jämfört med 2018 då egna familjehem inte kunnat rekryteras i tillräcklig
omfattning.
Övriga större budgetavvikelser rörande köpta tjänster är, mnkr:
 Vårdplatser EKB +6,1
 Inhyrd personal och konsulter -2,7
I budgeten 2019 har kommunfullmäktige beslutat om ett tillfälligt kommunbidrag på 8,0
mnkr för EKB-verksamheten. Detta tillfälliga budgetanslag faller bort 2020 vilket
verksamheten under året har anpassat sig till med resultat att överskott om 7,5 mnkr
uppnåtts. Omfattningen på verksamheten minskar successivt och omställningsåtgärder
har vidtagits löpande i syfte att minska kostnader, bland annat har verksamheten lämnat
boendet på Gustav Adolfsgatan. Nedskrivning av tidigare uppbokade, men efter förnyad
bedömning osäkra fordringar på Migrationsverket, har genomförts i enlighet med
försiktighetsprincipen vilket belastat resultatet. Denna åtgärd har dock kompenserats av ej
uppbokade erhållna intäkter om ca 4,0 mnkr vilka avser tidigare år. I bokslutet för 2019
finns uppbokade fordringar på Migrationsverket avseende ännu ej utbetalade bidrag om
3,9 mnkr.
Beträffande posten övriga kostnader utgörs den största budgetavvikelsen av de ökade
försörjningsstödskostnaderna. Vidare överstiger fastighetsrelaterade kostnader budget
med 1,3 mnkr.
Som följd av den under året beslutade slutliga ekonomiska regleringen avseende flytten
av funktionshinderverksamheten till vård- och omsorgsnämnden har överenskommelse
upprättats om internfakturering avseende tjänsteutbytet mellan nämnderna. Denna
fakturering har skett utifrån budgeterade kostnader medan det faktiska kostnadsutfallet för
socialpsykiatriboendena som nämnts ovan överstiger vad som budgeterats. Dock har
andelen brukare med LSS-beslut minskat något under året. Överenskommelse har också
träffats om en ytterligare renodling av verksamheterna innebärande att boendena Linnevi
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och Hallbo samt ansvaret för stödfamiljer till brukare med LSS-beslut överförs till vård- och
omsorgsnämnden inför 2020 samt att brukare med LSS-beslut så långt det är möjligt
koncentreras till de nämnda boendena. Dessa förändringar sker inom gällande
budgetramar och reducerar internfaktureringen under 2020.
Alkoholhandläggare har flyttats över till miljöskyddsnämnden från 2019-07-01. Ekonomiskt
utfall för helåret ingår dock i socialnämndens bokslut då justering av budgetramar görs
först från och med 2021. Detta utfall innebär ett överskott om 376 tkr, främst genom ökade
intäkter som följd av ny lagstiftning för tobaksförsäljning.
Vidtagna åtgärder
Socialnämnden beslutade under året om handlingsplan SN 2019-04-23, § 45, i syfte att
reducera kostnadsläget inom nämndens verksamheter. Åtgärderna gick huvudsakligen ut
på att minska kostnader för köpta vårdplatser samt i viss mån även att reducera
personalkostnader. I samband med delårsbokslutet summerades uppnådda resultat och
denna handlingsplan avslutades. Ambitionen att minska kostnader för köpta vårdplatser
finns emellertid kvar som ett mycket väsentligt område i budgeten för 2020. Genomförda
förändringar i delegationsordningen samt i processer på operativ nivå innebärande ökad
fokus på ekonomi beräknas bidra till förbättrat resultat framöver.
Som ersättning för ovanstående handlingsplan beslutade socialnämnden i samband med
delårsbokslutet om nya åtgärder vilka främst tar sikte på att väsentligt reducera
förvaltningens personalkostnader under 2020. Denna reduktion sker huvudsakligen inom
förvaltningens stabsorganisation samt avdelning Ungas Stöd- och behandlingsenhet.
Totalt minskas antalet tjänster med drygt 20. Full besparingseffekt uppnås dock först inför
2021.
En ytterligare åtgärd är att inhyrd personal ej skall användas. Detta har under 2019 inte
ansetts vara möjligt att genomföra på grund av hög ärendemängd, vakanser och
rekryteringssvårigheter inom avdelning Ungas utredningsenhet. Framöver måste dock
verksamheternas omställningsprocess hanteras inom ramen för ordinarie bemanning.
Som följd av den överenskomna överflyttningen av boendena Hallbo och Linnevi till vårdoch omsorgsnämnden samt den minskande EKB-verksamheten finns bland åtgärderna
också en omställning av avdelning Vuxnas boenden i resursoptimerande syfte. Denna
omställning innebär reducerad kostnadsnivå samt förbättrade förutsättningar för att kunna
minska behovet av köpta vårdplatser.
Sammanfattningsvis innebär ovanstående åtgärder följande kostnadsreduceringar i
socialnämndens budget för 2020 jämfört med årsbokslutet för 2019 exkl EKBverksamheten:
- personalkostnader ca 12 mnkr för kvarvarande jämförbara verksamheter när
boendena Hallbo och Linnevi samt stödfamiljer LSS har exkluderats
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- köpta vårdplatser 8,3 mnkr
- inhyrd personal, konsulter samt övriga tjänsteköp 3,4 mnkr
Utöver socialnämndens uppdrag att bedriva de verksamheter man ansvarar för inom den
budgetram som kommunfullmäktige beslutat om är det också angeläget att minska
verksamheternas nettokostnadsavvikelse. Efter utfallet 2018 uppgår denna till 44 mnkr,
det redovisade underskottet för 2019 innebär risk för en hög siffra när
nettokostnadsavvikelsen för 2019 redovisas. Effekten av förvaltningens omställning syns
först i siffrorna för 2021 som redovisar utfallet för 2020. Förvaltningens deltagande i
projektet Kostnad per brukare (KBP) visar också i enlighet med nettokostnadsavvikelsen
att socialtjänsten i Alingsås kommun har en hög kostnadsnivå främst utifrån att antalet
beslutade insatser är högt jämfört med liknande kommuner.
Jämförelse med bokslut 2018
Vid en jämförelse av boksluten 2018 respektive 2019 måste hänsyn tas till att vissa större
förändringar skett mellan åren. I socialnämndens bokslut för 2018 ingick AME
(arbetsmarknadsenheten) som inför 2019 flyttats till dåvarande utbildningsnämnden.
Denna verksamhet uppvisade ett överskott i bokslutet 2018 om 2,9 mnkr. Slutlig
ekonomisk reglering avseende den genomförda flytten av funktionshinderområdet till vårdoch omsorgsnämnden 2018 har genomförts under våren 2019 innebärande en minskning
av socialnämndens budgetram med 7,8 mnkr. Samtidigt har internfakturering mellan de
båda nämnderna genomförts i enlighet med träffad överenskommelse vilket ökar
socialnämndens redovisade nettointäkter 2019 med 8,1 mnkr. Under 2018 diskuterades
internfakturering till vård- och omsorgsnämnden med netto 6,4 mnkr vilket inte
realiserades. Vidare redovisas 2019 ovannämnda intäkt från flyktingfonden om 6,0 mnkr.
EKB-verksamheten har också minskat i omfattning jämfört med 2018.
Allmänt försvåras också jämförelser mellan åren då av kommunfullmäktige riktade anslag
för vissa ändamål ej till fullo budgeterats på dessa verksamheter under 2018, vilket är
fallet 2019. Ett sådant exempel är EKB-verksamheten vilken under åren 2018 – 2019 haft
ett riktat kommunbidrag på 8 mnkr, dock har endast 400 tkr budgeterats här under 2018.
Redovisat resultat i bokslutet 2018 uppgick till -4,8 mnkr.
För jämförbara verksamheter bedöms personalkostnaderna inklusive arvoderade
uppdragstagare (familjehem, kontaktpersoner, stödfamiljer) under 2019 ökat med ca 4
mnkr utöver årliga löneökningar. Ökningen finns utspridd på flera verksamheter.
Jämförelser mellan åren på verksamhetsnivå försvåras då ett större antal tjänster
konterades på förvaltningsgemensam verksamhet under 2018. Under 2019 sker kontering
på för personalen relevant verksamhet, i enlighet med den tidigare genomförda
genomlysningen av socialnämndens ekonomi.
Minskningen av kostnader för lokalhyror avser främst AME.
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Kostnad för köp av vårdplatser har för avdelningen Unga ökat med 3,1 mnkr medan det
skett en minskning med 0,6 mnkr inom avdelningen Vuxna. Minskningen inom avdelning
Vuxna har alltså skett trots tidigare nämnda kostnadsökningar för LVM- samt
korttidsärenden. Kostnader för köpta platser avseende VIN uppvisar en mindre ökning
med 179 tkr under 2019 jämfört med 2018.
Inom posten övriga kostnader har kostnader avseende försörjningsstöd ökat med 3,6
mnkr.

Prognossäkerhet
Månad
Prognos
Avvikelse från bokslut
Delårsbokslut
-14 720
-409
Vårbokslut
-6 902
7 409
Bokslut 2019

-14 311

I vårbokslutets prognos ingår inte intäkten från flyktingfonden på 6,0 mnkr vilken
beslutades av kommunfullmäktige 2019-05-29. Med hänsyn taget till denna intäkt uppgår
prognosförsämringen mellan vår- och delårsbokslut till 13 818 tkr.
Vidare förutsatte prognosen i vårbokslutet att effekt i enlighet med de åtgärder som
beslutats i handlingsplanen SN 2019-04-23, § 45, skulle uppnås under året. Beroende på
tillkomst av ett flertal kostnadsdrivande ärenden avseende köpta vårdplatser inom olika
verksamheter visade sig resultatet av dessa åtgärder dock inte nå upp till önskad nivå.
Vidare har tidsåtgången för att ställa om processer kring olika insatsbeslut överstigit vad
som initialt antogs. Socialnämnden beslutade därför om ytterligare åtgärder enligt ovan i
samband med delårsbokslutet. Dessa åtgärder hade dock marginell påverkan på årets
utfall utan syftade främst till att uppnå väsentlig kostnadsreduktion under kommande
budgetår.
Den prognos som upprättades i samband med delårsbokslutet, och som upprepats under
månaderna därefter, överensstämmer mycket väl med det slutliga resultatet i årsbokslutet.
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Investeringar
Tkr

Budget
2019

Bokslut
2019

Avvikelse
helår

Bokslut
2018

Differens
2018/2019

Expansionsinvestering

0

0

Investering X

0

0

-varav exploatering

0

0

Exploatering X

0

0

Imageinvestering

0

0

Investering X

0

0

Reinvestering
Investering X

1 450

963

Anpassningsinvestering
Investering X
Totalt utgifter

1450

963

0

0

487

-674

1 637

0

0

0
487

0
1637

-674

Huvudsakligen har investeringsmedel använts för vidare installation av lås- och
passersystem inom lokalerna vid Sidenvägen, 566 tkr. Vidare investeringar är möbelinköp
till Sidenvägen, viss IT-utrustning samt inköp av tre cyklar varav två elcyklar.
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Personal
Personal och kompetensförsörjning
Personalsammansättning

AID-struktur
Administration
Socialt och kurativt arbete
Vård- och omsorgsarbete m m

Månadsavlönad
Sysselsättningsgrad
Medelålder
(snitt)

Antal
personer

Antal
anställningar

Antal
årsarbetare

231

235

227,1

46,0

97%
99%

38

38

37,5

51,2

192

196

188,6

45,1

96%

1

1

1,0

37,0

100%

Året har präglats av omställning och antal årsarbetare har förändrats. Inför 2019 övergick
arbetsmarknadsenheten (AME) till kultur- och utbildningsnämnden. Under året har en
förflyttning gjorts från socialnämnden till miljöskyddsnämnden gällande tillsyn av
alkoholtillstånd, försäljning av folköl, cigaretter och receptfrialäkemedel. Vidare har den
ekonomiska omställningen inneburit beslut om neddragningar av tjänster inom flera
avdelningar.
Svårigheter inom kompetensförsörjning kvarstår gällande hela den offentliga sektorn,
vilket förvaltningen delar med övriga kommuner i riket. Då arbetsmarknaden är god för
främst befattningsgruppen socionomer ökar konkurrensen mellan arbetsgivare, vilket
innebär att medarbetare blir mer rörliga och inte så långvariga hos arbetsgivaren även om
trivsel är god. Trots detta har rekryteringar kunnat genomföras där så funnits behov utifrån
de kravprofiler som finns för respektive befattning och uppdrag.
Som ett led i att behålla befintlig personal har förvaltningen bland annat arbetat med att
trygga ett nära ledarskap, upprättat medarbetaröverenskommelser med samtliga och
genomfört trivselaktiviteter. Vidare har man arbetat aktivt och förebyggande med till
exempel rehabiliteringsprocessen kopplat till hälsosam schemaläggning samt arbetat i
enlighet med kommunens riktlinjer gällande systematiskt arbetsmiljöarbete.
Andel timavlönade
Under 2019 motsvarade kostnad för timavlönad personal knappt 15 heltidsarbetare, vilket
är en minskning sedan 2018 med sex heltidsarbetare. Andel fyllnadstid samt övertid utgör
tillsammans knappt två heltidsarbetare. De enheter som är i behov av timavlönad
personal har en verksamhet som kräver personal dygnet runt årets alla dagar. Under
semesterperioden juni till augusti är detta särskilt framträdande då dessa verksamheter
särskilt kräver ett stort antal vikarier. Utöver sjukfrånvaro anges semester som vanlig
beställningsorsak vid behov av timavlönad personal under året.
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Andel delade turer
Socialförvaltningen har inga delade turer.
Personalomsättning
Under 2019 (jan-nov) har 25 personer avslutat sin anställning, vilket är en liten minskning
mot föregående år då 33 personer avslutade sin anställning. Av dessa 25 personer bestod
fyra personer av pensionsavgångar. Flest avgångar ses inom befattningen
socialsekreterare. Personalomsättningen under perioden januari till november ligger på
10,6%.
Personalförsörjning
Trots hög konkurrens om arbetskraft inom kompetensområdet har förvaltningen ändå
lyckats med rekrytering där så varit fallet, dock med vissa svårigheter i den takt behoven
varit. Endast kandidater med tillräcklig kompetens har gått vidare till anställning.
Exempel på rekryteringsaktiviteter som har genomförts under året kan nämnas ”SPIRA”
som är en arbetsmarknadsmässa på Göteborgs universitet samt ”Future Skills” som riktar
sig till blivande gymnasieelever. Vidare har även rekryteringsaktiviteter inriktade på
semesterrekrytering/timrekrytering genomförts för boende inom socialpsykiatri samt HVB
(hem för vård- och boende). Socialförvaltningen visar också regelbundet upp sig i media
för att på detta sätt vara synliga och konkurrenskraftiga. På central nivå kan nämnas att
HR ingår i Göteborgsregionens (GR) arbetsgivarvarumärkesnätverk där
kompetensförsörjning lyfts, uppmärksammas och samarbetas kring på flera nivåer.
Kompetensutveckling
Flera kompetensutvecklingsinsatser har genomförts under året där syftet har varit att
tillgodose medarbetarnas behov av kompetensutveckling samt kvalitetssäkra de insatser
som utförs.
Inom avdelning Unga har kompetensutveckling till stor del kunnat finansieras genom
statliga medel, såsom deltagande i Barnrätts-, Familjerätts, och Familjehemsdagarna och
GR:s IFO dagar samt deltagande i konferenser via webb och SKR. Barnsekreterare samt
familjehemssekreterare har utbildat sig i vägledande samtal (ICDP), varav en person går
fortsättningskurs för att sedan kunna utbilda i metoden. Förvaltningen deltar även i ett
forskningsprojekt Förälder på avstånd, vilket förväntas leda till ökad stabilitet i vården för
familjehemsplacerade barn. Nya socialsekreterare inom barn och unga deltar i GR:s
introduktions- och utbildningsprogram Yrkesresan.
Inom avdelning Vuxna har kompetensutveckling skett inom våld i nära relationer, vilket
också finansierats via statliga medel. Vidare har flera internutbildningar genomförts för att
utveckla pedagogiskt förhållningssätt och värdegrundsarbetet.
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Chefer och medarbetare har även uppmuntrats till att ta del av kommunens egna centrala
utbildningsprogram.

Arbetsmiljö
Förvaltningen åtog sig som arbetsmiljömål att Vidareutveckla ett tydligt och tillitsbaserat
ledarskap, vilket skulle uppnås genom upprättade medarbetaröverenskommelser.
Målvärdet var att samtliga medarbetare skulle ha en medarbetaröverenskommelse vid
årets slut. Dessa skulle syfta till att klarlägga och tydliggöra medarbetarens uppdrag,
befogenheter, krav och förväntningar samt behov av kompetensutveckling.
Överenskommelsen ligger till grund för en återkommande dialog med närmsta chef och
används som stöd vid uppföljning och utvärdering av uppdraget.
Målet är uppfyllt så tillvida att alla medarbetare har en överenskommelse upprättad vid
tiden för årsbokslutetet. Slutsatser av effekterna för arbetsmiljömålet kan inte ses ur ett
kortsiktigt perspektiv. En medarbetaröverenskommelse är ett levande material som följer
med medarbetaren och följs upp en till flera gånger om året samt revideras årligen.
Övriga aktiviteter kopplade till arbetsmiljö är förvaltningens arbete med Mätstickan som
ger ett mått på medarbetares upplevelse av arbetsbelastning, mående och trivsel varje
månad. Ett omtag av mätstickan gjordes i september och har därefter följts upp månadsvis
på alla nivåer i förvaltningen. Arbetssättet resulterar i att det förs en kontinuerlig dialog
kring upplevelse av arbetsmiljön, vilket också medför att åtgärder snabbt kan vidtas när
behov uppstår. Inom avdelning Unga genomförs från och med hösten även en så kallad
arbetstyngdsmätning regelbundet som görs av chef tillsammans med medarbetaren.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Enligt den internkontroll som sker årligen gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet
(SAM) och genom uppföljning av dess enkätsvar inom socialförvaltningen kan noteras att
det totalt sett fungerar bra men att viss förbättringspotential finns. Varje chef får individuell
återkoppling på eget svarsresultat och får tydligt redovisat var det eventuellt finns
förbättringspotential som kräver åtgärder av något slag.
Socialförvaltningen arbetar med risk- och konsekvensanalyser och uppföljningar samt i
enlighet med befintliga rutiner/ riktlinjer och samverkan.
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Sjukfrånvaro1
Trots omställningen och de utmaningar som funnits under 2019 med högt inflöde och
komplexa ärenden som medfört ökad belastning för förvaltningens personal, stannar den
totala sjukfrånvaron under 2019 på 7,4% vilket är en minskning från 2018 då den totala
sjukfrånvaron låg på 8,9 %. Under året är det fortsatt långtidssjukfrånvaron som är högst.
Sjukfrånvaron varierar stort mellan såväl avdelningar som enheter, där vissa enheter
knappt påvisar någon sjukfrånvaro alls. Högst sjukfrånvaro finner vi bland socialt och
kurativt arbete följt av administration. Antalet aktiva rehabiliteringsutredningar kan svänga
hastigt beroende på nyinkomna och/ eller avslutade ärenden.
Arbete med hälsosam schemaläggning pågår och en utbildningsinsats är i uppstart.
Vidare kan noteras att kostnaden för nyttjande av företagshälsovård har minskat från
föregående år och att beställningarna på företagshälsovård riktar sig mer mot
hållbarhetsinsatser än tidigare år, vilket är positivt utifrån att arbeta förebyggande.
Tabell, sjukfrånvaro i %
2018

2019

Differens 2018-2019

1-14 dagar

2,2

2,3

+0,1

1-59 dagar

3,4

3,4

+-0

> 60 dagar

5,5

4,0

-1,5

<29 år

2,4

3,7

+1,3

30-39 år

11,6

9,7

-1,9

40-49 år

6,5

5,8

-0,7

50-55 år

7,0

7,2

+0,2

> 56 år

12,7

8,5

-4,2

Kvinnor

10,0

8,8

-1,2

Män

5,9

3,0

-2,9

Totalt

8,9

7,4

-1,5

1

Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.
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Arbetsskador och tillbud
Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador
Typ

2018

2019

Differens 2018-2019

Tillbud

89

63

-26

Arbetsskador

7

13

+6

Antal inrapporterade arbetsskador under 2019 har ökat medan inrapporterade tillbud har
minskat. Att medarbetare rapporterar in arbetsskador och tillbud är avgörande för att
arbetsgivaren ska kunna arbeta för att förebygga olyckor och ohälsa.
Under 2019 har en arbetsskada till följd av mindre skärsår i egen hantering resulterat i en
kortare frånvaro. Övriga rapporter lyder under kategori nollskada, vilket är inrapporterade
händelser som inte föranlett någon frånvaro. Flest tillbud återfinns inom de
socialpsykiatriska boendena, där det i flesta fall handlar om olika former av orosmoment i
anslutning till brukare som mår akut psykiskt dåligt, men återfinns även inom
beroendeverksamheten. Vidare kan man även under 2019 se inrapportering gällande
underbemanning och stress på grund av högt inflöde eller att vikarie ej fanns att tillstå,
vilket resulterat i ensambemanning.
Handlingsplaner har upprättats och åtgärder vidtagits så nära händelsen som möjligt på
såväl individ- som enhetsnivå men har även inneburit såväl diskussion/ information
och/eller beslut om åtgärd och samverkan på avdelningsnivå i lokal samverkansgrupp
lokal samverkansgrupp (LSG). Samtliga tillbud och arbetsskador har följts upp på
arbetsplatsträffar (APT).
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