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Uppföljning av internkontrollplan 2020

Socialnämndens delårsbokslut 2020

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).
Nämndens främsta fokus hittills under året har varit att fortsätta arbetet med att skapa
förutsättningar för en hållbar kärnverksamhet, dels för att hantera nämndens ekonomiska
omställning men också för att rusta för välfärdens framtida utmaningar. Det lagstadgade
uppdraget, att tillhandahålla insatser till dom mest utsatta alingsåsarna, prioriteras och
insatser av mer förebyggande karaktär prioriteras ned. Omställningsarbetet innebär
omfattande förändringar vad gäller kultur, tradition, verksamhet och personal. Arbetet går
enligt plan där åtgärderna främst riktas mot budget i balans 2021 men förväntas även ha
viss påverkan på kostnaderna redan i år.
För att säkerställa ett gemensamt fokus och en samlad kraft framåt har ett nytt arbetssätt
och en struktur som tydliggör förvaltningens ledning, styrning och uppföljning
implementerats i förvaltningen. Prioriterade verksamhetsmål och framgångsfaktorer har
tagits fram på alla nivåer med månadsvisa uppföljningar där aktiviteter identifieras löpande
för att säkerställa ett ständigt förbättringsarbete och goda resultat. Arbetssättet ökar
delaktigheten bland förvaltningens medarbetare och skapar ett ständigt lärande.
Implementeringen av arbetssättet förväntas också bidra till uppfyllelse av nämndens
arbetsmiljömål 2020; Socialförvaltningen präglas av tydlig ledning och styrning.
Ett aktivt arbete har skett ute i verksamheterna för att nå förvaltningens prioriterade
verksamhetsmål 2020; att bli en En hållbar kärnverksamhet, med ambitionen att antal
insatser ska minska med 20 procent under året. Exempel på aktiviteter för måluppfyllelse
är genomlysning av insatser, förstärkt intern samverkan, framtagande av riktlinjer för
myndighetsutövning gällande bistånd till vuxna och att i högre grad mobilisera barns
nätverk. Arbetet har hittills gett resultat där det totala antalet insatser har minskat med 14
procent under perioden januari till augusti. Se diagram nedan.
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Täta och noggranna uppföljningar av både ekonomi och verksamhet har resulterat i en
ökad kostnadskontroll. Sammantaget med en minskning av mängden och omfattningen av
insatserna förväntas det resultera i en betydligt lägre kostnadsnivå som stämmer väl med
kommunens ambitionsnivå. För att kunna minska volymen av insatser och ändå skapa en
hållbar socialtjänst krävs kvalitetshöjningar och utveckling av befintlig verksamhet. Till
exempel pågår en utveckling av våra boendeinsatser till att bli mer ändamålsenliga för att
klara av en mer utmanande målgrupp.
För att minska kostnader förtätas också verksamheten genom att fler enheter och
funktioner samlas på Sidenvägen, nu senast förvaltningens Stöd- och behandlingsenhet
och kommunens Familjerådgivning.
Socialförvaltningen möter allt mer utmanande målgrupper och trots att förvaltningens
kostnader för köpt vård är väsentligt lägre än tidigare år avviker de från budget. Framförallt
handlar det om köpta familjehem som krävts både utifrån rekryteringssvårigheter men
också utifrån komplexitet och omfattning av vårdbehov som ej kunnat tillgodoses på
hemmaplan, åtminstone ej inledningsvis. Kostnaderna för köpt vård inom socialpsykiatrin
har också varit högre än beräknat. Ett arbete att utveckla och höja kompetensen på
hemma plan har inletts med beräknad effekt under 2021.
Pandemin Covid-19 har påverkat förvaltningens verksamheter i varierande grad, om än i
mindre utsträckning än förväntat. Framförallt är det ökade försörjningsstödskostnader och
försämrad samverkan med andra aktörer som ger ekonomiska konsekvenser för
förvaltningen. Vissa placeringar har behövt förlängas med anledning av de utmaningar
andra aktörer står inför och har resulterat i ökade kostnader för köpt vård. Viss
verksamhet såsom exempelvis daglig sysselsättning har begränsats, vilket på längre sikt
kan resultera i ökad psykisk ohälsa och missbruk. Viktiga externa samverkansformer
såsom SAMLA (samverkan Lerum Alingsås), har inte fortlöpt enligt plan med anledning av
den pågående pandemin. Framförallt socialmedicinsk mottagning har behövt anpassa sin
verksamhet utifrån att regionen behövt ställa om resurser.
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Antal aktualiseringar barn och unga (orosanmälningar/ ansökningar) har ökat de senaste
åren och mellan år 2018 och 2019 noterades en ökning med 12 procent. Hittills under
2020 har antal aktualiseringar varit lägre. Framför allt visar sommarmånaderna på ett
ovanligt lågt antal och om det fortsätter i samma takt beräknas det återgå till 2018 års
nivå. Det är dock svårt att göra någon närmare analys av det minskade inflödet i nuläget
då det är oklart hur stor roll pandemin spelar in. Nationellt finns en oro för att barn och
unga farit mer illa under pandemin och att våldet i nära relation ökat, något vi alltså ännu
inte ser i våra siffror.
Kostnaderna för försörjningsstöd per augusti överstiger budget med 0,6 mnkr. Jämfört
med motsvarande period föregående år har kostnaderna ökat med 14,6 procent och antal
hushåll som fått utbetalt försörjningsstöd har ökat med 6 procent. I landets kommuner ser
man överlag att biståndsbeloppet per hushåll ökade något under 2019, liksom den
genomsnittliga tidsperiod som biståndet utgått (Statistik om ekonomiskt bistånd 2019,
Socialstyrelsen). I jämförelse med andra kommuner i Västra götalandsregionen ligger
Alingsås dock fortsatt lågt (Kolada).
belopp i tkr

Ekonomiskt bistånd
2017
2018
2019
2020

Helår
12 863
14 940
18 464
21 000*

Utv. jan-aug Utv.
16%
24%
14%

8 225
9 677 18%
12 130 25%
13 922 15%

*prognos

Bakgrunden till kostnadsökningarna är framförallt en vikande konjunktur och en svårare
arbetsmarknad. Förändringen av arbetssätt och organisation inom arbetsförmedlingen
spelar också en viktig roll i sammanhanget. Även ökade kostnader för tillfälligt boende
kopplat till bostadsbristen är en orsak till de ökade försörjningsstödskostnaderna.
Pandemin påverkar också utvecklingen inom försörjningsstöd i negativ riktning även om
ökningen hittills är mindre än tidigare befarats. Det är ännu ovisst hur utvecklingen
kommer se ut under hösten men trenden är oroande.

Måluppföljning
Socialnämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och indikatorer genom
formulerade nämndsmål kopplade till mål 2 och 3. Nämndens mål kopplat till kommunens
prioriterade mål 2 omhändertar även en identifierad risk i nämndens väsentlighets- och
riskanalys. När det gäller mål 2 har nämnden mål kopplat till en av indikatorerna. För mål
3 har nämndsmål formulerats för samtliga indikatorer.
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Under respektive mål följer en beskrivning av aktiviteter, analys och prognos för
måluppfyllelse under året. En bedömning av nuläget görs genom följande signalfärger:

Ej uppfyllt

Delvis uppfyllt

I hög grad uppfyllt

Helt uppfyllt

Mål 2. I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och
ekonomisk hållbar utveckling
INDIKATOR
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat
försörjningsstöd, andel (%)
NÄMNDENS MÅL
Antal biståndsmottagare med långvarigt försörjningsstöd ska minska

Bedömning nuläge
Ej uppfyllt
Kommentar:
Då de personer som återaktualiseras för försörjningsstöd ofta tillhör samma målgrupp som
de som uppbär långvarigt försörjningsstöd förväntas förvaltningens arbete med att
förebygga långvarigt försörjningsstödsberoende även ha en positiv effekt på indikatorn
och därmed kommunens prioriterade mål. Nämndens mål är även kopplat till Agenda
2030 Mål 1. Ingen fattigdom.
Genom att säkerställa att de resurser som finns används optimalt och att ett bra stöd kan
ges till personer med långvarigt försörjningsstöd skapas goda förutsättningar för
målgruppen att förändra sin livssituation. Tillsammans med kultur- och
utbildningsförvaltningen har förvaltningen arbetat med att hitta gemensamma strategier
och arbetssätt för att säkerställa att resurserna inom arbetsmarknadsenheten (AME) är
rätt anpassade och effektiva. Från och med hösten startar en gemensam ledningsgrupp
för det fortsatta AME-arbetet med representanter från båda förvaltningarna.
Samverkansmöte med samordningsförbundet Insjöriket har även skett under våren för
genomgång av de arbetslivsinriktade insatser de erbjuder för målgruppen.
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Förvaltningen deltar sedan 2018 i ett projekt anordnat av Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) för att bryta långvarigt biståndsberoende. Projektet ger tillgång till bästa
möjliga kunskap inom området där socialsekreterare får del av kompetenshöjande
insatser kring metoder och arbetssätt som har haft bäst effekt inom området. Vid senaste
träffen i maj deltog även AME.
Under våren har en förberedelse skett inför att komma igång med återansökan av
försörjningsstöd via e-tjänst. Tekniken fungerar i dagsläget inte fullt ut men förväntas
komma igång i september 2020. Information och anvisning hur man ansöker via e-tjänst
har skickats ut till samtliga biståndsmottagare. E-tjänsten för återansökan förväntas frigöra
tid som socialsekreterarna kan lägga på att aktivt tillsammans med den enskilde hitta
lösningar som leder till självförsörjning.
Situationen inom området är väldigt speciell i år med tanke på pågående pandemi och
ökad långtidsarbetslöshet i Alingsås liksom i övriga Sverige. Sammantaget med rådande
utveckling med vikande konjunktur, omstrukturering av arbetsförmedlingen och minskade
resurser inom AME är det sannolikt att antalet personer med försörjningsstöd kommer öka
framöver. Prognosen är att fler kommer att återaktualiseras för försörjningsstöd och fler
kommer vara i behov av försörjningsstöd en längre tid. Utifrån pågående situation med
pandemi och tilltagande arbetslöshet blir ett nära samarbete med AME än mer viktigt
framöver och eventuellt behöver fler insatser inom AME komma till.
Under 2019 har andelen Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år
efter avslutat försörjningsstöd minskat, det vill säga fler vuxna personer har
återaktualiserats för försörjningsstöd. Även det andra nyckeltalet som är direkt kopplat till
nämndens mål gällande biståndsmottagare med långvarigt försörjningsstöd har ökat under
året, trots ovan beskrivna aktiviteter/ åtgärder. Målet bedöms därmed redan vid tiden för
delårsbokslutet ej vara uppfyllt och bedöms heller ej kunna nås under året.
NYCKELTAL
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat
försörjningsstöd, andel (%)
Mål 2020

Utfall 2020

Utfall 2019
(redovisades 2020)

Utfall 2018
(redovisades 2019)

≥76%

Värde saknas

66 %

76 %

Kommentar:
Fördröjd rapportering av nyckeltalet i Kolada.
Mål 2020 är att 2019 års mått i Kolada som presenteras 2020 ska vara högre än 2018 års mått i
Kolada, d v s att färre vuxna personer återaktualiseras för försörjningsstöd.
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Antal hushåll med långvarigt försörjningsstöd
Mål 2020

Utfall 31 aug 2020

Utfall 31 dec 2019

Utfall 31 dec 2018

Antal hushåll med
långvarigt
försörjningsstöd ska
vara lägre i december
2020 än i december
2019.

126 av totalt 258
hushåll

105 av totalt 252
hushåll

80 av totalt 190
hushåll

Kommentar:
Antal hushåll med långvarigt försörjningsstöd ska vara lägre i december 2020 än i december 2019.

Mål 3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från
kommunen
INDIKATOR
Delaktighetsindex (%)
NÄMNDENS MÅL
Barns möjlighet att tillgodogöra sig information och komma i kontakt med socialtjänsten via
kommunens webbplats ska öka
Bedömning nuläge
Delvis uppfyllt
Kommentar:
Genom att tillgänglighetsanpassa information riktat till barn på kommunens webbplats
ökar möjligheten till delaktighet, vilket förväntas ha positiv effekt på indikatorn och därmed
kommunens prioriterade mål. Nämndens mål är inriktat på fråga 16 Är kommunens
webbplats tillgänglighetsanpassad i det enkätunderlag som ger ett mått på kommuners
delaktighet (delaktighetsindex).
I syfte att öka barns möjlighet till delaktighet pågår ett arbete med att ta fram en e-tjänst
riktad till barn för lansering hösten 2020. Tjänsten syftar till att barnet själv ska kunna be
om hjälp och stöd på ett enkelt sätt via den digitala tjänsten. Barnet kan välja om hen vill
få återkoppling via sms, mail eller mobiltelefon. Återkopplingen till barnet ska ske inom 24
timmar (vardagar). Barn ska även få information om socialtjänstens arbete via en länkad
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film framtagen av Socialstyrelsen, samt en av Barnombudsmannen framtagen länk till en
tjänst som heter ”koll på soc” där man kan söka på olika ord, se fler filmer etc. Sidan ska
också ge information om kontaktuppgifter till sociala jouren när socialkontoret är stängt
samt kontaktuppgifter till polis och räddningstjänst.
Nämndens mål Barns möjlighet att tillgodogöra sig information och komma i kontakt med
socialtjänsten via kommunens webbplats ska öka bedöms kunna nås under året. Resultat
från kommunenkäten har nyligen redovisats där kommunens delaktighetsindex höjts till 53
% enligt nedan.
NYCKELTAL
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng
Mål 2020

Utfall 2020

Utfall 2019

Utfall 2018

>52%

53%

52%

52%

Kommentar:
Resultat från kommunenkäten.

INDIKATOR
Nöjd inflytande index (%)
NÄMNDENS MÅL
Medborgarnas möjlighet att delta i utvecklingen av socialförvaltningens digitaliseringsarbete
ska öka
Bedömning nuläge
Delvis uppfyllt
Kommentar:
Inom frågeområde Påverkan i Medborgarundersökningen finns en fråga kring hur nöjd
man är gällande möjligheten att påverka inom de kommunala verksamheterna. När
medborgare genom medborgardialoger ges möjlighet till inflytande på förvaltningens
verksamhet förväntas nämndens mål ha positiv effekt på indikatorn och därmed
kommunens prioriterade mål.
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Förvaltningens ambition i Budget för socialnämnden 2020-2022 var att utföra två
medborgardialoger inom område digitalisering under året i enlighet med kommunens
riktlinje för medborgardialog. I avvaktan på pandemins utveckling har någon
medborgardialog hittills inte kunnat utföras. En fokusgrupp har tagit fram förslag på
arbetssätt för att skapa dialog med målgruppen unga. Förslaget kommer att presenteras
för nämnden under hösten.
Syftet med medborgardialogen är att:




unga ska få en delaktighet
avstämning av vad som finns och vad som kan göras mer av
ömsesidig dialog mellan politiker, unga och socialförvaltning

En prognos för måluppfyllelse är dock svår att göra i dagsläget. Kommunens resultat från
Medborgarundersökningen presenteras först senare under hösten och när det gäller
huruvida medborgardialog kommer att kunna hållas eller ej beror på pandemins
utveckling. Målet bedöms för närvarande vara delvis uppfyllt, då ett förberedelsearbete
skett inför genomförande av medborgardialog. Det bedöms dock som mindre troligt att två
medborgardialoger kommer att kunna utföras under 2020. Det är ännu oklart om
förvaltningens arbete får genomlag på kommunens Nöjd Inflytande-Index.
NYCKELTAL
Nöjd Inflytande-Index – Helheten (%)
Mål 2020

Utfall 2020

Utfall 2019

Utfall 2018

>38%

Värde saknas

38%

37%

Kommentar:
Resultaten från Medborgarundersökningen finns ännu ej tillgängliga.

Antal genomförda medborgardialoger, socialnämnden
Mål 2020

Utfall 2020

Utfall 2019

Utfall 2018

2

0

-

-
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INDIKATOR
Gott bemötande vid kontakt med kommun (%)
NÄMNDENS MÅL
Andelen som får ett gott bemötande eller mycket gott bemötande vid kontakt med
socialförvaltningen ska fortsatt vara 100 procent.
Bedömning nuläge
Delvis uppfyllt
Kommentar:
Nämndens mål att samtliga som har kontakt med socialförvaltningen ska få ett gott eller
mycket gott bemötande förväntas ha en positiv effekt på indikatorn och därmed
kommunens prioriterade mål.
Här har förvaltningen redan 100 procent där målet är att det bibehålls. Genomgång av
målet har skett i på ledningsgrupper förankring sker på enheternas APT senast under
hösten. Återkommande dialog sker i olika forum kring professionellt bemötande och
respektfullt förhållningssätt.
Prognosen är att målet kommer att uppfyllas under året.
NYCKELTAL
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, individ/familj, andel av maxpoäng (%)
Mål 2020

Utfall 2020

Utfall 2019

Utfall 2018

100%

Värde saknas

100%

100%

Kommentar:
Resultat från servicemätningen som mäter tillgänglighet på telefon och e- post redovisas först
senare under hösten.
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INDIKATOR
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga,
(%)
NÄMNDENS MÅL
Andelen som tar kontakt med socialförvaltningen via telefon och som får ett direkt svar på en
enkel fråga ska öka
Bedömning nuläge
Delvis uppfyllt
Kommentar:
Nämndens mål att öka andelen som tar kontakt med socialförvaltningen via telefon och
som får direkt svar på en enkel fråga förväntas ha en positiv effekt på indikatorn och
därmed kommunens prioriterade mål. Information och genomgång av Administrativa
föreskrifter för telefonin inom Alingsås kommun och kontinuerlig dialog kring denna
förväntas förbättra förvaltningens resultat.
Vid en tidigare genomförd intern kartläggning av förvaltningens tillgänglighet via telefon
identifierades vissa förbättringsområden. Bland annat tillfrågades personal i kommunens
växel samt förvaltningens egna receptionspersonal. Framförallt framkom behov av
information och kontinuerlig uppföljning av kommunens föreskrifter kring telefonin men
även behov av mer förvaltingsspecifika rutiner. Med anledning av detta beslutade
förvaltningsledningen före sommaren om gemensamma och fasta telefontider för
myndighetsutövande personal. Även ett gemensamt upplägg för dagansvar på samtliga
myndighetsutövande myndigheter togs fram i syfte att öka tillgängligheten via telefon.
Övriga funktioner ska ha sin telefon öppen när de är på plats och i annat fall koppla bort
sin telefon.
Vidare har samtliga medarbetare uppmanats att spela in ett framtaget standardiserat
telefonmeddelande i syfte att de som ringer till förvaltningen ska få ett likvärdigt och tydligt
svar när man ej är anträffbar.
Då resultat från servicemätningen ännu ej finns tillgängligt bedöms målet för närvarande
vara delvis uppfyllt. Med tanke på det låga resultatet för 2019 och då flera åtgärder
genomförts och planeras bedöms målet kunna uppfyllas under året.
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NYCKELTAL
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga,
individ/familj (%)
Mål 2020

Utfall 2020

Utfall 2019

Utfall 2018

>17%

Värde saknas

17%

33%

Kommentar:
Resultat från servicemätningen som mäter tillgänglighet på telefon och e- post redovisas först
senare under hösten.

INDIKATOR
Andel som får svar på e-post inom en dag (%)
NÄMNDENS MÅL
Andelen som skickar e- post till socialförvaltningen och får svar inom en dag ska öka
Bedömning nuläge
Delvis uppfyllt
Kommentar:
Nämndens mål att öka andelen som skickar e- post till socialförvaltningen och får svar
inom en dag förväntas ha en positiv effekt på indikatorn och därmed kommunens
prioriterade mål. Information och genomgång av hantering av telefon och e-postbrevlådor
under semestrar och ledigheter förväntas förbättra förvaltningens resultat.
Tidigare har information kring hantering av e- post vid ledigheter och semestrar ej nått ut
till alla och medarbetare har inte alltid lagt in automatiskt svar vid frånvaro. Ökad
målluppfyllelse bedöms kunna nås genom att återkommande informera medarbetare på
APT om vad som gäller, så en medvetenhet finns i hela förvaltningen. Före
sommarsemestern har en sommarrutin, som bland annat beskriver hantering av epostbrevlådor, förankrats med enhetschefer och kommunicerats ut i förvaltningen.
Generellt ska medarbetare ställa in automatiskt svar om de är lediga där de om möjligt
hänvisar till kollegor beroende på ledighetens längd. I möjligaste mån ska svar ges inom
24 timmar.
Då värde ännu ej finns tillgängligt bedöms målet för närvarande vara delvis uppfyllt.
Bedömningen är att målet bör kunna nås under året.
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NYCKELTAL
Andel som får svar på e- post inom en dag, individ/familj (%)
Mål 2020

Utfall 2020

Utfall 2019

Utfall 2018

>83%

Värde saknas

83%

83%

Kommentar:
Resultat från servicemätningen som mäter tillgänglighet på telefon och e- post redovisas först
senare under hösten.

Uppdrag
Inga uppdrag har tilldelats socialnämnden eller förvaltningen.

Internkontroll
Utifrån socialnämndens väsentlighets- och riskanalys som genomfördes under hösten
2019 har 2020 års internkontrollpunkter tagits fram. Samtliga internkontrollpunkter följs
upp vid del- och årsbokslut. De risker som inte hanteras som internkontrollpunkter
omhändertas inom ramen för förvaltningens uppföljning av kritiska verksamhetsfaktorer
utifrån perspektiven ekonomi, målgrupp, verksamhet och medarbetare.
Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2020 framgår av bilaga 1, där det
redovisas hur förvaltningen har åtgärdat punkterna.
Följande signaler har använts för bedömning av för respektive kontrollmoment:
Kontrollen är genomförd utan anmärkning/med försumbar anmärkning
Kontrollen är genomförd med anmärkning
Samtliga kontrollmoment bedöms vid delåret ha genomförts utan anmärkning/ med
försumbar anmärkning.

Omedelbar åtgärd
Socialnämndens väsentlighets- och riskanalys som genomfördes hösten 2019
identifierade ingen risk som bedömdes kräva omedelbar åtgärd.
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Ekonomi
Drift
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget
2020

Delårsbokslut Prognos
2020
helår

Avvikelse
prognos/budget
2020

Delårsbokslut
2019

Differens
2020/2019

21 164

16 701

23 075

1 911

43 461

-26 760

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-127 347
-14 352
-51 014
-28 613

-85 973
-9 393
-38 423
-19 128

-128 504
-13 813
-56 045
-30 162

-1 157
538
-5 031
-1 549

-99 890
-10 075
-51 243
-19 524

13 917
682
12 820
396

Verksamhetens kostnader

-221 326

-152 917

-228 525

-7 199

-180 732

27 815

Verksamhetens
nettokostnader

-200 162

-136 216

-205 450

-5 288

-137 271

1 055

200 162

133 441

200 162

0

135 935

Finansnetto

0

-12

-12

-12

-5

-2 494
0
-7

Årets resultat

0

-2 787

-5 300

-5 300

-1 341

-1 446

Kommunbidrag

Inledande sammanfattning
Det samlade utfallet för perioden januari till augusti 2020 uppgår till -2,8 mnkr. Den
budgeterade avvikelsen för perioden uppgår till -0,9 mnkr med anledning av ett planerat
högre kostnadsläge under våren än hösten enligt de kostnadsminskade åtgärderna i
åtgärdsplanen SN 2019, § 86. Per augusti är semesterlöneskulden upptagen som en
semesterlönefordran, vilket ger en något för positiv bild. Under hösten kommer den
successivt att minska och troligen bli en kostnad. Med hänsyn till det senare uppgår den
reella avvikelsen till ungefär -3,5 mnkr. Helårsprognosen uppgår till -5,3 mnkr vilket är en
förbättring om 1,3 mnkr gentemot prognosen från maj.
Avvikelsen kan främst härledas till för stora volymer köpt vård i förhållande till budget,
större volymer än budgeterat av insatser som genererar arvodesutbetalningar till
uppdragstagare och höga kostnader för försörjningsstöd, även om Covid-19 endast haft
en begränsad effekt.
Resultatmässigt har detta kunnat kompenseras i viss mån till följd av obudgeterade
statsbidrag, bland annat har nämnden tagit del av 0,6 mnkr i ersättning för
sjuklönekostnader med anledning av Covid-19.
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Utfall för perioden
Intäkter – största delen av intäkterna utgörs av bidrag från Migrationsverket och
hyresintäkter för bostäder uthyrda i andra hand. Därutöver består nämndens intäkter
framförallt av riktade statsbidrag från Socialstyrelsen, viss försäljning av verksamhet,
momsbidrag och återbetalning av försörjningsstöd med återkrav. I augusti betalades
ersättning ut för sjuklönekostnader mellan april och juli.
Personalkostnader – ordinarie personal, inkluderat timanställda och med hänsyn tagen till
upplupen semesterlön, har på ett överläge ett överskott i förhållande till den periodiserade
budgeten. På enhetsnivå finns vissa avvikelser där vakanser har genererat överskott och
nyttjande av timanställda och utbetalning av övertid har genererat underskott. Kostnader
för arvoden till familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner har en negativ avvikelse
gentemot budget.
Lokalhyror – har en positiv budgetavvikelse på överläge till följd av ett antal lokaler har
kunnat lämnas i förtid.
Köp av tjänster – största delen av utfallet utgörs av köpt vård och där återfinns en negativ
budgetavvikelse. Trots att den köpta vården befunnit sig på en väsentligt lägre nivå än
tidigare år har den ändå genomgående under året befunnit sig på en nivå som överstigit
budget. I början av året sjönk vårdkostnaderna successivt för att precis innan sommaren
börja öka, från månadsskiftet juni/juli har kostnaderna dock börjat sjunka mot lägre nivåer
igen. Att kostnader återigen börjat sjunka kan dels förklaras av något lägre volymer och
dels av en prisreducering från Statens institutionsstyrelse under andra halvåret 2020 med
anledning av Covid-19. I juli motsvarade effekten av det senare drygt 320 tkr och i augusti
knappt 180 tkr.
I övrigt består utfallet främst av driftskostnader för IT, extern handledning av personal,
kostnader kopplat till att boenden har flyttat samt friskvårdsbidrag till personal.
Övriga kostnader – på överläge är utfallet enligt budget för kontogruppen.
Försörjningsstöd har fortsatt att utgöra ungefär 75 procent av utfallet i kontogruppen. Per
augusti avviker försörjningsstödet negativt med knappt 0,5 mnkr från budgeterad nivå,
detta kompenseras dock med en utpräglad inköpsrestriktivitet, lägre telefonikostnader och
ett mycket lågt utfall för kurser och fortbildningsprogram.
Kommunbidrag – kommunbidraget följer fullmäktigebudget och betalas ut i 12-delar varje
månad.
Jämförelse mellan åren
Sedan delårsbokslutet 2019 har nämndens verksamhet krympt väsentligt. Kostnaderna för
årets två första tertial är drygt 15 procent lägre än motsvarande period föregående år.
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Förklaringen bakom är tredelad, dels har verksamhet flyttats över till andra nämnder, dels
har volymerna av ensamkommande barn och unga minskat och dels har åtgärderna enligt
SN 2019, § 86 gett effekt.
Att skillnaden för nettokostnaden inte är större är något missvisande och beror främst på
de redovisade intäkterna i delårsbokslutet 2019. Per augusti 2019 ingick större
intäktsposter från Migrationsverket avseende 2017 och 2018, nämnden fick även 6 mnkr
från kommunens flyktingfond som inte periodiserades och därför var upptagen i sin helhet
i samband med delårsbokslutet. 2020 har nämnden tillämpat månadsvis uppföljning och
periodiserar samtliga kostnader och intäkter.
Att resultatet skiljer sig negativt mellan åren förklaras dels av ovan och dels av ett lägre
kommunbidrag 2020. Ett tillfälligt kommunbidrag avseende EKB upphörde 2020, därtill har
två boenden och kontaktpersoner enligt LSS gått över till Vård- och omsorgsnämnden.
Alkoholhandläggare har gått över till Miljöskyddsnämnden och HR-strateger har
centraliserats. I samtliga dessa fall har den underliggande kommunbidragsfinansieringen
gått över till respektive nämnd inför året.
Prognos
Helårsprognosen uppgår till -5,3 mnkr med väsentliga avvikelser jämfört med budget inom
samtliga kontogrupper.
Intäkter – förväntas att avvika positivt gentemot budget per helår. Under året har
obudgeterade statsbidrag betalats ut, volymen för andrahandsuthyrning har även ökat
vilket har medfört högre hyresintäkter. Detta förväntas dock motverkas i viss mån av två
förhållanden, omprövning av förväntade intäkter från Migrationsverket avseende 2019
samt upphörd försäljning av verksamhet till Vård- och omsorgsnämnden.
Personalkostnader – förväntas avvika negativt gentemot budget per helår. Den
prognosticerade avvikelsen är kopplad till större volymer av familjehemsplaceringar och
andra insatser som medför arvoden till uppdragstagare. Därtill prognosticeras det att
timlöner och övertidsersättning kommer avvika från budget om än i mindre omfattning än
tidigare. Att personalkostnaderna ändå kommer vara förhållandevis lägre under
resterande del av året än fram till augusti beror dels på att personal som innehaft de
indragna tjänsterna enligt SN 2019, § 86 har avslutats löpande under första halvåret av
2020 och dels på att den upplupna semesterlönefordran kommer att betalas av.
Lokalhyror – förväntas avvika positivt gentemot budget per helår. Hyreskostnader för
verksamhetslokaler som har sagts upp har upphört tidigare än budgeterat vilket ger en
positiv avvikelse. Den positiva avvikelsen motverkas i viss mån av en obudgeterad
utökning av lägenhetsbeståndet som i sin tur dock finansieras genom högre hyresintäkter.
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Köp av tjänster – förväntas avvika negativt gentemot budget per helår. Per augusti finns
en negativ avvikelse kopplat till större volymer än budgeterat av köpt vård som inte
förväntas kunna åtgärdas under innevarande år. Avvikelsen prognosticeras att öka, dock i
en något långsammare takt än tidigare under året.
Övriga kostnader – förväntas avvika negativt gentemot budget per helår. Största delen av
den negativa avvikelsen i kontogruppen förväntas försörjningsstöd ha, följt av
obudgeterade återställningskostnader för lokalen på Badhusgatan, förväntade
kundförluster och kostnader kopplade till flytt av boenden och andra verksamheter. Detta
förväntas dock motverkas i viss mån av att övriga kostnader inom kontogruppen förväntas
understiga eller rymmas inom budget.
Prognosförändring
Sedan månadsuppföljningen per maj förbättras prognosen med 1,3 mnkr. Lite knappt
hälften av beloppet utgörs av ersättningen för sjuklönekostnader mellan april och juli som
betalades ut i augusti. I augustiprognosen ingår även ytterligare statsbidrag för psykisk
hälsa samt högre intäkter för hyror och försäljning av verksamhet.
Inga effekter från omställningsarbetet som har fortlöpt sedan nämnden antog ett
åtgärdspaket i maj räknades in i föregående prognos. Per augusti har dock vissa effekter
kring tidsbegränsade anställningar som inte kommer förlängas kunnat räknas in vilket har
lett till lägre prognosticerade personalkostnader. Andra delar av nämndens åtgärdspaket
har en mer osäker tidplan varpå deras effekt inte ingår i prognosen.
Till följd av att den köpta vården ökade i maj och juni och fortsatt befunnit sig på en
förhållandevis hög nivå i juli och augusti förväntas köp av huvudverksamhet överstiga
senaste prognos.
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Investeringar
Tkr

Expansionsinvestering
Imageinvestering

Budget
2020

Delårsbokslut Prognos
2020
helår
0

0

0

0

Avvikelse
Delårsbokslut Differens
prognos/budget 2019
2020/2019
2020
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reinvestering

-1 200

-509

-1 200

0

-403

-106

Inventarier

-1 200

-466

-500

700

-344

-123

IT-utrustning

0

-29

-50

-50

-59

31

Transportmedel

0

-14

-50

-50

0

-14

Paviljonger

0

0

-600

-600

0

0

Anpassningsinvestering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1 200

-509

-1 200

0
0

-403

-106

Totalt utgifter

Utfall för perioden
Utfallet per augusti för nämndens totala investeringar uppgår till 509 tkr vilket motsvarar
42 procent av budgeten för året. Nedan kommenteras utfallet per investeringsprojekt.
Inventarier – utfallet per augusti utgörs främst av brandsäkra arkivskåp och inventarier till
boenden. En del ytterligare inventarier kommer att behöva köpas in till en följd av vissa
lokalbyten samt förbrukad livslängd av befintliga inventarier. Totalt förväntas
investeringsprojektet avvika positivt gentemot budget, en mindre del av avvikelsen är
avsedd som finansiering av investeringsmedel till IT-utrustning och transportmedel.
IT-utrustning – utfallet utgörs av teknik för att möjliggöra möten på distans som
konferenskameror och ljudutrustning. Under året kommer viss IT-utrustning med förbrukad
ekonomisk livslängd att köpas in. Investeringsprojektet har ingen budget men kommer att
finansieras genom överskott från investeringsbudgeten för inventarier.
Transportmedel – utfallet per augusti utgörs av el-cyklar, under året kommer fler el-cyklar
att köpas in. El-cyklarna används som ett substitut till att leasa bilar. Investeringsprojektet
har ingen budget men kommer att finansieras genom överskott från investeringsbudgeten
för inventarier.
Jämförelse mellan åren
Inga väsentliga avvikelser mellan åren föreligger.
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Prognos
Prognosen för reinvesteringsprojekt uppgår till 1,2 mnkr, vilket är i linje med budget. Större
omfördelningar av budget på projektnivå kommer att genomföras för att frigöra
investeringskapital till en ny typ av bostadslösningar i paviljonger för en målgrupp vars
behov tidigare har varit svåra att tillgodose.

Personal
Personal och kompetensförsörjning
Personalsammansättning

JULI 2020
Alla anställnings- och
löneformer
Tillsvidareanställd
månadsavlönad
Visstidsanställd
månadsavlönad

Antal årsarbetare
enligt ÖK

Antal
årsarbetare

Genomsnittlig
sysselsättningsgrad, (%)
juli 2020

Genomsnittlig
sysselsättningsgrad, (%)
januari 2020

183,97

159,87

55,90%

55,60%

164,84

125,17

74,07%

73,63%

19,13

17,95

89,73%

95,65%

0,00

16,75

17,27%

9,90%

Administration

18,50

15,47

81,41%

85,24%

Ledningsarbete

15,75

13,14

82,12%

82,95%

146,72

128,26

51,93%

51,96%

2,00

2,00

100,00%

100,00%

50,00%

1,61%

Visstidsanställd timavlönad

Socialt och kurativt arbete
Teknikarbete

Vård och omsorg
1,00
1,00
* Antal årsarbetare enligt ÖK, är utifrån vad som står på anställningsavtalet
* Antal årsarbetare är faktiskt arbetad tid
* Genomsnittlig sysselsättningsgrad är utifrån faktiskt arbetad tid.

Socialförvaltningen har från och med 2020 färre medarbetare än 2019 främst med
anledning av verkställda organisationsanpassningar utifrån budgetförutsättningar med
fokus på kärnverksamhet och minskad administration samt övergång av kvarvarande
LSS-verksamhet till vård- och omsorgsnämnden. Antal årsarbetare har reducerats till att
vara 160 årsarbetare i juli 2020 jämfört med 187 årsarbetare samma period 2019.
Förvaltningens tillsvidareanställda har en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 74 procent,
vilket är en sänkning med 2,3 procentenheter jämfört med föregående år. Fyllnadstid för
perioden har minskat något och övertiden har ökat något jämfört med samma period 2019.
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Andel timavlönade
Under perioden januari till juli 2020 har förvaltningen nyttjat timavlönad personal
motsvarande 16,7 heltidsarbetare. Då den totala personalstyrkan har reducerats blir det
mer rättvisande att jämföra andelen timavlönad personal gentemot totalt antal årsarbetare.
Här har andelen timavlönade minskat något, från 11 procent januari till juli 2019, till 10,5
procent under samma period 2020. Utifrån ökad korttidsfrånvaro i samband med
pandemin samt ett pågående omställningsarbete har bemanningsplaneringen under våren
varit utmanande. Trots detta har andelen timavlönade sänkts.
Arbetet med att minska antalet timavlönade är fortsatt prioriterat. Genom att minska
antalet arbetade timmar av timavlönad personal stärks kontinuiteten och kvaliteten ökar
för våra brukare.
Personalomsättning
Totalt har 25 medarbetare avslutat sina anställningar under perioden januari till juli 2020.
24 av dessa är externa avgångar (såsom annan kommun, landsting el dyl.) och två är
pensionsavgångar. Under förra årets period avslutade 15 personer sina anställningar.
Personalomsättningen under perioden januari till juli 2020 ligger på 14,3 procent. Detta
beror främst på effekterna av det omställningsarbete som gjordes under 2019, vilket
innefattade neddragning av flera tjänster.
Liksom i övriga landet är det framförallt svårt att rekrytera till tjänster inom
myndighetsutövning men även till utannonserade chefstjänster har det visat sig vara svårt
att få kandidater med relevant kompetens och erfarenhet.
Kompetensförsörjning
Rekrytering av erfarna socialsekreterare är och kommer troligtvis att vara en fortsatt
utmaning. Därav är det av stor vikt för förvaltningen att vara så attraktiva att personalen vill
stanna kvar i organisationen. Rätt kompetens och kompetensutveckling av befintlig
personal är en förutsättning för att klara av att hantera den omfattande omställningen och
möta våra brukare på bästa sätt. För att fortsätta vara attraktiva som arbetsgivare krävs
även fortsatt stort fokus på att arbeta för en god arbetsmiljö samt ett nära och tydligt
ledarskap.
Den rådande pandemin har inneburit att förutsättningarna inom
kompetensförsörjningsområdet har ändrats. Flera aktiviteter kopplade till rekrytering och
kompetensutveckling har fått skjutas på framtiden eller anpassats. Framförallt
rekryteringsaktiviteter, såsom mässor eller liknande har ställts in, men även
förvaltningsgemensamma trivselaktiviteter. Förvaltningen har dock varit synliga i en av
Göteborgs universitetet publikationer under våren och fortsatt att ta emot
socionompraktikanter från Göteborgs universitet i samma utsträckning som tidigare. När
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det gäller kompetensutveckling har förvaltningen lyckats väl med att genomföra flertalet av
de planerade utbildningar, dock med vissa anpassningar.
Det regionala introduktions- och kompetensprogrammet inom barn och unga; Yrkesresan,
som hålls av GR (Göteborgsregionen) har fortsatt även under våren 2020. I syfte att
tillgodose framtida kompetensbehov har en planering gjorts inför en omfattande
kompetensutveckling inom Signs of Safety för samtliga medarbetare inom avdelning Unga
med stöd av medel från Tidig lokal omställning (TLO). En central del av Signs of Safety är
säkerhetsplanering för högriskärenden, som förenklat innebär att socialsekreteraren
arbetar intensivt tillsammans med familjen och nätverket runt familjen för att göra en tydlig
planering för barnets fortsatta skydd och säkerhet. Kompetenssatsningen startar nu i höst
och pågår under två år. Avdelning Unga har även satsat på att stärka kompetens kring
bland annat barns delaktighet, mobilisera barns nätverk, stöd till placerade barns föräldrar,
sexuella övergrepp samt funktionell familjeterapi.
Inom avdelning Vuxna har bland annat kompetenshöjande satsningar genomförts inom
SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) utvecklingsprojekt ; Att bryta långvarigt
beroende av försörjningsstöd, där ett utbildningspaket tagits fram som riktar sig till
socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. Vidare var en internutbildning på utförarsidan
kring bemanning, så kallad medarbetarakademi, planerad men fick skjutas upp med
anledning av pandemin. Istället har man arbetat med att få till stånd olika typer av elearning/ online utbildningar. Utbildning inom rättspraxis gällande områdena missbruk och
socialpsykiatri har bokats in under september.
Utöver en grundläggande utbildning inom ledning och styrning för förvaltningens chefer i
januari har tid avsatts för ledarutveckling på gemensamma chefsträffar. Förvaltningen har
också nyttjat kommunens centrala satsning på en enhetlig ledarutveckling med UGL
(Utveckling av grupp och ledare), UL (Utvecklande ledarskap) och IL (Indirekt ledarskap).

Arbetsmiljö
Förvaltningens utmaningar ställer krav på ett tydligt och närvarande ledarskap. Den
pågående omställningsprocessen, vilket innebär att förvaltningen ska klara sitt uppdrag
med en mindre organisation, innebär omfattande förändringar av både personal och
arbetssätt. Detta sammantaget med att förvaltningen också behöver kunna hantera alltmer
komplexa ärenden innebär en ökad risk utifrån arbetsmiljöperspektiv. Risk- och
konsekvensanalyser med handlingsplaner har tagits fram på berörda enheter.
Nämndens arbetsmiljömål för 2020 har formulerats utifrån resultatet av 2019 års
medarbetarenkät: Socialförvaltningen präglas av tydlig ledning och styrning.
Arbetsmiljömålet förväntas uppnås genom implementering av det nya arbetssättet för
förvaltningens ledning och styrning, vilket tidigare beskrivits närmare under Verksamhet.
Alla chefer har under 2020 vidareutvecklat arbetssättet, där också medarbetarna gjorts
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delaktiga i processen. I Budget för socialnämnden 2020-2022 angavs målvärdet för
arbetsmiljömålet 2020 vara ett förbättrat resultat för nöjd medarbetarindex (NMI) inom det
område som bland annat handlar om mål, uppföljningar och påverkansmöjligheter.
Medarbetarenkät kommer dock ej att skickas ut under 2020, varför något jämförande
resultat inte kommer finnas att tillgå. Anledningen är att riktlinjerna för det systematiska
arbetsmiljöarbetet revideras och ett nytt arbetssätt som ska ersätta medarbetarenkäten
håller på att arbetas fram. Avstämning mot målet får istället göras genom utvärdering av
genomförda aktiviteter. Utifrån de goda resultat som implementeringen av det nya
arbetssättet för att tydliggöra förvaltningens ledning, styrning och uppföljning hittills har
visat, görs bedömningen att utvecklingen går åt rätt håll.
Arbetsmiljöarbetet har hittills i år haft stort fokus på att förhindra smitta av Covid-19. Riskoch konsekvensanalyser har utförts på enheterna och därefter har lämpliga anpassningar
vidtagits. Förvaltningen har haft noggrann övervakning av sjukfrånvaron och planerat
utifrån ökat bortfall.
Varje chef har getts möjlighet till individuella möten med förvaltningens HR-partner, utifrån
chefens behov, där fokus varit på respektive chefs HR-relaterade frågor. Exempel på
områden som berörs kan nämnas pågående rehabiliteringsärenden, rekryteringsbehov,
resultat från Mätstickan såväl på individ- som gruppnivå, handlingsplaner samt tillbud och
arbetsskador på enheten.

Arbetsskador och tillbud
Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador
Typ

2019

2020

Differens 2019-2020

Tillbud

45

10

- 35

Arbetsskador

10

1

-9

Under perioden januari till juli 2020 är endast en arbetsskada anmäld. Arbetsskadan
handlade om en fallolycka utomhus och ligger under kategori ”nollskada”.
Under nämnda period har 10 tillbud rapporterats. De vanligaste tillbuden som anmäls rör
någon form av orosmoment i anslutning till brukare med psykisk ohälsa, varav tre av
tillbuden är inom kategorin ”hot & våld”. Det har även förekommit två tillbud i frågor
rörande exponering av smitta, Covid-19. Kontinuerliga dialoger kring hur man framöver
kan förhindra tillbud eller arbetsskada som uppstått, förs ute på enheterna på deras
arbetsplatsträffar.
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Att antal rapporter om arbetsskada och tillbud har sjunkit kan handla om att det finns
behov av att chefer påminner sina medarbetare om syftet med att alltid rapportera
arbetsskador och tillbud. Det är viktigt att förvaltningens alla medarbetare känner till och
aktivt rapporterar i verksamhetssystemet LISA. Statistik, dokumentation och
handlingsplaner gällande arbetsskador och tillbud ingår i varje chefs arbetsmiljöansvar
och ska regelbundet lyftas för diskussion på enhetens arbetsplatsträffar (APT). Genom att
synliggöra och analysera inkomna tillbud och arbetsskador ges medarbetare, chef och
skyddsombud möjlighet att riskbedöma samt vidta åtgärder kring de eventuella brister som
finns i arbetsmiljön eller vilka som skulle kunna leda till risker. Såväl arbetsskador som
tillbud omhändertas av närmaste chef i handlingsplaner, vilka mynnar ut i olika åtgärder
beroende på orsak såsom översyn och justering av enhetens rutiner, extra bemanning och
nyttjande av företagshälsovård.

Sjukfrånvaro
Tabell, sjukfrånvaro i %
2019: januari – juli

2020: januari – juli Differens

Totalt

7,42

10,80

3,38

≤ 29 år

4,97

5,00

0,03

30-49 år

7,26

11,47

4,21

50 år ≥

8,15

10,61

2,46

Kvinna

9,01

12,26

3,25

Man

2,52

5,94

3,42

Dag 1-14

2,1

2,81

0,71

Dag 1-59

3,16

4,35

1,19

Dag 59 >

2,21

1,53

-0,68

* Sjukfrånvaron avser siffror för månadsavlönad personal fram till och med den 31 juli

Förvaltningens sjukfrånvaro under perioden januari till juli 2020 befinner sig på 10,8
procent, vilket är en ökning i jämförelse med samma period under 2109 då sjukfrånvaron
låg på 7,42 procent. Ökningen kan till viss del förklaras med att personalstyrkan har
minskat medan flera längre rehabiliteringsärendena fortfarande finns kvar. Vidare har en
allmän ökad sjukfrånvaron skett utifrån restriktionerna i samband med pandemin, där det
framförallt under februari och mars i var en markant ökning jämfört med samma period
under föregående år. Även förvaltningens pågående omställningsarbete som bland annat
innehåller beslut om indragna tjänster påverkar medarbetare, vilket kan resultera i en ökad
sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron för den yngre personalstyrkan ligger kvar på samma låga nivå
som föregående år. Ökningen av sjukfrånvaron är lika stor oavsett kön.
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Av de större yrkesgrupperna inom förvaltningen har socialsekreterarna en sjukfrånvaro
som ligger på 10,2 procent och stödassistenterna 14,3 procent. Stödassistenterna har
under perioden utsatts för ökad påfrestning, både med anledning av pandemin och den
pågående omställningen där de berörs på olika sätt. Det har funnits oro för smitta
samtidigt som de inte har samma möjligheter att arbeta hemifrån. Sjukfrånvaron bland
timavlönade ligger på 2,3 procent.
Det är fortsatt den längre sjukfrånvaron som är störst, vilken är svårt att påverka trots
kontinuerlig uppföljning, då frånvaron huvudsak handlar om till icke arbetsrelaterade
orsaker. Samtidigt är det av stor vikt att arbeta hälsofrämjande, så att medarbetarna håller
sig friska och motiverade. Att månadsvis följa upp medarbetarnas arbetsbelastning,
mående och trivsel genom verktyget Mätstickan är ett viktigt förebyggande arbete för att
minska frånvaron, då signaler kan fångas upp och åtgärder sättas in i tid.
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