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

Analys
Syftet med analysen är att jämföra Alingsås individ- och familjeomsorgs kostnader i
förhållande till referenskostnaden och liknande kommuners kostnader. Därmed kan
man identifiera orsakerna till kommunens nettokostnadsavvikelse IFO.
Metoden som använts är offentlig statistik från Kolada1. Om inget annat anges är
källhänvisningen www.kolada.se. För att ta reda på orsakerna till avvikelserna har
avstämning gjorts med avdelnings- och enhetschefer inom socialförvaltningen.
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Kolada är kommun- och landstingsdatabasen för officiell statistisk. Kolada ägs av den ideella
föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges
Kommuner och Landsting är föreningens medlemmar.

Avgränsning har gjorts utifrån referenskostnadsbegreppet för individ- och
familjeomsorgen och Alingsås kommun. Annan verksamhetsanlys som olikartat
arbetssätt/metodiker, organisering och ledarskap ingår inte.

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

Jämförelsegrupp
Ett sätt att undersöka verksamhetens kostnader är att jämföra sig med kommuner
som har likartade strukturella förutsättningar. I Kolada finns möjlighet att jämföra
med Liknande kommuner IFO. Alingsås kommun jämförs med de sju kommuner
som ur ett strukturellt perspektiv har mest likartade förutsättningar att bedriva
verksamhet inom IFO. De strukturella förutsättningarna bygger på uppbyggnad av
referenskostnad (70 %) och invånarantal (30 %). Alingsås liknande kommuner är
Härryda, Lerum, Piteå, Österåker, Lidingö, Vallentuna och Ängelholm.
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Vad kostar verksamheten? Kommunernas kostnadsutveckling 2010-2015. Utgiven av SKL (Sveriges
kommuner och landsting)
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IFO övergripande
Nedanstående diagram visar IFO nettokostnadsavvikelse över tid. Jämförelse görs
också med Alingsås liknande kommuner.

Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statiskt förväntat.
Även om vissa år varierar visar diagrammet att Alingsås kommun ligger på en
genomgående relativt hög nettokostnadsavvikelse.
För år 2017 ligger Alingsås kommuns IFO nettokostnadsavvikelse på 26 %.
Kommunfullmäktiges flerårsstrategi 2017-2019 innehöll målet I Alingsås råder god
ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning. Fullmäktiges indikator
Avvikelser mellan redovisade nettokostnader och referenskostnader ska minska
följdes upp inför socialnämndens årsredovisning 2017. Det konstaterades att
nettokostnadsavvikelsen för individ- och familjeomsorg hade ökat från 5,8 % år 2015
till 15,3 % för år 2016.
I socialnämndens årsredovisning framgår hur socialförvaltningen arbetat med
åtagandet att erbjuda insatser som har avsedd effekt. Socialförvaltningen inriktade
sig på ett förebyggande arbete för att motverka framtida behov av köpta placeringar.
Genom olika typer av hemmaplanslösningar gavs förutsättningar för att erbjuda
verksamhet med hög kvalitet. Det är dock inte möjligt för en kommun av Alingsås
storlek att tillgodose hela det varierande behovet av sociala placeringar i egen regi.
Under våren 2017 genomfördes en implementeringsanalys av de förändringar som
beslutats inom beroendeverksamheten. Analysen visade att vårdkedja,
motivationsboende, boendestöd, bostad först, mobil central nattpatrull och
serviceinsatser hade genomförts enligt plan. Däremot var det svårt att få familjehem
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för vuxna. Vid årsbokslutet konstaterades att kostnaderna för personer utsatta för
våld i nära relationer hade stigit markant jämfört med föregående år.
Nedan redogörs för ett begränsat antal nyckeltal. Kolada innehåller ca 5 000
nyckeltal. Avgränsningen av antalet nyckeltalen har gjorts i syfte att fånga väsentliga
avvikelser. Avvikelserna omfattar områdena ekonomiskt bistånd, social barn- och
ungdomsvård, missbruk och beroendevård samt köp av övrig vuxenvård. Analysen
gäller nyckeltal för resurser, volym samt kvalitet och resultat.

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

Nivåerna vad gäller ekonomiskt bistånd i Alingsås kommun har varit sjunkande de
senaste åren och för år 2017 är det ekonomiska biståndet än lägre. 2017 låg det
ekonomiska biståndet på 497 kr/inv: att jämföras med 713 kr/inv i jämförbara
kommuner och 1 351 kr/inv för riket. I Alingsås är också andelen barnfamiljer som
uppbär försörjningsstöd lågt och få har fått ekonomiskt bistånd över en längre tid.
Under 2017 arbetade socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet aktivt med att möta
individuella och alltmer omfattande behov så att allt fler individer uppnår
egenförsörjning och därigenom undviker att hamna i utanförskap. Samverkan har
skett med andra aktörer som Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och
frivilligorganisationer. Självförsörjningsgraden ökade, vilket visar att samarbetet gett
resultat.
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Definition i Kolada: Kostnader för utredning och utbetalning av försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt
bistånd. (Bidrag till flyktingar redovisas inte här utan under verksamhetsområdet Särskilda insatser).
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Resurserna för ekonomiskt bistånd har använts väl.
När det gäller volymerna är de sjunkande 2014 t o m 2016. Statistik för volymerna
år 2017 är ännu inte publicerade i Kolada. Nyckeltalen invånare som någon gång
under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel % av befolkningen och unga vuxna
med ekonomiskt bistånd, andel % ligger på allt lägre nivåer i kommunen. I
jämförelse med liknande kommuner något högre, men i jämförelse med riket på en
låg nivå.
Genomsnittlig biståndsperiod, månader per år, ligger på en låg nivå vilket framgår
av nedanstående diagram.

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

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

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

4

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

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

5

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

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

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

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

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

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

9

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

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

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

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

10

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

Köp av verksamhet
Av diagrammet nedan anges hur stor del av verksamheten som utgör köp. Alingsås
ligger på en lägre andel köp än liknande kommuner de senaste åren.
Speciellt för mindre kommuner kan kostnaderna variera mellan enskilda år, få
kostsamma placeringar slås ut på ett lägre invånarantal. En större kommun med
större volymer är mindre känslig för variationer.
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Slutsatser
Nettokostnadsavvikelsen IFO visar att kommunens faktiska kostnader är högre än
vad som kan förväntas utifrån kommunens specifika strukturella förutsättningar om
verksamheten bedrivs vid en genomsnittlig ambitions- och effektivitetsnivå. För år
2017 ligger nettokostnaden IFO 26 % högre än referenskostnaden.
Framför allt har kostnaderna för barn- och ungdomsvård ökat. En orsak är att antalet
orosanmälningar har ökat, en ökning som generellt är högre i Alingsås än i många
andra kommuner. Ökad anmälningsfrekvens kan visa på ett bra samarbete mellan
socialtjänsten, polis och barnomsorg/skola. Fler anmälningar har krävt mer
personalresurser och lett till fler insatser.
Gruppen som är utsatt för våld i nära relationer har ökat och därmed också både
personal för att hantera ärendena och i vissa fall kostsamma placeringar i form av
skyddat boende.
Socialförvaltningen har strävat efter en god effektivitet. Genom att prioritera
familjehemsplaceringar i största möjliga utsträckning och köpa placeringar när
endast särskilda behov föreligger har resurserna använts på bästa sätt.
Volymökningarna och behoven av fler placeringar har dock medfört svårigheter att
hålla budget. Erfarenheter framåt är att arbeta förebyggande och långsiktigt.
Ambitionerna är höga för verksamheten. Socialnämnden har arbetat utifrån
kommunfullmäktiges målsättningar. I kommunfullmäktiges flerårsstrategi 2017-2019
anges nämndens fokusområden: att förebyggande insatser för barn och ungdomar
ska prioriteras, att förebyggande insatser mot våld i nära relationer ska prioriteras,
att åtgärder för minskad droganvändning ska vidtas samt att frivilliginsatser ska
stimuleras och utvecklas. Socialnämnden har också konkretiserat fullmäktiges
indikatorer som att självförsörjningsgraden ska öka och avvikelser mellan
redovisade nettokostnader och referenskostnader ska minska. Hur nämnden arbetat
med fokusområden och indikatorer under 2017 framgår av kommentarerna till de
olika nyckeltalen. Av socialnämndens årsredovisning framgår att nämnden levt upp
till fullmäktiges målsättningar.
Nettokostnadsavvikelsen visar en hög ambitionsnivå samtidigt som nämnden
lyckats väl med att möta ökande volymer, framför allt inom områdena
orosanmälningar och gruppen våld i nära relationer.
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