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Socialnämnden

Socialnämndens utmaningar och förutsättningar 2022-2026
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har de senaste åren haft svårigheter att bedriva verksamhet inom ram, de
senaste två åren har två stora åtgärdspaket antagits och genomförts och numer har
nämnden en ekonomi i balans. Vid båda tillfällena har det varit kort framförhållning och en
snabb beslutsgång vilket har försatt nämnden i en oönskad situation.
I samband med den ekonomiska månadsuppföljningen per mars 2021, SN 2021-04-20, § 27
gav Socialnämnden förvaltningen i uppdrag att genomlysa nämndens utmaningar och
förutsättningar den kommande femårsperioden. Detta med anledning av att säkerställa en
hållbar verksamhet där nödvändiga åtgärder vidtas med god framförhållning.
Förvaltningens yttrande
Socialnämnden har sedan 2017 haft en bekymmersam kostnadsutveckling för ekonomiskt
bistånd, utvecklingen har accelererat med fler biståndstagare, längre genomströmningstid
och större belopp per biståndstagare. Detta ställer krav på att finansieringen successivt
stärks för verksamheten. Utifrån nuvarande förutsättningar behöver nämnden omfördela
resurser från befintlig verksamhet innan förändrade arbetssätt gett full effekt och skapat ett
ekonomiskt utrymme, vilket i sin tur kommer kräva effektiviseringar som medför betydande
permanenta kostnadsminskningar. Effektiviseringar som kan få negativa konsekvenser i ett
längre perspektiv.
Utöver utvecklingen av ekonomiskt bistånd står Alingsås inför en befolkningsökning.
Befolkningsprognosen indikerar att befolkningsstrukturen kommer förändras och att gruppen
med yngre invånare kommer växa snabbare än gruppen med äldre invånare. Eftersom det är
mer sannolikt att yngre invånare blir aktuella för socialtjänsten och att de generellt kräver mer
resurser kommer trycket på nämnden troligtvis öka även av denna anledning.
Om budget i balans ska bibehållas behöver Socialnämnden hitta effektiviseringar i
verksamheten motsvarande ett belopp i storleksordningen 15-20 mnkr i 2021-års prisnivå.
Detta måste ske parallellt med att nämnden frigör resurser för att kunna ställa om
verksamheten för att möta de krav den nya socialtjänstlagen förordnar samtidigt som den
bibehåller rättssäkerheten enligt den befintliga socialtjänstlagen.
Ekonomisk bedömning
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner genomlysningen och förklarar uppdraget riktat till förvaltningen,
SN 2021-04-20, § 27 fullgjort
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