Månadsuppföljning juli 2022
Socialnämnden

Drift
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget 2022 Prognos helår Avv. prognos/
2022
budget 2022

12 686

13 896

1 210

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-121 932
-12 517
-57 941
-30 422

-119 897
-12 015
-56 641
-30 269

2 035
502
1 300
153

Verksamhetens kostnader

-222 812

-218 822

3 990

Verksamhetens nettokostnader

-210 126

-204 926

5 200

210 126

210 126

0

Finansnetto

0

0

0

Årets resultat

0

5 200

5 200

Kommunbidrag

Inledande sammanfattning
Uppföljningen per juli visar på ökat överskott jämfört med tidigare redovisad prognos per maj.
De huvudsakliga anledningarna till överskottet är som tidigare redovisats att MiniMariamottagningen inte startar upp fullt förrän augusti, fortsatt låga kostnader för köpt vård
inom avdelning unga under sommaren samt ett antal vakanta tjänster under årets inledning.
Vidare har kostnaderna för familjehemsverksamheten varit låga under juli. Visst överskott
noteras också vad gäller bidragsintäkter från Migrationsverket avseende EKB.
Kostnadsutvecklingen för socialnämndens verksamheter bedöms totalt sett vara stabil under
hösten och ej överstiga budgeterade nivåer.
Prognosen för året är ett överskott på 5,2 mnkr vilket är en ökning med 3,2 mnkr från den
tidigare prognosen per maj. I prognosen ingår en viss kostnadsökning under årets resterande
månader för köpt vård och familjehem, för närvarande understiger dessa kostnader
budgeterade nivåer. Om detta inte skulle ske eller att kostnaderna för satsningen på
förebyggande verksamhet blir lägre än beräknat kan prognosen framöver komma att justeras
upp ytterligare.

Utfall och prognos
Under året har ett överskott byggts upp som följd av senarelagd uppstart av MiniMariamottagningen, personalvakanser, lågt utfall för den köpta vården inom avdelning unga
samt i viss mån ekonomiskt bistånd. Under juli har också lägre kostnader noterats för
familjehem. En del av detta överskott bedöms vara strukturellt, dvs permanent lägre än
budgeterat, och har fördelats om mot den förebyggande verksamheten. Eftersom dessa
kostnader inte kommer att få helårseffekt under 2022 men kräver full finansiering 2023 blir
resultatet ett överskott under innevarande år.
Kostnaderna för köpt vård inom avdelning unga är fortsatt låga i förhållande till budget och ett
överskott har här byggts upp under året. För avdelning vuxna har dessa kostnader haft en
ojämn utveckling under året med en ökning under juli månad. Historiskt har
kostnadsutvecklingen för köpta vårdtjänster dock varit volatil och prognosen inkluderar ett
högre månatligt utfall under resten av året.

Det ekonomiska biståndet har i stort följt budget under sommarmånaderna och har ett visst
överskott sedan årets början.
Kostnaderna för familjehem har varit lägre under juli då jourhem samt ett antal övriga ärenden
avslutats. Då rekrytering av nytt jourhem pågår beräknas dock kostnaderna komma att öka
igen under hösten.
Ett antal tjänster har varit vakanta under början av året innebärande att överskott byggts upp
avseende personalkostnader. Till viss del har detta överskott tagits i anspråk för att finansiera
inhyrd personal.
Överlag är verksamheterna inom nämndens ansvarsområde i ekonomisk balans.
Prognosen för 2022 är en positiv avvikelse om 5,2 mnkr, det finns dock alltid vissa osäkerheter
kring framförallt utvecklingen avseende köpt vård och ekonomiskt bistånd.

Prognosförändring
Jämfört med tidigare redovisad prognos per maj visar denna prognos på ett ökat överskott om
3,2 mnkr för socialnämndens verksamheter. Huvudsakliga anledningar till förbättringen är att
kostnaderna för köpt vård inom avdelning unga varit fortsatt låga under sommarmånaderna,
tidigare prognos har förutsatt en ökning av dessa kostnader, samt att personalkostnaderna
fortsatt att hålla sig under budgeterade nivåer. Vidare har bidragsintäkter avseende EKB
överstigit budget.

