
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2020-03-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25
Månadsuppföljning januari – februari 2020 Socialnämnden (SN 2020.021)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskottet föreslår att:
Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen januari – februari 2020.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har upprättat en månadsuppföljningsrapport som innehåller 
budgetuppföljning samt en prognos för 2020. Resultaten analyseras och kommenteras.

Yrkanden
Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.
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Ekonomisk analys 

Sammanfattning 

Socialnämndens budgetram för 2020 uppgår till 563,1 mnkr, vilket är en ökning med 1,5 procent 
jämfört med utfallet från föregående år. Socialnämnden redovisar för perioden januari - februari 
2020 ett utfall på 94,3 mnkr vilket är ett underskott på 0,4 mnkr (0,5 %) jämfört med budget. Pro-
gnosen för 2020 beräknas hålla sig inom budgeten på 563,1 mnkr. Förvaltningen rapporterar enligt 
följande verksamhetsblock: 

 Individ och familjeomsorg (IFO) Barn och familj. 

 Individ och familjeomsorg (IFO) Vuxen. 

 Äldreomsorgen. 

 Funktionsnedsättning – LSS. 

Väsentliga områden/händelser 

 IFO Barn och familj: Arbetet att följa upp placeringar och effektivisera vårdkedjan förväntas 
resultera i en budget i balans. 

 IFO Vuxen: Fler placeringar med medföljande höga kostnader jämfört med budget för HVB 
vuxna och särskild boendeform psyk ska utredas. Placeringar på tillfälliga boenden under 
ekonomiskt bistånd har ökat mer än planerat: Åtgärd: Översyn av att kunna flytta över till 
boenden i egen regi görs för att kunna minska kostnaden. 

 Äldreomsorgen: 10 externa placeringar utanför Vallentuna varav 2 enligt länsöverenskom-
melsen har för perioden resulterat i en högre kostnad jämfört med budget. Åtgärd: Arbete 
pågår för att effektivisera boendekedjan, vilket ska kunna resultera i en budget i balans. 

 Funktionsnedsättning - LSS: Fler placeringar med medföljande höga kostnader jämfört 
med budget inom LSS bostad vuxen i extern regi. Åtgärd: Arbete pågår med att utveckla fler 
LSS-boenden i egen regi, vilket är mer kostnadseffektivt än LSS bostäder i extern regi, samt 
att följa upp nivåbedömningar, sammantaget beräknas det resultera i en budget i balans. 
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Driftredovisning 

Driftredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het 
(mnkr) 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2020 
Avvi-
kelse 

Budget 
2019 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2019 

TOTALT          

K -644,4 -107,3 17 % -644,4 0 -638,0 -103,3 16 % -646,0 

I 81,3 13 16 % 81,3 0 83,8 10,9 13 % 91,4 

N -563,1 -94,3 17 % -563,1 0 -554,2 -92,4 17 % -554,6 

Politisk verksamhet     

K -1,7 -0,2 12 % -1,7 0 -1,5 -0,2 17 % -1,8 

I 0 0 0 % 0 0 0 0 0 % 0 

N -1,7 -0,2 12 % -1,7 0 -1,5 -0,2 17 % -1,8 

Förvaltningsövergripande  

K -35,7 -5,1 14 % -35,7 0 -35,7 -5,4 15 % -33,5 

I 3,9 0 0 % 3,9 0 4,1 0,0 0 % 5,1 

N -31,8 -5,1 
16,0 

% 
-31,8 0 -31,6 -5,4 17 % -28,4 

Individ och familjeomsorg - Barn och familj     

K -66,8 -10,5 16 % -66,8 0 -66,3 -11,7 18 % -69,6 

I 11,7 2 17 % 11,7 0 16,2 2,8 17 % 17,1 

N -55,1 -8,6 16 % -55,1 0 -50,1 8,9 18 % -52,5 

Individ och familjeomsorg - Vuxen  

K -68,0 -13,4 20 % -68,0 0 -71,7 -10,6 15 % -71,9 

I 11,7 1,5 20 % 7,6 0 7,7 1,1 14 % 10,4 

N -55,1 -11,9 20 % -60,4 0 -64,0 -9,5 15 % -61,5 

Äldreomsorg  

K -253,4 -41,9 16 % -253,4 0 -254,2 -41,8 16 % -251,6 

I 41,3 7,1 17 % 41,3 0 40,0 4,8 12 % 41,9 

N -212,1 -34,9 16 % -212,1 0 -214,2 -37,0 17 % -209,7 

Funktionsnedsättning enligt LSS  

K -218,8 -36,1 16 % -218,8 0 -208,5 -33,6 16 % -217,6 

I 16,8 2,5 15 % 16,8 0 15,8 2,3 14 % 16,8 

N -202,0 -33,7 17 % -202,0 0 -192,7 -31,3 16 % -200,8 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 
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Kommentar 

Individ och familjeomsorg (IFO) barn och familj (BOF) 

Arbetet att följa upp placeringar och effektivisera vårdkedjan förväntas resultera i en budget i ba-
lans. 

IFO - BOF (Mnkr) 
Bud-
get 
2020 

Bok-
fört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bok-
slut 
2019 

Bok-
slut 
2018 

Total -55,1 -8,6 15,6 % -55,1 0 -52,4 -50,3 

HVB, SIS & familjehem barn & ung-
dom 

-27,3 -4,2 15,3 % -27,3 0 -29,2 -29,5 

Ensamkommande flyktingbarn 0,0 0,1 0,0 % 0,0 0 2,7 2,8 

Myndighet IFO - BOF -16,2 -2,6 16,3 % -16,2 0 -15,0 -13,4 

Övriga -11,5 -1,8 16,0 % -11,5 0 -10,9 -10,2 

 

Individ och familjeomsorg (IFO) vuxen 

IFO Vuxen: Fler placeringar med medföljande höga kostnader jämfört med budget för HVB vuxna 
och särskild boendeform psyk ska utredas. Placeringar på tillfälliga boenden under ekonomiskt bi-
stånd har ökat mer än planerat: Åtgärd: Översyn av att kunna flytta över till boenden i egen regi 
görs för att kunna minska kostnaden. 

IFO - Vuxen (Mnkr) 
Bud-
get 
2020 

Bok-
fört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bok-
slut 
2019 

Bok-
slut 
2018 

Total -60,4 -11,9 -
19,7 % 

-60,4 0 -61,5 -59,9 

HVB vuxna -4,8 -1,5 -
31,6 % 

-4,8 0 -7,1 -6,2 

Ekonomiskt bistånd -19,5 -3,7 -
19,2 % 

-19,5 0 -18,4 -24,6 

Arbetscoachning -3,1 -0,4 -
14,1 % 

-3,1 0 -3,1 -3,6 

Särsk boendeform psyk, externt -5,0 -1,2 -
24,0 % 

-5,0 0 -6,0 -3,7 

Myndighet IFO - vuxen -7,8 -1,6 -
20,0 % 

-7,8 0 -8,3 -8,6 

Övriga -20,2 -3,4 -
17,1 % 

-20,2 0 -18,5 -13,2 
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Äldreomsorg 

Äldreomsorgen: 10 externa placeringar utanför Vallentuna varav 2 enligt länsöverenskommelsen 
har för perioden resulterat i en högre kostnad jämfört med budget. Åtgärd: Arbete pågår för att ef-
fektivisera boendekedjan, vilket ska kunna resultera i en budget i balans. 

Äldreomsorg (Mnkr) 
Bud-
get 
2020 

Bok-
fört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bok-
slut 
2019 

Bok-
slut 
2018 

Total -212,1 -34,9 16,5 % -212,1 0 -209,7 -201,7 

Hemtjänst, extern -16,5 -2,6 15,6 % -16,5 0 -15,0 -14,7 

Hemtjänst, intern -44,0 -7,7 17,5 % -44,0 0 -44,7 -44,1 

Hemvård särskild boendeform extern -50,2 -8,9 17,8 % -50,2 0 -49,7 -45,7 

Hemvård särskild boendeform intern -65,3 -10,0 15,3 % -65,3 0 -64,4 -61,3 

HSL - Äldreomsorg -10,8 -1,5 14,0 % -10,8 0 -10,4 -9,3 

Myndighet äldreomsorgen -8,0 -1,3 16,8 % -8,0 0 -8,0 -6,4 

Övriga -17,2 -2,8 16,2 % -17,2 0 -17,5 -20,3 

  

  

Funktionsnedsättning - LSS 

Funktionsnedsättning - LSS: Fler placeringar med medföljande höga kostnader jämfört med budget 
inom LSS bostad vuxen i extern regi. Åtgärd: Arbete pågår med att utveckla fler LSS-boenden i egen 
regi, vilket är mer kostnadseffektivt än LSS bostäder i extern regi, samt att följa upp nivåbedöm-
ningar, sammantaget beräknas det resultera i en budget i balans. 

Funktionsnedsättning - LSS (Mnkr) 
Bud-
get 
2020 

Bok-
fört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bok-
slut 
2019 

Bok-
slut 
2018 

Total -202,0 -33,7 16,7 % -202,0 0 -200,9 -194,9 

Bostad särskild service Vuxen extern 
LSS 

-65,9 -12,0 18,1 % -65,9 0 -64,9 -56,9 

Bostad särskild service Vuxen intern 
LSS 

-44,9 -6,6 14,7 % -44,9 0 -43,9 -42,3 

Daglig verksamhet extern LSS -11,1 -2,2 19,6 % -11,1 0 -11,7 -10,1 

Daglig verksamhet intern LSS -17,2 -2,9 17,1 % -17,2 0 -18,0 -18,7 

Personlig assistent LSS -19,1 -3,3 17,0 % -19,1 0 -18,2 -18,7 

Myndighet LSS -4,5 -0,7 15,8 % -4,5 0 -3,2 -7,1 

Övriga LSS -39,2 -6,1 15,5 % -39,2 0 -40,9 -41,1 

  


