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4. Månadsuppföljning januari- oktober 2020 (SN 2020.021)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten och överlämna till kommunfullmäktige.

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

Handlingar
 §92 SN AU Månadsuppföljning januari- oktober 2020
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-29, Månadsuppföljning januari- oktober 2020
 Manadsuppfoljning januari-oktober (Socialnamnämnden)
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2020-11-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 92
Månadsuppföljning januari- oktober 2020 (SN 2020.021)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan eget ställningstagande med hänvisning till 
att handlingarna inte är färdiga. 

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

Yrkanden

Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar att socialnämndens arbetsutskott lämnar ärendet 
utan eget ställningstagande med hänvisning till att handlingarna inte är färdiga. 
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.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-29, Månadsuppföljning januari- oktober 2020
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Ekonomisk analys 

Sammanfattning 

Rapporten beskriver ekonomiska avvikelser inom ordinarie verksamhet och åtgärder för en eko-
nomi i balans. Rapporten beskriver i separat del kostnader eller intäktsbortfall till följd av coro-
napandemin. 

Socialnämndens budgetram för 2020 uppgår till 563,1 mnkr, vilket är en ökning med 1,5 procent 
jämfört med utfallet från föregående år, vilket motsvarar 83 procent av årets budgetram. Social-
nämnden redovisar för perioden januari - oktober 2020 ett utfall på 466,3 mnkr. Prognosen för 
2020 beräknas hålla sig inom budgeten på 563,1 mnkr. 

Prognosen inkluderar coronarelaterade kostnader på 18,6 mnkr. En förutsättning för helårsprogno-
sen är förväntade intäkter motsvarande kostnaderna i form av ett särskilt statsbidrag som kompen-
sation för de coronarelaterade kostnaderna. Det råder dock osäkerheter kring bidraget. 

  

Rapporten är indelad enligt följande verksamhetsblock: 

 Individ och familjeomsorg (IFO) Barn och familj. 

 Individ och familjeomsorg (IFO) Vuxen. 

 Äldreomsorgen. 

 Funktionsnedsättning – LSS. 

  

Väsentliga områden/händelser 

Två faktorer, som ökar kostnadsprognosen med 1,8 mnkr jämfört med föregående prognos, är Kom-
munals löneavtal och OPI-index för 2020. Kommunals löneavtal innehåller förutom en årlig löne-
uppräkning även ett engångsbelopp, som ska utbetalas 2020. OPI-index för 2020 har definitivt fast-
ställts till 3,0% jämfört med preliminärt index på 0,9%, vilket påverkar vissa avtalade kostnader ret-
roaktivt för året. 

Förvaltningen redovisar prognostiserat underskott inom IFO Vuxen samt Äldreomsorgen. Övriga 
avdelningar och det statliga bidraget för corona kompenserar underskottet. Kostnadsutfallet av co-
rona var 14,2 mnkr och ingår i förvaltningens utfall 466,3 mnkr för perioden januari - oktober. 

IFO Barn och familj: Arbetet att följa upp placeringar och effektivisera vårdkedjan har givit effekt 
och förväntas resultera i ett överskott. 

IFO Vuxen: Ökningen av HVB vuxna och särskild boendeform psyk avser både missbruk och soci-
alpsykiatri och beror i grunden på ett ökat behov. Översyn har gjorts för att se över andra insatser 
som kan möta behovet, bland annat är ett stödboende i egen regi planerat. Inom ekonomiskt bi-
stånd är utbetalt försörjningsstöd samt placeringar på tillfälliga boenden och våld i nära relation 
(VINR) fortsatt högre än planerat. De främsta orsakerna till det ökade försörjningsstödet är sjuk-
skrivningar utan ersättning och arbetslöshet. Utredning av de ökade kostnaderna har genomförts, 
åtgärder har vidtagits och resurser har tillsatts som har resulterat i en något sänkt nivå av den pro-
gnostiserade kostnaden under tertial 3. 

Äldreomsorgen: Coronapandemin har medfört ökade kostnader inom Äldreomsorgen. Bokförda co-
ronarelaterade kostnader utgör 10,9 mnkr för perioden januari – oktober. Se separat tabell för redo-
visning av coronaprognos. 

Funktionsnedsättning: Området som helhet visar ett överskott jämfört med budget. 
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Kommentar 

Kostnader eller intäktsbortfall till följd av coronapandemin 

Verksamhet Beskrivning av insats Utfall Prognos 

Äldreomsorg hemtjänst Utfall personal -2,5 skyddsutrustning -1,7 -4,2 -5,5 

Äldreomsorg särskilt 
boende  

Utfall personal -1,8, skyddsutrustning -2,0 -3,8 -5,0 

Äldreomsorg korttids- 
boende  

Utfall personal -1,4, skyddsutrustning -0,4 -1,8 -2,4 

Äldreomsorg hälso- och 
sjukvård  

Utfall personal -1,0 -1,0 -1,4 

LSS funktionshinder 
särskilt boende och LSS 
övrigt 

Utfall personal -0,7, skyddsutrustning -1,0 -1,7 -2,2 

Myndighetsavdelning 
äldre-omsorg, staben  

Utfall personal -1,0 -1,0 -1,3 

Övriga  Utfall personal -0,4, skyddsutrustning -0,3 -0,7 -0,8 

Intäkt  Statsbidrag som kompensation för corona-relate-
rade kostnader.  

14,0 18,6 

    

Totalt utfall och prognos för nämnden -0,2 0,0 

Kommentar 

Prognosen inkluderar coronarelaterade kostnader på 18,6 mnkr. En förutsättning för helårsprogno-
sen är förväntade intäkter i form av ett särskilt statsbidrag som kompensation för de coronarelate-
rade kostnaderna. Prognosen för bidraget skulle kunna bli lägre till följd av stora osäkerheter kring 
bidraget. 

Statsbidrag 

Staten har i en förordning aviserat att kommuner kan komma att få ersättning för en del av de kost-
nader som coronapandemin har orsakat. Statsbidraget omfattar hälso- och sjukvårdsverksamheten 
och socialtjänstverksamheten omsorg när det gäller omsorg om äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning. Ersättning beslutas av Socialstyrelsen och gäller inte alla typer av kostnader. 
Vallentuna kommun kommer att ansöka om ersättning enligt reglerna men det råder en stor osäker-
het om vilken ersättning kommunen kommer att få. 
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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 -552,2 86 % -666,0 -21,6 -638,0 -538 84 % -646,0 

I 81,3 85,8 106 % 102,9 21,6 83,8 73,1 87 % 91,4 

N -563,1 -466,3 83 % -563,1 0,0 -554,2 -464,9 84 % -554,6 

Politisk verksamhet     

K -1,7 -1,7 100 % -1,9 -0,2 -1,5 -1,5 100 % -1,8 

I 0 0  0 0 0 0  0 

N -1,7 -1,7 100 % -1,9 -0,2 -1,5 -1,5 100 % -1,8 

Förvaltningsövergripande  

K -35,7 -30,0 84 % -38,9 -3,2 -35,7 -28,0 78 % -33,5 

I 3,9 12,8 328 % 17,6 13,7 4,1 3,2 78 % 5,1 

N -31,8 -17,3 54 % -21,2 10,6 -31,6 -24,8 78 % -28,4 

Individ och familjeomsorg - Barn och familj     

K -66,8 -51,3 77 % -61,0 5,8 -66,3 -58,2 88 % -69,6 

I 11,7 7,9 68 % 9,2 -2,5 16,2 15,6 96 % 17,1 

N -55,1 -43,4 79 % -51,8 3,3 -50,1 -42,6 85 % -52,5 

Individ och familjeomsorg - Vuxen  

K -68,0 -74,9 110 % -91,2 -23,2 -71,7 -58,1 81 % -71,9 

I 7,6 11,4 150 % 13,5 5,9 7,7 6,7 87 % 10,4 

N -60,4 -63,5 105 % -77,7 -17,3 -64,0 -51,3 80 % -61,5 

Äldreomsorg  

K -253,4 -216,8 86 % -258,9 -5,5 -254,2 -209,2 82 % -251,6 

I 41,3 36,8 89 % 43,4 2,1 40,0 34,8 87 % 41,9 

N -212,1 -180 85 % -215,5 -3,4 -214,2 -174,4 81 % -209,7 

Funktionsnedsättning enligt LSS  

K -218,8 -177,5 81 % -214,2 4,6 -208,5 -183 88 % -217,6 

I 16,8 16,9 101 % 19,2 2,4 15,8 12,9 82 % 16,8 

N -202,0 -160,6 80 % -195,0 7,0 -192,7 -170,1 88 % -200,8 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Kommentar 

Driftredovisning 

Kostnader relaterade till corona är kostnadsförda och prognostiserade på respektive verksamhet, 
intäkten för det förväntade statliga bidraget rapporteras som Förvaltningsövergripande. 
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Coronapandemins ekonomiska påverkan  

De direkta merkostnaderna för perioden uppgår till 14,2 mnkr och kostnadsprognosen för helåret 
visar 18,6 mnkr. Staten har i en förordning aviserat att kommuner kan få ersättning för en del av de 
kostnader som coronapandemin har orsakat. Prognosen för coronaintäkterna består av erhållen in-
täkt från Försäkringskassan på 3,4 mnkr, samt en förväntad intäkt från Socialstyrelsen på 15,2 
mnkr. 

Totalt sett har förvaltningens ordinarie personal lagt ytterligare tid (kostnader) på coronarelaterade 
aktiviteter. Detta gör att förvaltningen ansöker om ersättning även för dessa kostnader, men av för-
siktighetsprincip har nämnden inte tagit upp detta i prognostiserad intäkt. Det är ännu osäkert hur 
stor del av kostnaden som faktiskt kommer att kompenseras. 

  

Särredovisning av effekterna av coronapandemins ekonomiska påverkan 

Verksamhet (mnkr) 
Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2020 

Avvikelse 
mot bud-
get 

TOTALT INKLUSIVE CORONA     

K -644,4 -552,2 86% -666,0 -21,6 

I 81,3 85,8 106% 102,9 21,6 

N -563,1 -466,4 83% -563,1 0 

      

TOTALT CORONA      

K 0 -14,2 0% -18,6 -18,6 

I 0 14,0 0% 18,6 18,6 

N 0 -0,2 0% 0 0 

      

TOTALT EXKLUSIVE CORONA     

K -644,4 -538,0 83% -647,4 -3 

I 81,3 71,8 88% 84,3 3 

N -563,1 -466,2 83% -563,1 0 
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Individ och familjeomsorg (IFO) barn och familj (BOF)  

Målsättningen är att barn och unga i första hand ska kunna få hjälp på hemmaplan. Därav finns det 
ett tätt samarbete mellan myndighet och interna öppenvården. Detta arbete tillsammans med att 
följa upp placeringar och effektivisera vårdkedjan förväntas resultera i ett överskott. Antal ärenden 
under hösten har ökat jämfört med sommarperioden. 

IFO - BOF (Mnkr) 
Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Total -55,1 -43,4 78,8% -51,8 3,3 -52,5 -50,3 

HVB, SIS & familjehem barn & 
ungdom 

-27,3 -21,3 77,9% -25,1 2,2 -25,0 -29,5 

Ensamkommande flykting-
barn 

0,0 -0,3 0,0% -0,4 -0,4 -0,8 2,8 

Myndighet IFO - BOF -16,2 -12,7 78,3% -15,5 0,8 -15,5 -13,4 

Övriga -11,5 -9,0 78,4% -10,8 0,7 -11,3 -10,2 

  

Individ och familjeomsorg (IFO) vuxen  

Ökningen av HVB vuxna och särskild boendeform psyk sågs redan hösten 2019 och avser både 
missbruk och socialpsykiatri. Översyn har gjorts för att se över andra insatser som kan möta beho-
vet, bland annat är ett stödboende i egen regi planerat till slutet av kvartal 4/början av 2021. Detta 
kommer att kunna sänka HVB och LVM kostnaderna med effekt 2021. 

Utbetalt försörjningsstöd, placeringar på tillfälliga boenden och våld i nära relation (VINR) under 
ekonomiskt bistånd har ökat mer än planerat framförallt under juni, juli och augusti. Orsaken till 
ökningen av kostnad är främst arbetslöshet och sjukskrivning utan sjukersättning. Utredning av de 
ökade kostnaderna har genomförts, åtgärder har vidtagits och resurser har tillsatts som har resulte-
rat i en något sänkt nivå av den prognostiserade kostnaden under tertial 3. 

IFO - Vuxen (Mnkr) 
Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Total -60,4 -63,5 105,1% -77,7 -17,3 -61,5 -59,9 

HVB vuxna -4,8 -10,7 223,9% -12,5 -7,8 -7,1 -6,2 

Alkohol & narkotika rådgiv-
ning 

-5,0 -3,7 74,6% -4,9 0,1 -3,5 -3,3 

Ekonomiskt bistånd -19,5 -19,4 99,5% -23,5 -4,0 -18,4 -24,6 

Arbetscoachning -3,1 -2,4 75,8% -3,0 0,1 -3,1 -3,6 

Boendestöd psyk, internt -7,5 -6,1 81,2% -7,9 -0,4 -7,4 -6,4 

Särsk boendeform psyk, ex-
ternt 

-5,0 -7,9 157,3% -9,6 -4,6 -6,0 -3,7 

Myndighet IFO - vuxen -7,8 -7,7 99,4% -9,5 -1,7 -8,3 -8,6 

Övriga -7,7 -5,6 72,9% -6,8 0,9 -7,6 -3,5 

  

  



Socialnämnden, Månadsuppföljning januari-oktober 8(9) 

Äldreomsorg  

Inom Äldreomsorgen har kostnaderna ökat till följd av pandemin och i tabellen nedan visas ett för-
väntat underskott. Bokförda coronarelaterade kostnader utgör 10,9 mnkr för perioden januari – ok-
tober. Prognosen för resten av året har ökat till 14,3 mnkr, se separat tabell för redovisning av coro-
naprognos. 

Särskilda boenden extern regi: Vid utgången av oktober var det 10 externa placeringar utanför Val-
lentuna, varav 4 enligt länsöverenskommelsen. 

Äldreomsorg (Mnkr) 
Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Total -212,1 -180,0 84,9% -215,5 -3,4 -209,7 -201,7 

Hemtjänst, extern -16,5 -12,4 75,0% -14,9 1,6 -15,0 -14,7 

Hemtjänst, intern -44,0 -38,4 87,1% -45,3 -1,3 -44,7 -44,1 

Hemvård särskild boende-
form extern 

-50,2 -45,2 90,1% -55,1 -5,0 -49,7 -45,7 

Hemvård särskild boende-
form intern 

-65,3 -54,1 82,9% -64,7 0,6 -64,4 -61,3 

HSL - Äldreomsorg -10,8 -9,8 90,6% -11,8 -0,9 -10,4 -9,3 

Myndighet äldreomsorgen -8,0 -6,9 86,0% -8,2 -0,2 -8,0 -6,4 

Övriga -17,2 -13,2 76,5% -15,4 1,8 -17,5 -20,3 

  

Funktionsnedsättning - LSS  

Området som helhet har ett överskott jämfört med budget. Myndigheten har arbetat för ökad rätts-
säkerhet i besluten och flera domar från förvaltningsrätt och kammarrätt har fastställt kommunens 
bedömning, detta har resulterat i lägre kostnader. Personlig assistans visar ett överskott på grund av 
ett engångsbelopp från försäkringskassan samt en minskad volym. Inom LSS bostad pågår en över-
syn av kunders behov gällande somatisk förändring och pedagogik i syfte om att säkerställa rätt in-
sats. 

Funktionsnedsättning - LSS 
(Mnkr) 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Total -202,0 -160,6 79,5% -195,0 7,0 -200,8 -194,9 

Bostad särskild service Vuxen 
extern LSS 

-65,9 -57,4 87,1% -68,7 -2,8 -64,9 -56,9 

Bostad särskild service Vuxen 
intern LSS 

-44,9 -35,0 78,0% -42,2 2,7 -43,9 -42,3 

Daglig verksamhet extern LSS -11,1 -9,3 83,3% -11,2 -0,1 -11,7 -10,1 

Daglig verksamhet intern LSS -17,2 -14,4 83,6% -17,6 -0,4 -18,0 -18,7 

Korttidsvistelse extern LSS -5,4 -2,7 50,6% -3,2 2,2 -4,8 -3,6 

Korttidsvistelse intern LSS -7,5 -4,9 65,5% -6,0 1,5 -7,4 -10,5 

Personlig assistent LSS -19,1 -11,0 57,7% -13,7 5,5 -18,2 -18,7 

Turbundna resor -5,2 -4,8 91,7% -5,8 -0,6 -6,3 -5,2 

Myndighet LSS -4,5 -3,2 71,1% -4,1 0,3 -3,2 -7,1 

Övriga LSS -21,1 -17,8 84,4% -22,5 -1,4 -22,4 -21,9 
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