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5. Månadsuppföljning januari – februari 2021 Socialnämnden 
(SN 2021.036)
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen januari – februari 2021 och överlämnar till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har upprättat en månadsuppföljningsrapport som innehåller
budgetuppföljning samt en prognos för 2021. Resultaten analyseras och kommenteras.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-23, Månadsuppföljning 2021
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§ 27
Månadsuppföljning januari – februari 2021 Socialnämnden (SN 2021.036)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden godkänner månadsuppföljningen 
januari – februari 2021 och överlämnar till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har upprättat en månadsuppföljningsrapport som innehåller
budgetuppföljning samt en prognos för 2021. Resultaten analyseras och kommenteras.

Yrkanden
Ordförande 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.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-23, Månadsuppföljning 2021
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Tjänsteskrivelse

Månadsuppföljning januari – februari 
2021 Socialnämnden

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen januari – februari 2021. 

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har upprättat en månadsuppföljningsrapport som innehåller
budgetuppföljning samt en prognos för 2021. Resultaten analyseras och 
kommenteras.

David Gyllenstråle Malin Lindgren
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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 2021 uppgår till 575,6 mnkr, vilket är en ökning med 2,0 procent 
jämfört med utfallet föregående år. Socialnämnden redovisar för perioden januari - februari 2021 
ett utfall på 87,3 mnkr, vilket motsvarar 15% av årets budgetram. Prognosen för ordinarie verksam-
het 2021 beräknas hålla sig inom budget 575,6 mnkr. 

Utfallet inkluderar kostnader relaterade till covid-19 på -2,7 mnkr. Då coronapandemin fortsätter 
att påverka verksamheten förväntas ytterligare kostnader relaterat till covid-19 uppstå. Inget ytterli-
gare statsbidrag att täcka dessa kostnader är att vänta 2021, däremot prognosticeras en intäkt på 
0,9 mnkr för den del av föregående års statsbidrag som reserverades i årsbokslutet. Total prognos 
inklusive covid-19 är 579,6 mnkr, d v s -4,0 mnkr utöver budgetramen. 

Socialnämnden Budget 2021 Prognos 2021 Avvikelse 

Resultat inkl covid-19 -575,6 -579,6 -4,0 

Merkostnader/intäkter 
covid-19 netto 

 -4,0 -4,0 

Resultat ordinarie verk-
samhet 

-575,6 -575,6 0,0 

  

Förvaltningen rapporterar enligt följande verksamhetsblock: 

 Förvaltningsövergripande 

 Individ och familjeomsorg (IFO) Barn och familj 

 Individ och familjeomsorg (IFO) Vuxen 

 Äldreomsorgen 

 Funktionsnedsättning – LSS 

Väsentliga områden/händelser  

 Inom förvaltningsövergripande prognosticeras -0,5 mnkr högre kostnader jämfört med 
budget p g a rekryteringar och överlappning i tid för överlämning mellan funktioner. 

 Inom äldreomsorgen ses en ökad matkostnad -1,0 mnkr för särskilt boende i egen regi jäm-
fört med budget. 

 Ett flertal åtgärder pågår för att kompensera de ökade kostnaderna, till exempel införande 
av digitala trygghetlås inom hemtjänsten. Nya ramavtal med leverantörer av särskilt boende 
äldre påverkar också positivt. 

 Coronapandemin fortsätter att påverka under 2021 och ett underskott på -4,0 mnkr netto 
visas i prognosen för Socialnämnden totalt. 
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Kostnader eller intäktsbortfall till följd av coronapandemin 

Verksamhet Beskrivning av insats 
Utfall 

jan-feb 

Prognos 

2021 

Äldreomsorg hemtjänst Utfall personal -0,8 skyddsutrustning -0,5 -1,3 -2,6 

Äldreomsorg särskilt 
boende  

Utfall personal -0,9, skyddsutrustning -0,3 -1,2 -2,4 

Äldreomsorg korttids- 
boende  

Utfall personal -0,3 -0,4 -0,8 

Äldreomsorg hälso- och 
sjukvård  

Utfall personal -0,3 -0,3 -0,6 

LSS funktionshinder 
särskilt boende och LSS 
övrigt 

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

Förvaltningsövergri-
pande 

Staben skyddsutrustning 0,7 0,7 1,9 

Summa kostnader  -2,7 -4,9 

Intäkter    

Statsbidrag fördelade 
på verksamheter som 
har merkostnader 

Statsbidrag från Socialstyrelsen, se nedan kommen-
tar. 

0,0 0,9 

Totalt utfall och prognos för nämnden -2,7 -4,0 

Kommentar 

Staten har inte avsatt medel för att kompensera kommuner för merkostnader till följd av sjukdomen 
covid-19 under 2021, men en reserv på 0,9 mnkr från 2020 kommer att höja intäkterna när den blir 
upplöst i mars i samband med att kommunen då återrapporterar hur bidraget nyttjats. Kommunens 
ansökan i omgång 2 godkändes i sin helhet. 

  



Socialnämnden, Månadsuppföljning januari-februari 5(8) 

Driftredovisning 

Driftredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het 

(mnkr) 

Budget 
2021 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2021 
Avvi-
kelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2020 

TOTALT          

K -654,9 -101,9 16 % -652,2 2,7 -644,9 -107,3 17 % -678,5 

I 79,3 14,7 19 % 76,6 -2,7 81,3 13,0 16 % 114,4 

N -575,6 -87,3 15 % -575,6 0,0 -563,6 -94,3 17 % -564,1 

Politisk verksamhet     

K -1,9 -0,2 11 % -1,7 0,2 -1,7 -0,2 12 % -1,7 

I 0 0  0 0,0 0 0 0 % 0,0 

N -1,9 -0,2 11 % -1,7 0,2 -1,7 -0,2 12 % -1,7 

Förvaltningsövergripande  

K -33,9 -5,4 16 % -34,5 -0,6 -36,2 -5,1 14 % -47,5 

I 1,8 1,0 56 % 1,8 0,0 3,9 0 0 % 12,3 

N -32,1 -4,3 13 % -32,7 -0,6 -31,3 -5,1 16 % -35,2 

Individ och familjeomsorg - Barn och familj     

K -62,7 -8,6 14 % -62,8 -0,1 -66,8 -10,5 16 % -60,5 

I 7,1 2,1 30 % 7,1 0,0 11,7 2,0 17 % 9,1 

N -55,6 -6,6 12 % -55,7 -0,1 -55,1 -8,6 16 % -51,4 

Individ och familjeomsorg - Vuxen  

K -84,5 -13,9 16 % -84,7 -0,2 -68,0 -13,4 20 % -91,0 

I 11,4 1,9 17 % 11,4 0,0 7,6 1,5 20 % 14,8 

N -73,1 -12,0 16 % -73,3 -0,2 -60,4 -11,9 20 % -76,2 

Äldreomsorg  

K -261,1 -43,2 17 % -257,6 3,5 -253,4 -41,9 16 % -262,9 

I 48,9 7,8 16 % 46,2 -2,7 41,3 7,1 17 % 57,2 

N -212,2 -35,4 17 % -211,4 0,8 -212,1 -34,9 16 % -205,7 

Funktionsnedsättning enligt LSS  

K -210,8 -30,9 15 % -210,9 -0,1 -218,8 -36,1 16 % -214,9 

I 10,2 1,8 18 % 10,2 0,0 16,8 2,5 15 % 20,9 

N -200,6 -29,1 15 % -200,7 -0,1 -202,0 -33,7 17 % -194,0 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Budget 2020 är reviderad med +0,5 mnkr enligt beslut februari 2021. 

 

I driftredovisningen ovan och i tabeller per verksamhetsblock nedan ingår covid-19 relaterade mer-
kostnader (-2,7 mnkr) i utfallet. Prognosen som visar budget i balans är för ordinarie verksamhet, 
exklusive coronapåverkan. 
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Driftredovisning, för prognos inklusive corona (underskott -4,0 mnkr): 

Driftredovisning, inklusive 
corona (mnkr) 

Budget 
2021 

Bokfört pe-
rioden 

% 
Prognos 
2021 

Avvikelse 

Total, netto -575,6 -87,3 15% -579,6 -4,0 

Politisk verksamhet -1,9 -0,2 11% -1,7 0,2 

Förvaltningsövergripande -32,1 -4 12% -30,8 1,3 

Individ och familjeomsorg 
- Barn och familj 

-55,6 -6,6 12% -55,7 -0,1 

Individ och familjeomsorg 
- Vuxen 

-73,1 -12 16% -73,3 -0,2 

Äldreomsorg -212,2 -35,4 17% -217,0 -4,7 

Funktionsnedsättning enligt 
LSS 

-200,6 -29,1 15% -201,0 -0,4 

  

Driftredovisning, specifikation coronapåverkan: 

Specifikation, Corona (mnkr) 
Budget 
2021 

Bokfört pe-
rioden 

% 
Prognos 
2021 

Avvikelse 

Total - netto 0,0 -2,7  -4,0 -4,0 

Politisk verksamhet      

Förvaltningsövergripande 0,0 0,7  1,9 1,9 

Individ och familjeomsorg 
- Barn och familj 

     

Individ och familjeomsorg 
- Vuxen 

     

Äldreomsorg 0,0 -3,2  -5,6 -5,6 

Funktionsnedsättning enligt 
LSS 

0,0 -0,2  -0,3 -0,3 
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Kommentar 

Förvaltningsövergripande 

Prognosen visar underskott i och med -0,5 mnkr kostnad för rekryteringar och överlappningar i tid 
vid överlämning mellan funktioner. 

  

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

I utfall för ensamkommande flyktingbarn ingår en engångsutbetalning från Migrationsverket, därav 
det höga värdet för perioden. Prognos är i linje med budget. 

IFO - BOF (mnkr) 
Budget 
2021 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2021 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

Total -55,6 -6,6 12% -55,7 -0,1 -51,4 -52,5 

HVB, SIS & familjehem barn & 
ungdom 

-27,1 -3,2 12% -27,1 0,0 -24,6 -25,0 

Ensamkommande flykting-
barn 

0,5 0,5 100% 0,5 0,0 -1,0 -0,8 

Myndighet IFO - BOF -16,8 -2,6 16% -16,7 0,1 -15,8 -15,5 

Övriga -12,2 -1,3 11% -12,4 -0,2 -9,9 -11,3 

  

Individ och familjeomsorg (IFO) vuxen 

Stödboendet Runristaren har öppnat i liten skala enligt plan under perioden. Prognos för helår 2021 
är i linje med budget. 

IFO - Vuxen (mnkr) 
Budget 
2021 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2021 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

Total -73,1 -12,0 16% -73,3 -0,2 -76,2 -61,5 

HVB vuxna -6,7 -2,1 31% -6,7 0,0 -13,7 -7,1 

Alkohol & narkotika rådgiv-
ning 

-4,9 -0,6 12% -4,9 0,0 -4,7 -3,5 

Ekonomiskt bistånd -22,4 -3,3 15% -22,4 0,0 -23,0 -18,4 

Arbetscoachning -3,0 -0,5 15% -3,0 0,0 -2,9 -3,1 

Boendestöd psyk, internt -9,0 -1,3 14% -9,0 0,0 -7,2 -7,4 

Särsk boendeform psyk, ex-
ternt 

-9,9 -1,7 17% -9,9 0,0 -9,5 -6,0 

Stödboende Runristaren -4,3 -0,3 7% -4,3 0,0 - - 

Myndighet IFO - vuxen -7,5 -1,5 20% -7,7 -0,2 -9,5 -8,3 

Övriga -5,3 -0,8 15% -5,3 0,0 -5,8 -7,6 
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Äldreomsorg 

I utfallet ses en ökad intäktsnivå jämfört med tidigare år i och med nya avgifter från och med januari 
2021. Inom särskilt boende i egen regi ökar matkostnaden med -1,0 mnkr i helårseffekt jämfört med 
budget. Prognosen visar ett överskott på +0,8 mnkr jämfört med budget. Ett projekt som är plane-
rat att bidra positivt under året är införandet av digitala trygghetlås inom hemtjänsten. Nya ramav-
tal med leverantörer av särskilt boende äldre påverkar också positivt. 

En osäkerhetsfaktor är covid-19 relaterade kostnader. Prognosen som visas är för ordinarie verk-
samhet, exklusive covid-19 relaterade merkostnader. 

Äldreomsorg (mnkr) 
Budget 
2021 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2021 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

Total -212,2 -35,4 17% -211,4 0,8 -205,7 -209,7 

Hemtjänst, extern -15,2 -2,1 14% -15,2 0,0 -14,2 -15,0 

Hemtjänst, intern -40,7 -8,3 20% -40,7 0,0 -42,4 -44,7 

Särskilt boende, extern -58,4 -8,6 15% -57,3 1,1 -54,9 -49,7 

Särskilt boende, intern -64,9 -11,1 17% -65,4 -0,5 -62,9 -64,4 

HSL - Äldreomsorg -11,0 -2,1 19% -11,0 0,0 -10,8 -10,4 

Myndighet äldreomsorgen -7,6 -1,3 17% -7,3 0,4 -7,4 -8,0 

Övriga -14,4 -2,1 14% -14,5 -0,2 -12,9 -17,5 

  

Funktionsnedsättning - LSS 

Året har börjat stabilt för LSS-området och prognosen är i linje med budget. 

Funktionsnedsättning - LSS 
(mnkr) 

Budget 
2021 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2021 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

Total -200,6 -29,1 15% -200,7 -0,1 -193,9 -200,8 

Bostad särskild service Vuxen 
extern LSS 

-68,8 -9,1 13% -68,8 0,0 -69,2 -64,9 

Bostad särskild service Vuxen 
intern LSS 

-41,0 -6,4 16% -41,0 0,0 -40,6 -43,9 

Daglig verksamhet extern LSS -11,9 -1,4 12% -11,9 0,0 -11,4 -11,7 

Daglig verksamhet intern LSS -17,8 -3,0 17% -17,8 0,0 -17,3 -18,0 

Korttidsvistelse extern LSS -3,2 -0,5 16% -3,2 0,0 -3,4 -4,8 

Korttidsvistelse intern LSS -6,2 -0,9 15% -6,2 0,0 -5,9 -7,4 

Personlig assistent LSS -14,4 -2,6 18% -14,4 0,0 -15,0 -18,2 

Turbundna resor -6,6 -1,0 15% -6,6 0,0 -6,1 -6,3 

Myndighet LSS -5,8 -0,7 11% -5,8 -0,1 -3,7 -3,2 

Övriga LSS -25,0 -3,5 14% -25,0 0,0 -21,3 -22,4 
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