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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 576,6 mnkr, efter en utökning av budgetramen med 
1 mnkr i juni 2021. Budgetramen för 2021 är en ökning med 2,2 procent jämfört med utfallet föregå-
ende år. Socialnämnden redovisar för perioden januari - juni 2021 ett utfall på 267,0 mnkr, vilket 
motsvarar 46 procent av årets budgetram. 

Prognosen för ordinarie verksamhet 2021 är 571,4 mnkr, d v s ett överskott med +5,2 mnkr jämfört 
med budget. Total prognos inklusive covid-19 är 573,2 mnkr, d v s +3,4 mnkr överskott. Covid-19 
påverkar med -1,9 mnkr netto, vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos beroende av 
en intäkt från statsbidrag för verksamhetsåret 2020. 

Socialnämnden (mnkr) Budget 2021 Prognos 2021 Avvikelse 

Resultat inkl covid-19 -576,6 -573,2 3,4 

Merkostnader/intäkter covid-19, netto  -1,9 -1,9 

Resultat ordinarie verksamhet -576,6 -571,4 5,2 

  

Förvaltningen rapporterar enligt följande verksamhetsblock: 

 Förvaltningsövergripande 

 Individ och familjeomsorg (IFO) Barn och familj 

 Individ och familjeomsorg (IFO) Vuxen 

 Äldreomsorgen 

 Funktionsnedsättning – LSS 

Jämfört med budget visar prognosen skiftningar mellan verksamhetsblocken. IFO Barn och familj 
samt Funktionsnedsättning enligt LSS visar överskott medan IFO Vuxen samt Äldreomsorgen visar 
underskott. 

Väsentliga områden/händelser  

 Socialförvaltningen har fått utökad budgetram om 1 mnkr, från ett statsbidrag "skolmiljar-
den", vilket utökat budget för IFO Barn och familj. 

 Inom IFO Barn och familj har inflödet av ärenden ökat de senaste månaderna och är nu en-
ligt förväntad nivå 2021. I prognos visas ett överskott på +4,5 mnkr beroende av lägre antal 
placeringar i början av året. 

 Inom äldreomsorgen avslutades länsöverenskommelsen i juni och inga fler kunder tillkom-
mer framåt. 

 Kostnadsprognosen för äldreomsorgen visar ett underskott. I början av året var det över-
dödlighet och prognosen sänktes, men därefter har ansökningstrycket ökat både för hem-
tjänst och särskilda boenden, vilket gör att prognosen reviderats upp.  

 Coronapandemin fortsätter att påverka under 2021 och ett underskott på -1,9 mnkr netto 
visas i prognosen. Detta är en förbättring av prognosen då +3,5 mnkr av kommunens ansö-
kan för statsbidrag för perioden december 2020 beviljats.  

 De åtgärder som planerades inför budget 2021 har implementerats eller pågår och förväntas 
ge planerad kostnads-/intäktseffekt under året. 
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Åtgärder inom ordinarie verksamhet för ekonomi i balans 

Verksamhet Beskrivning av åtgärd 
Prognos 
effekt, 
mnkr 

 Förvaltningsövergripande 
(samtliga verksamhets-
block)  

- Nya riktlinjer för avgifter inom socialtjänsten beslutades 2020 
och har implementerats från 1 januari 2021. Prognos i linje 
med budget (+2,5 mnkr) 
- Effektivisering av stabsfunktioner har genomförts, vilket ger 
en minskad kostnad främst från och med andra halvåret. (+2 
mnkr) 

4,5 

 IFO - Barn och Familj 
samt Äldreomsorgen  

 Att ej tillsätta vikariat av två tjänster inom myndighetsavdel-
ningen (socialsekreterare vid barn- och familjeenheten samt 
biståndshandläggare vid äldreenheten) under 2021 genomförs 
för att nå planerad budgeteffekt. 

 1,2  

 IFO - Vuxen   Uppstart av stödboendet Runristan har genomförts och går 
enligt plan. Detta innebär minskade kostnader, i och med att 
platserna i egen regi är lägre än externa placeringar. Under 
året ingår uppstartskostnader, så denna åtgärd fortsätter att 
påverka ytterligare positivt 2022.  

 1,5  

 IFO - Vuxen  Ekonomiskt bistånd handlingsplan pågår och visar planerad ef-
fekt första halvåret. 

 1,6  

 Äldreomsorg   Flytt av matproduktion till storkök i kommunens regi har ge-
nomförts och ger en positiv effekt 2021, dock är prognostise-
rad effekt (0,8 mnkr) lägre än budgeterat (1,9 mnkr).  

 0,8  

 Äldreomsorg   Implementering av digitala lås inom hemtjänsten och på de-
mensenheterna på Korallen och Väsbygården pågår och för-
väntas ge budgeterad effekt.  

 1,6  

 Äldreomsorg   Att minska en korttidsplats för äldre samt öka en särskilt bo-
ende plats är genomförd.  

 0,8  

Kommentar 

Inom budgetprocessen 2021 togs ett antal åtgärder fram för att anpassa kostnader och intäkter till 
2021 års budgetram. Dessa åtgärder har implementerats eller pågår under 2021 och de flesta är i 
linje med estimerad budgeteffekt. 
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Kostnader eller intäktsbortfall till följd av coronapandemin 

Verksamhet Beskrivning av insats 
Utfall 

jan - juni 

Prognos 
2021 

Äldreomsorg hemtjänst Utfall personal -2,1 skyddsutrustning -0,2 -2,3 -3,2 

Äldreomsorg särskilt 
boende  

Utfall personal -1,3 -1,3 -1,8 

Äldreomsorg korttids- 
boende  

Utfall personal -0,6 -0,6 -0,7 

Äldreomsorg hälso- och 
sjukvård  

Utfall personal -0,3 -0,3 -0,5 

LSS funktionshinder 
och övrigt 

Utfall personal -0,4 -0,7 -1,0 

Förvaltningsövergri-
pande 

Staben skyddsutrustning -0,6 -0,6 -0,7 

Summa kostnader  -5,8 -7,9 

Intäkter    

Statsbidrag Statsbidrag från Socialstyrelsen och Försäkringskas-
san, se nedan kommentar. 

2,3 6,0 

Totalt utfall och prognos för nämnden -3,5 -1,9 

Kommentar 

Staten har inte avsatt medel utöver sjuklöneersättning, för att kompensera kommuner för övriga 
merkostnader till följd av covid-19 under 2021. Merkostnader för Socialnämnden har under peri-
oden januari - juni varit 5,8 mnkr. Intäkter för perioden är +2,3 mnkr, här ingår +1,4 mnkr ersätt-
ningar för sjuklöner från Försäkringskassan samt +0,9 mnkr för statsbidrag covid-19 omgång 2 (au-
gusti - november) 2020 (detta är en reserv från årsbokslutet, som resultatfördes i mars). Nettoeffekt 
av covid-19 i utfall perioden är -3,5 mnkr. 

För 2021 prognostiseras 7,9 mnkr merkostnader. För ersättningar höjs prognosen till sammanlagt 
6,0 mnkr, i och med ny information att ersättning för statsbidrag omgång 3 (december) 2020 god-
känts med 3,5 mnkr. Nettoeffekt av covid-19 i prognosen är -1,9 mnkr. 
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Driftredovisning 

Driftredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het 
(mnkr) 

Budget 
2021 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2021 

Avvi-
kelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2020 

TOTALT          

K -655,9 -306,7 47 % -651,4 4,6 -644,9 -326,5 51 % -678,5 

I 79,3 39,7 50 % 78,1 -1,2 81,3 46,1 57 % 114,4 

N -576,6 -267,0 46 % -573,2 3,4 -563,6 -280,4 50 % -564,1 

Politisk verksamhet     

K -1,9 -0,9 51 % -1,7 0,1 -1,7 -1,1 64 % -1,7 

I 0 0  0 0,0 0 0  0,0 

N -1,9 -0,9 51 % -1,7 0,1 -1,7 -1,1 64 % -1,7 

Förvaltningsövergripande  

K -33,9 -17,4 51 % -35,9 -2,0 -36,2 -17,0 47 % -47,5 

I 1,8 2,4 135 % 5,9 4,1 3,9 1,0 26 % 12,3 

N -32,1 -15,1 47 % -30,0 2,1 -31,3 -16,0 50 % -35,2 

Individ och familjeomsorg - Barn och familj     

K -63,7 -26,6 42 % -59,8 3,9 -66,8 -32,2 48 % -60,5 

I 7,1 3,8 54 % 7,7 0,6 11,7 5,7 49 % 9,1 

N -56,6 -22,7 40 % -52,1 4,5 -55,1 -26,5 48 % -51,4 

Individ och familjeomsorg - Vuxen  

K -84,5 -40,9 48 % -84,4 0,1 -68,0 -43,4 64 % -91,0 

I 11,4 4,9 43 % 9,2 -2,2 7,6 6,9 91 % 14,8 

N -73,1 -36,0 49 % -75,3 -2,1 -60,4 -36,5 60 % -76,2 

Äldreomsorg  

K -261,1 -125,8 48 % -264,5 -3,4 -253,4 -127,1 50 % -262,9 

I 48,9 23,1 47 % 45,1 -3,8 41,3 22,0 53 % 57,2 

N -212,2 -102,7 48 % -219,4 -7,2 -212,1 -105,1 50 % -205,7 

Funktionsnedsättning enligt LSS  

K -210,8 -95,1 45 % -205,0 5,8 -218,8 -105,8 48 % -214,9 

I 10,2 5,5 54 % 10,3 0,1 16,8 10,6 63 % 20,9 

N -200,6 -89,6 45 % -194,7 6,0 -202,0 -95,2 47 % -194,0 

K = kostnad, I = intäkt, N = netto. Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal. Sum-
man av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar. 

Budgetramen för 2021 har i juni utökats med 1 mnkr, till 576,6 mnkr. 
I driftredovisningen ovan och i tabeller per verksamhetsblock nedan ingår covid-19 relaterade merkostnader både i utfall 
och i prognos. 
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Socialnämndens budgetram för 2021 uppgår till 576,6 mnkr, vilket är en ökning med 2,2 procent 
jämfört med utfallet från föregående år. Socialnämnden redovisar för perioden januari - juni 2021 
ett utfall på 267,0 mnkr, vilket motsvarar 46 procent av årets budgetram. 

Socialnämndens budgetram för 2021 har efter beslut i kommunfullmäktige i juni utökats från 575,6 
mnkr till 576,6, d v s med 1 mnkr utifrån det statliga bidraget ”skolmiljarden” vars syfte är att bidra 
till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att barn och elever får den utbild-
ning de har rätt till, trots pandemin. I driftredovisningen har verksamhetsblocket IFO - Barn och 
familj därmed fått en utökad budget med 1 mnkr för 2021. Kostnaden finns med i prognosen för 
året, däremot finns ännu ingen kostnad i utfallet. 

Prognosen har förbättrats jämfört med rapporten efter tertial 1 och visar nu överskott. Total pro-
gnos inklusive covid-19 är 573,2 mnkr, d v s +3,4 mnkr överskott. Prognosen för ordinarie verksam-
het 2021 är 571,4 mnkr, d v s ett överskott med + 5,2 mnkr jämfört med budget. Covid-19 påverkar 
med -1,9 mnkr netto. 

Jämfört med budget visar prognosen skiftningar mellan verksamhetsblocken. IFO Barn och familj 
samt Funktionsnedsättning enligt LSS visar överskott medan IFO Vuxen samt Äldreomsorgen visar 
underskott.  I förvaltningsövergripande funktioner ingår statsbidrag covid-19 från staten som en 
klumpsumma i prognosen, därmed visas ett överskott jämfört med budget. 

  

I nedanstående tabell visas utfall och prognos för 2021 exklusive covid-19 påverkan, d v s för ordina-
rie verksamhet per verksamhetsblock. 

Driftredovisning, ordinarie verksamhet, exklusive corona (överskott +5,2 mnkr): 

Ordinarie verksamhet - exklu-
sive corona (mnkr) 

Budget 
2021 

Bokfört pe-
rioden 

% 
Prognos 
2021 

Avvikelse 

Total - netto -576,6 -263,4 46% -571,4 5,2 

Politisk verksamhet -1,9 -0,9 51% -1,7 0,1 

Förvaltningsövergripande -32,1 -15,1 47% -33,5 -1,3 

Individ och familjeomsorg 
- Barn och familj 

-56,6 -22,8 40% -52,2 4,4 

Individ och familjeomsorg 
- Vuxen 

-73,1 -36,0 49% -75,3 -2,1 

Äldreomsorg -212,2 -99,0 47% -214,3 -2,1 

Funktionsnedsättning enligt 
LSS 

-200,6 -89,6 45% -194,5 6,2 

  

 

Kommentar 

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

I och med utökning av budgetramen med 1 mnkr för Socialnämnden, kopplat till det statliga bidra-
get "skolmiljarden", har budget och prognos för IFO - Barn och familj ökat med 1 mnkr jämfört med 
tidigare rapporter. 

Målsättningen är att barn och unga i första hand ska kunna få hjälp på hemmaplan. Därav finns det 
ett tätt samarbete mellan myndighet den interna öppenvården och andra huvudmän. Inflödet av 
nya ärenden har de senaste månaderna ökat jämfört med inledningen av året och är nu på tillbaka 
på förväntad nivå. 
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Barn och familj visar totalt +4,5 mnkr överskott i prognos jämfört med budget. HVB, SIS, egna och 
konsulentstödda familjehemsplaceringar har det största överskottet med +2,9 mnkr jämfört med 
budget. Det är ett lägre antal placeringar under tertial 1, som slår igenom i helårsprognosen, däref-
ter har fler placeringar tillkommit och kostnaderna har ökat igen. Även kostnadsnivån är lägre un-
der 2021 jämfört med föregående år, vilket uppnåtts genom omförhandling av avtal med konsulent-
stödda familjehem samt direktavtal med familjehem. 

IFO - BOF (mnkr) 
Budget 
2021 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2021 

Avvikelse 
Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

Total -56,6 -22,7 40% -52,1 4,5 -51,4 -52,5 

HVB, SIS & familje-
hem barn & ung-
dom 

-27,1 -10,2 38% -24,2 2,9 -24,6 -29,3 

Ensamkommande 
flyktingbarn 

0,5 0,2 37% 0,4 -0,1 -1,0 -2,6 

Myndighet IFO 
- BOF 

-16,8 -7,8 47% -16,6 0,2 -15,8 -15,5 

Övriga -13,3 -4,9 37% -11,8 1,5 -9,9 -5,1 

  

Individ och familjeomsorg (IFO) vuxen 

Utfallet för perioden januari - juni är i linje med budget. Prognosen för helåret höjs och visar ett un-
derskott på -2,1 mnkr, vilket till största del beror på ökade kostnader för HVB vuxna där flera place-
ringar tillkommit. 

Stödboendet Runristaren, som öppnades i början av året har belagts av kunder från både IFO vuxen 
(HVB och socialpsykiatri) och LSS, går enligt plan och visar goda resultat gällande kommunala om-
sorgs- och vårdinsatser. 

Ekonomiskt bistånd visar ett utfall och prognos i linje med budget. I enlighet med framtagen hand-
lingsplan ses en positiv effekt gällande överensstämmelse mot lagstiftning, rättssäkerhet och kost-
nadsutveckling. 

IFO - Vuxen (mnkr) 
Budget 
2021 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2021 

Avvikelse 
Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

Total -73,1 -36,0 49% -75,3 -2,1 -77,0 -61,5 

HVB vuxna -6,7 -5,5 82% -8,1 -1,3 -13,7 -7,1 

Alkohol & narkotika 
rådgivning 

-4,9 -1,9 39% -4,9 0,0 -4,7 -3,5 

Ekonomiskt bistånd -22,4 -10,5 47% -22,4 0,0 -23,0 -18,4 

Arbetscoachning -4,1 -1,8 45% -3,9 0,1 -3,7 -1,9 

Boendestöd psyk, 
internt 

-9,0 -4,1 45% -9,2 -0,2 -7,2 -7,4 

Särsk boendeform 
psyk, externt 

-9,9 -5,0 51% -9,8 0,1 -9,5 -6,0 

Stödboende Runris-
taren 

-4,3 -1,4 33% -4,2 0,1 0,0 0,0 

Myndighet IFO 
- vuxen 

-7,5 -3,6 48% -7,8 -0,3 -9,5 -8,3 

Övriga -4,3 -2,2 51% -4,9 -0,5 -5,8 -8,9 
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Äldreomsorg 

Äldreomsorgen är det verksamhetsområde som påverkas mest av pandemin även ekonomiskt. Utfall 
och prognos kan inte redovisas så att det exakt går att jämföra respektive verksamhet inklusive och 
exklusive covid-19. Totalt inklusive covid-19 visar prognosen ett underskott på -7,2 mnkr. Merkost-
nader relaterade till covid-19 utgör -5,2 mnkr i prognos och för ordinarie verksamhet är underskot-
tet - 2,1 mnkr jämfört med budget. 

I utfallet ses en ökad intäktsnivå jämfört med tidigare år i och med nya avgifter från och med januari 
2021. Inom särskilt boende var det under inledningen av 2021 en överdödlighet och kostnadspro-
gnosen sänktes till att visa ett större överskott jämfört med budget, i och med att det inte var någon 
kö till särskilda boenden. De senaste månaderna har ansökningstrycket ökat både för hemtjänst och 
särskilda boenden, vilket är en trend som även ses i andra kommuner, och kostnadsprognosen höjs 
återigen. Covid-19 kostnader påverkar alla verksamheter i egen regi. 

Länsöverenskommelsen avslutades i juni. I nuläget köper Socialförvaltningen 5 särskilt boende plat-
ser och säljer 2 platser enligt länsöverenskommelsen, inga fler kunder tillkommer. 

 

Äldreomsorg 
(mnkr) 

Budget 
2021 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2021 

Avvikelse 
Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

Total -212,2 -102,7 48% -219,4 -7,2 -205,7 -209,7 

Hemtjänst, extern -15,2 -6,5 43% -15,5 -0,3 -14,2 -15,0 

Hemtjänst, intern -40,7 -22,5 55% -44,0 -3,3 -42,4 -44,7 

Särskilt boende, ex-
tern 

-58,4 -26,2 45% -58,1 0,3 -54,9 -49,7 

Särskilt boende, in-
tern 

-64,9 -31,2 48% -66,8 -2,0 -62,9 -64,4 

HSL - Äldreomsorg -11,0 -5,9 53% -11,9 -0,9 -10,8 -10,4 

Myndighet äldre-
omsorgen 

-7,6 -3,7 48% -7,4 0,2 -7,4 -8,0 

Övriga -14,4 -6,7 47% -15,6 -1,2 -12,9 -17,5 
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Funktionsnedsättning - LSS 

För Funktionsnedsättning enligt LSS är utfall under budget och prognosen visar ett överskott med 
6,0 mnkr. Kostnadsnivån är lägre än föregående år, framförallt inom bostad särskild service Vuxen 
enligt LSS, där det är färre placeringar 2021 jämfört med föregående år. 

Personlig assistans visar ett underskott i prognos, då antalet kunder har ökat. För ett flertal andra 
verksamheter prognostiseras mindre överskott. 

Funktionsnedsätt-
ning - LSS (mnkr) 

Budget 
2021 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2021 

Avvikelse 
Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

Total -200,6 -89,6 45% -194,7 6,0 -193,9 -200,8 

Bostad särskild ser-
vice Vuxen extern 
LSS 

-68,8 -28,6 42% -63,3 5,5 -69,2 -64,9 

Bostad särskild ser-
vice Vuxen intern 
LSS 

-41,0 -19,4 47% -41,3 -0,4 -40,6 -43,9 

Daglig verksamhet 
extern LSS 

-11,9 -4,6 39% -11,6 0,3 -11,4 -11,7 

Daglig verksamhet 
intern LSS 

-17,8 -8,4 47% -17,0 0,8 -17,3 -18,0 

Korttidsvistelse ex-
tern LSS 

-3,2 -0,9 27% -2,8 0,4 -3,4 -4,8 

Korttidsvistelse in-
tern LSS 

-6,2 -3,0 48% -6,7 -0,5 -5,9 -7,4 

Personlig assistent 
LSS 

-14,4 -8,5 59% -16,4 -2,0 -15,0 -18,2 

Turbundna resor -6,1 -2,8 46% -6,1 0,0 -6,1 -6,3 

Myndighet LSS -5,8 -2,7 47% -5,6 0,1 -3,7 -3,2 

Övriga LSS -25,5 -10,6 42% -23,8 1,6 -21,3 -22,4 
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