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Beslut
Socialnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

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

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar att socialnämndens arbetsutskott lämnar ärendet 
utan eget ställningstagande. .
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
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Tjänsteskrivelse

Månadsuppföljning januari – oktober 
2021

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen januari – oktober 2021 och 
överlämnar till kommunstyrelsen.

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

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/ungdomar. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.
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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. Budgetramen för 2021 är en ökning 
med 2,2 procent jämfört med utfallet föregående år. Socialnämnden redovisar för perioden januari 
- oktober 2021 ett utfall på 454,7 mnkr, vilket motsvarar 79 procent av årets budgetram. Utfallet för 
perioden är betydligt under budget och därmed har prognosen för helår 2021 förbättrats ytterligare. 

 
Prognosen för ordinarie verksamhet 2021 är 560,5 mnkr, d v s ett överskott med +16,1 mnkr jämfört 
med budget. Föregående prognos visade +12,0 mnkr i överskott. Den positiva avvikelsen beror 
främst på lägre volymer inom verksamhetsblocken IFO Barn och familj samt Funktionsnedsättning 
enligt LSS. 

Prognos för ordinarie verksamhet (exklusive covid-19) är 558,8 mnkr, d v s +17,8 mnkr överskott. 
Covid-19 påverkar med -1,7 mnkr netto, vilket är en förändring med +0,2 mnkr jämfört med föregå-
ende prognos. 

Socialnämnden (mnkr) Budget 2021 Prognos 2021 Avvikelse 

Resultat inkl covid-19 -576,6 -560,5 16,1 

Merkostnader/intäkter covid-19, 
netto 

 -1,7 -1,7 

Resultat ordinarie verksamhet -576,6 -558,8 17,8 

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 större överskott medan IFO Vuxen samt 
Äldreomsorgen visar mindre avvikelser jämfört med budget. 

Väsentliga områden/händelser 

 Inom IFO Barn och familj är inflödet av ärenden varit enligt förväntad nivå under hösten. I 
prognos visas ett totalt överskott på +9,9 mnkr. HVB, SIS, egna och konsulentstödda famil-
jehemsplaceringar har ett överskott på +7,1 mnkr beroende av att antal placeringar varit 
lägre än budgeterat under första delen av året, samt på att det kvalitetsarbete som pågått i 
flera år har sänkt kostnadsnivån. 

 Inom äldreomsorgen är det ett högt ansökningstryck till särskilda boenden. Det kan vara en 
effekt av coronapandemin att hjälpbehovet har ökat. 

 För Funktionsnedsättning enligt LSS prognostiseras ett överskott med +10,4 mnkr, vilket är 
en effekt av färre placeringar inom bostad särskild service  samt att arbetet med att säkra 
boendeplaceringar utifrån kvalitetsperspektiv och inom ramavtal givit positiv kostnadsef-
fekt.  
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Kostnader eller intäktsbortfall till följd av coronapandemin 

Verksamhet Beskrivning av insats Utfall Prognos 

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

Äldreomsorg särskilt 
boende  

Utfall personal -1,8, skyddsutrustning -0,1 -1,9 -2,0 

Äldreomsorg korttids- 
boende  

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

Äldreomsorg hälso- och 
sjukvård  

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

LSS funktionshinder 
särskilt boende och LSS 
övrigt 

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

Övriga Utfall personal -0,1 -0,1 -0,1 

Förvaltningsövergri-
pande 

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

Summa kostnader  -7,6 -7,7 

Intäkter  6,0 6,0 

Totalt utfall och prognos för nämnden -1,6 -1,7 

Kommentar 

Socialstyrelsen har inte avsatt medel för att kompensera kommuner för merkostnader till följd av 
covid-19 under 2021. I utfallet ingår intäkter på 4,4 mnkr från Socialstyrelsen, som består av en re-
serv från årsbokslutet för omgång 2 (augusti-november 2020), samt att kommunen beviljats ersätt-
ning för omgång 3 (december 2020). I utfallet ingår också ersättningar från Försäkringskassan 1,6 
mnkr för perioden januari-september 2021. Ytterligare ersättningar förväntas inte komma. Sam-
manlagt prognostiseras 6,0 mnkr i ersättningar. 
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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 -655,9 -523,8 80 % -640,6 15,4 -644,9 -552,2 86 % -678,5 

I 
79,3 69,1 87 % 80,0 0,7 81,3 85,8 106 

% 
114,4 

N -576,6 -454,7 79 % -560,5 16,1 -563,6 -466,3 83 % -564,1 

Politisk verksamhet     

K -1,9 -1,5 82 % -1,8 0,1 -1,7 -1,7 99 % -1,7 

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

N -1,9 -1,5 82 % -1,8 0,1 -1,7 -1,7 99 % -1,7 

Förvaltningsövergripande  

K -33,9 -28,7 85 % -37,9 -4,0 -36,2 -30,0 83 % -47,5 

I 
1,8 3,2 178 

% 
2,4 0,6 3,9 12,8 328 

% 
12,3 

N -32,1 -25,6 80 % -35,6 -3,4 -31,3 -17,3 54 % -35,2 

Individ och familjeomsorg - Barn och familj     

K -63,7 -44,3 69 % -54,4 9,3 -66,8 -51,3 77 % -60,5 

I 7,1 6,6 93 % 7,6 0,6 11,7 7,9 68 % 9,1 

N -56,6 -37,7 67 % -46,8 9,9 -55,1 -43,4 79 % -51,4 

Individ och familjeomsorg - Vuxen  

K 
-84,5 -66,6 79 % -82,0 2,5 -68,0 -74,9 110 

% 
-91,0 

I 
11,4 8,5 75 % 10,1 -1,3 7,6 11,4 150 

% 
14,8 

N 
-73,1 -58,1 79 % -71,9 1,2 -60,4 -63,5 105 

% 
-76,2 

Äldreomsorg  

K -261,1 -217,2 83 % -262,8 -1,6 -253,4 -216,8 86 % -262,9 

I 48,9 41,1 84 % 48,5 -0,4 41,3 36,8 89 % 57,2 

N -212,2 -176,1 83 % -214,2 -2,0 -212,1 -180,0 85 % -205,7 

Funktionsnedsättning enligt LSS  

K -210,8 -165,4 78 % -201,6 9,2 -218,8 -177,5 81 % -214,9 

I 
10,2 9,7 95 % 11,3 1,2 16,8 16,9 101 

% 
20,9 

N -200,6 -155,7 78 % -190,3 10,4 -202,0 -160,6 80 % -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. 
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Kommentar 

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 myndighetsavdelningen, den interna öppenvården och andra huvudmän. 
Detta arbete tillsammans med att följa upp placeringar och effektivisera vårdkedjan har bidragit po-
sitivt för kostnadsutvecklingen under året. Inflödet av nya ärenden var förhållandevis lågt första ter-
tialet, men har därefter stigit något under året. Inför slutet av året prognostiseras ett ökat inflöde av 
ärenden baserat på det vanliga årsmönstret, med fler ärenden under hösten, samt en eventuell ök-
ning kopplat till coronapandemin och psykisk ohälsa. Tendensen är även att komplexiteten i ären-
den ökat, vilket främst avspeglar sig i en ökning inom Öppenvården i egen regi. 

Prognosen för Barn och familj visar totalt +9,9 mnkr överskott jämfört med budget. HVB, SIS, egna 
och konsulentstödda familjehemsplaceringar har det största överskottet med +7,1 mnkr jämfört 
med budget. Detta beror dels på att antal placeringar varit lägre än budgeterat under första delen av 
året, samt på att det kvalitetsarbete som pågått i flera år har sänkt kostnadsnivån. Överskottet på 
+2,7 mnkr under posten Övriga är kopplat till Öppenvård i egen respektive extern regi. Inom öppen-
vård egen regi har budget 2021 utökats med 1 mnkr, efter beslut av kommunfullmäktige i juni, och 
denna del av ”skolmiljarden” används till att starta upp preventiva insatser i form av skolsocio-
nomer. För öppenvård extern, har flera insatser avslutats och inga nya planeras att inledas reste-
rande del av året, därmed har prognosen minskats. 

IFO - BOF (mnkr) 
Budget 

2021 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2021 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

Total -56,6 -37,7 67% -46,8 9,9 -51,4 -52,5 

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

-27,1 -16,6 61% -20,0 7,1 -24,6 -29,3 

Ensamkommande 
flyktingbarn 

0,5 0,7 139% 0,4 -0,1 -1,0 -2,6 

Myndighet IFO 
- BOF 

-16,8 -13,5 80% -16,6 0,2 -15,8 -15,5 

Övriga -13,3 -8,3 62% -10,6 2,7 -9,9 -5,1 
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Individ och familjeomsorg (IFO) vuxen 

Individ och familjeomsorgen har fortsatt positiv utveckling efter att nya rutiner har framarbetats 
inom ekonomiskt bistånd samt i och med att den nya insatsen stödboendet Runristaren. Utfallet för 
perioden januari - oktober och prognosen för helåret visar ett litet överskott jämfört budget. 

HVB vuxna har ett underskott på -1,4 mnkr i prognos, beroende på fler placeringar än budgeterat. 
Målgruppen är komplex och arbetet med en rättssäker och kostnadseffektiv behandlingskedja fort-
går. En ny befattning, förste socialsekreterare missbruk, har införts under året med syfte att få en 
stabil enhet med fokus på förebyggande insatser och en bredare insatsmix. Ytterligare arbete med 
försäkringsteknisk rådgivande läkare och ett nära arbete med primärvården och psykiatrin startades 
under oktober månad. 

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott på +0,8 mnkr i utbetalt försörjningsstöd jämfört 
med budget. I enlighet med framtagen handlingsplan har förändringsarbetet inom enheten genere-
rat en positiv utveckling gällande överensstämmelse mot lagstiftning, rättssäkerhet och kostnadsut-
veckling under året. 

IFO - Vuxen 
(mnkr) 

Budget 
2021 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 

2021 
Avvi-
kelse 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

Total -73,1 -58,1 79% -71,9 1,2 -77,0 -61,5 

HVB vuxna -6,7 -7,7 114% -8,2 -1,4 -13,7 -7,1 

Alkohol & narko-
tika rådgivning 

-4,9 -3,1 63% -4,4 0,5 -4,7 -3,5 

Ekonomiskt bi-
stånd 

-22,4 -17,4 78% -21,6 0,8 -23,0 -18,4 

Arbetscoachning -4,1 -3,2 79% -3,8 0,3 -3,7 -1,9 

Boendestöd psyk, 
internt 

-9,0 -6,8 75% -8,5 0,5 -7,2 -7,4 

Särsk boendeform 
psyk, externt 

-9,9 -7,8 79% -9,7 0,2 -9,5 -6,0 

Stödboende Run-
ristaren 

-4,3 -2,7 64% -3,6 0,7 0,0 0,0 

Myndighet IFO 
- vuxen 

-7,5 -6,2 82% -8,0 -0,5 -9,5 -8,3 

Övriga -4,3 -3,2 74% -4,1 0,2 -5,8 -8,9 
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Äldreomsorg 

Äldreomsorgen är det verksamhetsområde som har påverkats mest av pandemin även ekonomiskt. 
Utfall och prognos kan inte redovisas så att det exakt går att jämföra respektive verksamhet inklu-
sive och exklusive covid-19 samt över tid. Totalt visar prognosen ett underskott på -2,0 mnkr, både 
inklusive och exklusive covid (covidpåverkan -2,0 mnkr). 

I utfallet ses en ökad intäktsnivå jämfört med tidigare år i och med nya avgifter från och med januari 
2021. Inom hemtjänsten syns en tydlig trend av ökning av hemtjänsttimmar vad gäller omsorgsbe-
hov, däremot ökar inte servicetimmar i samma utsträckning. En förklaring till färre servicetimmar 
kan var att 65-79 åringar köper servicetjänster och nyttjar RUT-avdrag. För hemtjänst i egen regi 
visas ett underskott jämfört med budget på -3,2 mnkr, vilket beror på flera olika faktorer, covid-19 
påverkar med -2,3 mnkr, antal timmar har ökat jämfört med budget och dessutom påverkar mixen 
med fler omsorgstimmar. 

För särskilda boenden äldre är det en god tillgång till särskilt boende, bland annat i och med öpp-
nande av ett nytt äldreboende, Åby Ängar. I dagsläget ansöker fler omsorgskrävande kunder om sär-
skilt boende med heldygnsomsorg. Det kan vara en effekt av coronapandemin att hjälpbehovet har 
ökat. Trots ökat tryck är det ännu ingen kö till särskilda boenden. 

Äldreomsorg 
(mnkr) 

Budget 
2021 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 

2021 
Avvi-
kelse 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

Total -212,2 -176,1 83% -214,2 -2,0 -205,7 -209,7 

Hemtjänst, extern -15,2 -10,8 71% -13,1 2,1 -14,2 -15,0 

Hemtjänst, intern -40,7 -37,9 93% -43,9 -3,2 -42,4 -44,7 

Särskilt boende, 
extern 

-58,4 -47,1 81% -59,1 -0,7 -54,9 -49,7 

Särskilt boende, 
intern 

-64,9 -53,3 82% -64,6 0,3 -62,9 -64,4 

HSL - Äldreomsorg -11,0 -9,2 84% -11,1 -0,2 -10,8 -10,4 

Myndighet äldre-
omsorgen 

-7,6 -6,0 79% -7,4 0,2 -7,4 -8,0 

Övriga -14,4 -11,7 82% -14,9 -0,6 -12,9 -17,5 
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Funktionsnedsättning - LSS 

För Funktionsnedsättning enligt LSS är utfall under budget och prognosen visar ett överskott med 
+10,4 mnkr. Kostnadsnivån är lägre än föregående år, framförallt inom bostad särskild service 
Vuxen enligt LSS +9,8 mnkr, där det är dels är färre placeringar 2021 jämfört med föregående år 
och där arbetet med att säkra boendeplaceringar utifrån kvalitetsperspektiv och inom ramavtal givit 
positiv kostnadseffekt. 

Coronapandemin har fortsatt att påverka antal kunder som ansöker om daglig verksamhet och flera 
hemmaboende kunder har valt att inte ansöka om insatsen, prognosen är positiv jämfört med bud-
get. 

Personlig assistans visar ett underskott -5,4 mnkr i prognos, då antalet kunder har ökat och det är 
delvis en effekt av det delade ansvaret där Försäkringskassan och Socialnämnden gör olika bedöm-
ningar angående grundläggande behov. För ett flertal andra verksamheter prognostiseras mindre 
avvikelser. Inom Övriga LSS påverkar att en insats för barnboende har avslutats tidigare under året 
positivt i prognosen. 

Funktionsnedsätt-
ning - LSS (mnkr) 

Budget 
2021 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 

2021 
Avvi-
kelse 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

Total -200,6 -155,7 78% -190,3 10,4 -193,9 -200,8 

Bostad särskild 
service Vuxen ex-
tern LSS 

-68,8 -48,1 70% -59,0 9,8 -69,2 -64,9 

Bostad särskild 
service Vuxen in-
tern LSS 

-41,0 -33,8 82% -41,2 -0,2 -40,6 -43,9 

Daglig verksamhet 
extern LSS 

-11,9 -8,7 73% -11,0 0,9 -11,4 -11,7 

Daglig verksamhet 
intern LSS 

-17,8 -14,6 82% -17,8 -0,1 -17,3 -18,0 

Korttidsvistelse ex-
tern LSS 

-3,2 -1,4 44% -2,0 1,2 -3,4 -4,8 

Korttidsvistelse in-
tern LSS 

-6,2 -5,1 82% -6,2 0,0 -5,9 -7,4 

Personlig assistent 
LSS 

-14,4 -17,2 120% -19,7 -5,4 -15,0 -18,2 

Turbundna resor -6,1 -4,9 81% -6,3 -0,2 -6,1 -6,3 

Myndighet LSS -5,8 -4,7 81% -6,0 -0,2 -3,7 -3,2 

Övriga LSS -25,5 -17,2 67% -21,0 4,4 -21,3 -22,4 
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