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1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle 

Individ- och familjeomsorg 

Desinformation rörande Individ- och familjeomsorgens barnavårdsarbete riskerar att negativt 

påverka barns rätt till goda uppväxtförhållanden och medarbetarnas arbetsmiljö. För att 

hantera denna risk har verksamheten vidtagit en rad olika åtgärder rörande arbetsmiljö, 

kommunikation till allmänheten och metodutveckling. För att framgångsrikt lyckas är 

verksamheten beroende av andra kommunala enheters och verksamheters bidrag. 

Rysslands invasion av Ukraina kräver att verksamheten i händelse av att Migrationsverket 

saknar kapacitet att erbjuda plats på flyktingförläggning ansvarar för evakuerade flyktingar. 

Ansvaret omfattar bistånd i form av logi (på förläggning), bostadsersättning, dagersättning och 

särskilt bidrag. Motsvarande ansvar gäller gentemot ensamkommande barn som beviljats 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Migrationsverket har hittills inte behövt evakuera några 

flyktingar till kommunen. Individ- och familjeomsorgen har utvecklat en 

beredskapsorganisation som aktiveras vid behov. 

För att bättre kunna möta barn och unga i riskmiljöer har det sociala fältarbetet reviderats. Nu 

med tydligare uppdrag och arbetsledning. Verksamheten har även tagit initiativ till och drivit 

ett tvärfunktionellt utvecklingsarbete med andra förvaltningar inom ramen för Bästa 

barnkommun, med målet att utveckla kommunintern samverkan och förståelse mellan berörda 

yrkesgrupper. 

Barns behov av insatser i form av placering utanför hemmet i form av familjehem, hem för 

vård eller boende (HVB) ägnas särskild uppmärksamhet och följs noga av verksamheten. 

Nyligen har därför en studie inletts. Med målet att undersöka förutsättningar, 

tillvägagångssätt, bevekelsegrunder och dilemman på utförarnivå gällande bedömningar och 

val av placering av barn och unga. Studien genomförs i regi av FoU Sjuhärad och Lunds 

Universitet. Året inleddes med få placeringar av barn och ungdomar, under april månad 

noterar verksamheten att placeringarna ökat marginellt. Ökningen gäller främst tonåringar 

som placeras på institution. 

Suicidprevention är en angelägen samhälls- och folkhälsofråga. Vård och behandling för 

suicidproblematik är hälso- och sjukvårdens ansvar. Kommunen bidrar till det förebyggande 

arbetet och en plan har därför antagits. Aktiviteterna i planen riktar sig till samtliga 

förvaltningar med erbjudanden om utbildning, råd och stöd. 

Funktionsstöd 

Under årets första månader har verksamheten fortsatt präglats av pandemin. Det har varit en 

mycket hög personalfrånvaro och smittan i samhället har varit den högsta under hela 

pandemin. 

Daglig verksamhet har under början av året varit stängd under en period och medförde att en 

del brukare erbjöds individuella lösningar under denna period. 

Verksamheten har fortsatta rekommendationer gällande skyddsutrustning och provtagning 

både av brukare och personal. 

Under våren har tre nya enhetschefer rekryterats, varav två redan är på plats och den tredje 

börjar sin tjänstgöring i mitten av maj månad. I samband med att det skett en rekrytering har 

verksamheten gjort en mindre förändring utifrån enhetschefernas ansvarsområden. Några av 

enhetscheferna har bytt område helt och ett par har fått viss förändring i sitt ansvarsområde. 

Två av enhetscheferna har fått en utvecklingsdel i sin respektive befattning. En av dem ska i 

första hand arbeta med verksamhetsutveckling riktat mot daglig verksamhet och den andra 

ska inrikta utvecklingsarbetet mot gruppboende och serviceboende. 
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2 Verksamhet 

2.1 Uppföljning av grunduppdrag 

 

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt 
I hög 
grad 

Delvis I låg grad Inte alls 

Stöd till personer med funktionsnedsättning  X    

Individ- och familjeomsorg  X    

Nämndens bedömning 

Bedömningen är densamma som i årsrapporten. 
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3 Personal 

3.1 Kompetensförsörjning 

Individ- och familjeomsorg 

Verksamheten noterar fortsatt en utmaning när det gäller rekryteringen av erfarna 

medarbetare med relevant utbildning. Detta kompenseras delvis av riktade utbildningsinsatser. 

Konsulter från bemanningsföretag har behövts anlitas på grund av arbetsanhopning. 

Verksamheten räknar med att under sommaren kunna upprätthålla en god socialtjänst då 

samtliga semestrar är planerade och klara. 

Funktionsstöd 

Rekrytering av semestervikarier pågår, det är ej helt fulltaligt ännu. Verksamheten räknar med 

att rekryteringen är klar under maj månad. 
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 4  Ekonomi 

Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av utfall och prognos för 2022. 

4.1Driftredovisning 

Tabell periodrapport 

Driftredovisning 
(belopp i tkr) 

Utfall 
2021 

Utfall 
30/4 
2021 

Utfall 
30/4 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Budgetavvik
else 

Intäkter 42 500 14 400 11 000 31 200 31 200 0 

Personalkostnader -251 300 -81 100 -82 600 -265 000 -265 000 0 

Övriga kostnader -189 000 -64 200 -60 700 -179 700 -179 700 0 

Nettokostnader -397 800 -130 900 -132 300 -413 500 -413 500 0 

Fördelning på huvudverksamhet, netto    

Funktionsstöd -195 900 -62 500 -65 800 -206 200 -206 200 0 

Individ- och 
familjeomsorg 

-163 400 -56 000 -52 700 -163 200 -163 200 0 

Administration/Central 
förvaltn/Nämnd 

-38 500 -12 400 -13 800 -44 100 -44 100 0 

Nettokostnader 
huvudverksamheter 

-397 800 -130 900 -132 300 -413 500 -413 500 0 

       

Analys av driftredovisning 

Utfall jämfört med budget för perioden  

Utfallet för perioden januari till och med april i jämförelse med budget visar ett överskott om 

1,6 mnkr. Överskottet beror på flera orsaker. Cirka 1,3 mnkr är utvecklingsreserv enligt 

budget. Nettokostnaden för perioden i jämförelse med föregående år visar en ökning med 1,4 

mnkr. Ökningen under 2022 beror på högre kostnader för särskilt boende och personlig 

assistans i egen regi om 3,1 mnkr (6,6 procent). Individ- och familjeomsorgen redovisar 3,3 

mnkr i lägre kostnader. Ledning, administration och nämnd redovisar 1,4 mnkr i ökade 

kostnader jämfört med föregående år. Läs mer i beskrivningarna nedan. 

Socialnämndens helårsprognos 

Helårsprognosen för socialnämnden beräknas uppnå en budget i balans. Prognosen utgår ifrån  

ett antal antaganden, bland annat att: 

• Kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorgen kommer att vara högre än 

första kvartalet.  

• Funktionsstöd kommer att utföra uppdraget enligt budget.  

Jämförelse med budget och föregående år per kostnadsslag  

Intäkterna till och med april månad uppgick till 11,0 mnkr, vilket motsvarar ett överskott på 

0,5 mnkr i jämförelse med budget.  Det faktiskt budgeterade intäkterna för perioden blev 1,4 

mnkr lägre, på grund av osäker fordran gällande ersättning för personlig assistans. Oväntade 

intäkter med 1,9 mnkr sjuklöneersättning på grund av regeringens beslut om fortsatt 

ersättning till kommunerna, resulterade till ett överskott om 0,5 mnkr. 

I jämförelse med 2021 visar intäkterna en minskning med 3,4 mnkr. 

Personalkostnaderna redovisade 82,6 mnkr för perioden (inklusive inhyrd personal inom IFO 

med 0,4 mnkr), vilket ger ett överskott mot budget om 1,5 mnkr. 

Funktionsstöd redovisar ett överskott om 0,6 mnkr främst inom daglig verksamhet då 

verksamheten varit stängd under första månaderna. 
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Individ- och familjeomsorg redovisar ett överskott om 0,8 mnkr främst inom socialpsykiatrin. 

Ledning, administration och nämnd redovisar ett överskott om 0,1 mnkr. 

Personalkostnaderna prognostiseras till ett överskott om 1,0 mnkr, vilket är 0,8 mnkr lägre än 

periodens överskott. Som förklaras av konsultkostnader inom individ- och familjeomsorgen 

fram till och med juli. 

Jämfört med föregående år har personalkostnaderna ökat med 1,5 mnkr (1,8 procent). 

Ökningen motsvarar det faktiska löneökningen för perioden april 2021-april 2022. 

Övriga kostnader uppgick till 60,7 mnkr till och med april, vilket visar ett underskott om 0,6 

mnkr i jämförelse med budget 2022 för samma period. Underskottet  beror på högre 

kostnader för köpta vårdplatser. 

Kostnaderna i jämförelse med samma period under 2021 visar en minskning med 3,5 mnkr. 

Jämförelse med budget och föregående år per verksamhetsområde 

Funktionsstöd 

Funktionsstöds verksamheter redovisade ett utfall om 65,8 mnkr vilket motsvarade ett 

underskott mot budget på 0,1 mnkr.  Utfallet i jämförelse med 2021 visar en ökning om 3,3 

mnkr. 

Inom särskilda boenden redovisades ett överskott motsvarande 1,0 mnkr i jämförelse med 

årets budget. Årets överskott berodde främst på sjuklöneersättningar om 1,3 mnkr. Jämfört 

med föregående år ökade kostnaderna med 1,2 mnkr, främst på grund av lägre intäkter 

hänförligt till ersättning av Covid-19 kostnader under 2021. 

Kostnaderna inom personlig assistans visade i jämförelse med budget ett underskott om 2,7 

mnkr. Orsaken till minskningen är minskade intäkter från försäkringskassan för personlig 

assistans inom egen regi. Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat med 1,9 mnkr. 

Daglig verksamhet och korttid redovisar ett överskott om 0,7 jämfört med budget. 

Överskottet beror på: 

• Mindre personalkostnader i dagligverksamhet som har varit stängd under de första 

månaderna  

• Försäljning av akutplacering till individ- och familjeomsorgen inom 

korttidsverksamheten.  

Helårsprognos funktionsstöd 

Helårsprognosen inom funktionsstöds verksamheter beräknas till en budget i balans. 

Individ- och familjeomsorgen 

Periodens utfall jämfört med budget gav ett överskott på 1,0 mnkr. Överskottet beror på lägre 

personalkostnader jämfört med budget om 0,8 mnkr, främst inom socialpsykiatrin. Intäkterna 

inom individ- och familjeomsorgen redovisar ett överskott om 0,2 mnkr, på grund av 

sjuklöneersättning från staten. 

Familjeenhetens nettokostnader för perioden på 24,5 mnkr, vilket innebär 1,0 mnkr i 

överskott i jämförelse med periodens budget. Avvikelserna finns framförallt i 

personalkostnader och köpta vårdplatser för barn och ungdomar som varit lägre under den 

inledande perioden av året. Kostnader för inhyrd personal beräknas upphöra under sommaren. 

Årsprognosen för familjeenheten utgår ifrån att det prognostiserade vårdbehovet inte 

förändras utöver plan. Även om det är svårt att förutse kommande kostnaderna för egna 

familjehem som styrs av antal placeringar. 

Nettokostnader för perioden under 2022 var 4,0 mnkr lägre än samma period föregående år. 

Skillnaden var lägre kostnader för köpta vårdplatser motsvarande 4,0 mnkr i jämförelse med 

2021. 

Vuxenenheten redovisade ett underskott på 1,0 mnkr jämfört med budget för perioden. 

Enheten redovisade underskott för köpta vårdplatser med 0,8 mnkr samt ett underskott för 

personalkostnaderna om 0,2 mnkr. Jämfört med samma period föregående år har kostnaderna 

ökat med 1,3 mnkr främst inom köpta vårdplatser. 
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Nettokostnaderna inom försörjningsstödsenheten redovisade ett överskott om 0,3 jämfört 

med budget för perioden. Utbetalt försörjningsstöd redovisade ett överskott på 0,5 mnkr 

jämfört med budget. Jämförelsen med 2021 visar minskade kostnader om 0,6 mnkr vilket är 

hänförligt till minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd. 

Socialpsykiatrins nettokostnader uppgick till 6,3 mnkr för perioden, vilket är i nivå med 

föregående år och gav ett överskott på 0,9 mnkr jämfört med budget. Enheten har haft några 

vakanta tjänster under våren samt erhållit sjuklöneersättning om 0,3 mnkr. 

Helårsprognos individ- och familjeomsorgen 

Helårsprognosen inom individ- och familjeomsorgens verksamheter beräknas till en budget i 

balans. 

Ledning/administration och nämnd 

I begreppet ledning/administration och nämnd ingår verksamhetschefer, samtliga enhetschefer 

och administratörer inom funktionshinder och individ- och familjeomsorg. Socialnämnden med 

respektive utskott och socialnämndens del av den centrala administrativa enheten ingår även i 

begreppet. Verksamheterna redovisade ett överskott på 0,7 mnkr. I överskottet ingick en 

utvecklingsreserv om 1,3 mnkr för perioden. Bortsett från utvecklingsreserven redovisar 

verksamheten ett underskott om 0,6 mnkr, vilket beror på ökade kostnader för, drivmedel, 

advokatkostnader, icke periodiserade kostnader gällande yrkesresan och Borås socialjour. 

Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat med 1,3 mnkr, vilket beror på ökade 

personalkostnader om 0,3 mnkr (löneöversyn) samt 1,0 mnkr för övriga kostnader enligt ovan. 

Helårsprognos ledning/administration och nämnd 

Helårsprognosen beräknas till en budget i balans, förutsatt att hela reserven för 

utvecklingsmedel används under året. 
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Specifikation av statsbidrag 

Statsbidrag 

 

Statsbidrag (mnkr) 
Utfall 
2021 

Utfall 
30/4 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Psykisk Hälsa 2021 722 0 287 0 

Psykisk Hälsa 2022 0 0 999 0 

Utvecklings- och förbättringsinsatser psykisk hälsa, lokala 
närvårdssamverkan 

0 0 60 0 

Lönebidrag 104 30 61 61 

Personliga ombud 809 0 805 800 

Migrationsverket 1 632 395 1 150 1 150 

Ersättning sjuklönekostnader relaterat covid -19relaterat 
covid -19 

3 909 1 866 1 866 0 

Habiliteringsersättning 1 116 383 1 148 1 000 

Kvalitetsutveckling våld i nära relationer 247 0 290 290 

Subventioner familjehemsplaceringar 569 262 785 785 

     

     

Summa 9 108 2 936 7 451 4 086 

Kommentar statsbidrag 

Statsbidragen till socialnämndens verksamheter kommer från Migrationsverket, Socialstyrelsen 

och länsstyrelsen. Bidragen från Migrationsverket är främst riktade schablonersättningar 

rörande ensamkommande barn, men även återsökta kostnader som till exempel 

försörjningsstöd och kostnader inom LSS. Övriga bidrag ska återrapporteras och återbetalas till 

den del bidragen inte nyttjas. Alla bidrag har inte lagts in i budgeten år 2022 av anledningar 

som osäkerhetsfaktorer om bidraget kan nyttjas i enlighet med utställda villkor och i vissa fall 

har nämnden inte haft kännedom om bidraget när budgeten fastställdes. I dessa fall har heller 

inte motsvarande kostnader lagts in i budget. 

Statsbidragen gällande psykisk hälsa samt medel för arbete mot våld i nära relationer kommer 

hela socialförvaltningen till nytta. I överenskommelsen gällande psykisk hälsa ingår samverkan 

med både interna och externa aktörer. Bidraget gällande psykisk hälsa kan sträcka sig över en 

tvåårsperiod, varför bidraget för år 2021 även kan nyttjas under år 2022. 

Statsbidraget gällande personligt ombud täcker ca 1,5 tjänster av de två tjänster inom 

funktionshinderverksamheten. Bidraget nyttjades fullt ut under året. 

Statsbidrag gällande habiliteringsersättning riktar sig till brukare inom daglig verksamhet. 

Bidraget syftar till att införa/höja ersättningen i kommunerna alternativt bibehålla befintliga 

ersättningsnivåer. 

Statsbidrag gällande subventioner av familjehemsplaceringar syftar till att säkerställa att barn 

och unga som är i behov av en familjehemsplacering ska få sina rättigheter och behov 

tillgodosedda. 

Ensamkommande barns minskande omfattning ger lägre intäkter från Migrationsverket än 

förväntat. Även schablonersättningen som rör det så kallade "glappstödet" har minskat i 

omfattning då invandring till kommunen har minskat på grund av pandemin. 

Socialnämnden har erhållit ersättning från staten gällande sjuklöneersättning om 1,9 mnkr 

under perioden. 


