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Socialnämnden 

 

 

 

Förslag på effektiviseringar med 
konsekvensanalyser utifrån prognos om ett 
underskott samt otillräcklig resurstilldelning 

Sammanfattning 

Socialnämnden gav i september 2021 socialförvaltningen i uppdrag att ta 

fram åtgärdsförlag och konsekvensanalyser utifrån 2021 och 2022 

ekonomiska budgetramarna och att till socialnämndens sammanträde den 

18 oktober återkomma med förslag.  

Fyra områden har identifierats som socialförvaltningen föreslår ska 

granskas närmare utifrån 2022 års ramtilldelning.  

Socialförvaltningen beräknas att redovisa ett underskott för helåret 2021 

och därför föreslår socialförvaltningen att socialnämnden ska äska 

ekonomiska medel efter årets slut  

 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-12  

 

Bakgrund 
Socialnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att inför 

verksamhetsåret 2022 undersöka vilka åtgärder förvaltningen kan vidta 

för att klara den ekonomiska ramen utifrån en enprocentig ramökning 

samt att analysera konsekvenser. En enprocentig ramökning innebär att 

socialnämnden tilldelas 7 299 tkr i utökad ram för 2022. Den 

nya budgeten för året blir totalt 783 192 tkr att fördela mellan 

socialnämndens olika områden. Behovet att effektivisera 

verksamheten för 2022 motsvarar 5,5 mnkr.  

  

Socialnämnden har de senaste åren gjort kraftiga besparingar om ca 50 

mnkr och 2020 klarade sig nämnden inom budgetramen. För 2021 

prognostiserar dock socialnämnden ett underskott som visserligen är 

osäkert men beräknas till 20 mnkr. Problemområdet för 

nämnden utifrån det ekonomiska perspektivet finns inom Individ 

och familjeomsorgen (IFO) där budgettilldelningen har ett stort 

gap mot det ekonomiska utfallet. Detta är inget nytt utan så har det sett ut 

under flera år och många andra kommuner i Sverige har en liknande 

situation.  
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Underskottet har årligen täckts av kommunfullmäktige efter att 

socialnämnden äskat ekonomiska medel. 

Konsekvensen blir att verksamheterna inom IFO har svårt att ta ansvaret 

för ekonomin när differensen är så stor och det handlar årligen om upp 

emot ett underskott motsvarande 20 mnkr. Att ta med sig ett underskott 

till nästkommande år är heller inget alternativ utan socialnämnden anser 

att ramtilldelningen är för låg utifrån IFO:s verksamhet och behov. En 

genomlysning inom barn och unga som genomförts under 2021 påvisar 

att verksamheten inte har höga kostnader för sin verksamhet och heller 

inte utrymme för besparingar.  

  

Socialnämndens utmaning är också att hantera volymökningar 

framförallt inom äldreomsorgen men även inom hälso- och sjukvård och 

funktionsstöd. Bara det är en svår uppgift och kräver effektiviseringar 

och prioriteringar. Inom vård och omsorg pågår ett antal utredningar för 

att ta fram planer och åtgärder, både på kort och lång sikt, för att hantera 

detta.  

  

Socialförvaltningen anser att det är mycket svårt att i en redan slimmad 

organisation reducera personal och vill framföra det till socialnämnden. 

Att socialförvaltningen arbetar för att klara ökade volymer i så stor 

utsträckning som möjligt inom budgetramen anser socialförvaltningen 

är en tillräcklig utmaning. Bara inom hemvården förutspås en 

sexprocentig tillväxt per år.  

Socialförvaltningens största kostnad, vilken motsvarar cirka 85 procent 

av budget, är personalkostnader. Övriga kostnader omfattar bland annat 

lokaler och materiel.  

 

Beskrivning av förslag  
Socialförvaltningen har utifrån nämndens uppdrag tagit fram områden 

som kan vara möjliga att effektivisera och undersöka närmare.   

Den faktiska effektiviseringen av den enprocentiga ramökningen innebär 

för socialnämnden 5,5 mkr. Utifrån den nivån har 

förvaltningsledningen identifierat möjliga områden som kan vara 

aktuella att undersöka vidare. Dess områden är följande:  

 

Lokaler  

- Förtäta verksamheten och omförhandla vissa hyror.  

 

Inköp  

- Samordna och styra inköpen.   

 

Resultat av Kompetensförsörjningens arbete att öka antalet h

ushåll som blir självförsörjande  

 

Färre intuitionsplaceringar på externa platser  
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Socialförvaltningen anser inte att socialnämnden ska minska eller ta bort 

icke lagstadgad verksamhet såsom social dagvård eller sociala aktiviteter  

Mer ingående analys om kostnadsnivåer och konsekvensanalys behövs 

samt ett nära samarbete med de fackligt förtroendevalda. Anser 

socialnämnden att socialförvaltningen ska fortsätta arbetet inom 

föreslagna områden kommer mer detaljerad kalkyl och konsekvensanalys 

genomföras.  

 

 

Socialförvaltningens förslag till beslut 
1. Socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för äskande 

av ekonomiska medel av kommunfullmäktige efter årets slut i 

syfte att täcka det ekonomiska underskottet för 2021. 

2. Socialförvaltningen får i uppdrag att fortsätta med att ta fram 

kalkyler och konsekvensanalyser för de fyra områden som 

identifierats för att klara effektivisering om 5.5 mnkr för 2022.                

 

Helén Willyams 

Förvaltningschef 

 

 

 


