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§ 62 Ärendenr SO 2023/60 

Budgetbehov 2024 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att till budgetberedningen presentera behov av att utöka 
budgetramen med 18, 8 mnkr jämfört med 2023 års ram, i enlighet med föreliggande förslag 
och behovsanalys. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har under senare år i likhet med de flesta kommuner i landet redovisat 
kostnadsökningar för individ och familjeomsorgens verksamhet. Under 2022 erhöll nämnden 
ett tilläggsanslag som möjliggjorde en justering av budgetramen till de redovisade behoven 
som framför allt var knutna till kostnadsökningar i dygnsvården för barn och unga. Men även 
kostnader för placering i skyddat boende i samband med våld i nära relationer och 
missbruksvården, samt försörjningsstödet. Arbetet med att minska kostnader bland annat 
inom försörjningsstöd och HVB-vård visade sig i bokslutet kunna hålla nere kostnaderna till en 
lägre nivå än vad prognoserna visade i början av året, varför bokslutet 2022 uppvisade ett 
överskott på 3,2 m kr till 29, m kr.  
 
I budgetbeslut för 2023 minskades ramen för socialnämnden från 132 700 tkr år 2022 till  
126 800 t kr år 2023. Samtidigt slog de inflationsrelaterade kostnadsökningarna till med kraftig 
höjning av socialbidragsnormen som ligger till grund för biståndsbedömningarna samt, 
arvoden i enlighet med SKR:s rekommendationer till familjehem, men även ökade 
dygnskostnader för HVB-vård.  

Med den minskade ramen och de kraftigt ökade kostnaderna relaterad till inflation och 
generella kostnadsökningar såg sig nämnden tvungen att begära ett tilläggsanslag även för 
2023. Nämndens begäran har ännu inte behandlats. När budgetramen för 2024 ska fastställas 
anser nämnden att tilldelningen måste justeras till en nivå som tar hänsyn till de 
kostnadsökningar som är relaterade till inflation och som redovisats i begäran om 
tilläggsanslag.  

Det sammanlagda behovet som presenteras för budgetberedningen är en utökad ram med 
18,8 mnkr jämfört med budgetramen 2023, till en sammanlagd ram på 145,63 mnkr. Om man 
utgår från den ram som nämnden förfogade över 2022 är det en äskad ökning av ramen med 
13,4 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-02-23 
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Beslutet skickas till 
Socialchef 
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§ 63 Ärendenr SO 2023/40 

Redovisning av internkontroll 2022 

Beslut 
Redovisning av utförd internkontroll för verksamhetsår 2022 enligt fastställd 
internkontrollplan godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning för de årliga kontrollmomenten i internkontrollplanen för 2022 föreligger i bilaga, 
avser följande område: 

• Dagliga utbetalningar från Combine 
• Makulerade ut- och inbetalningar i Combine 
• Utbetalat ekonomiskt bistånd per handläggare 
• Återsökningar från Migrationsverket 
• Återsökning moms vårdfakturor 
• Utbetalning till uppdragstagare för barn och unga 
• Utbetalning till uppdragstagare för vuxna 
• Egenavgifter för vårdnadshavare vid dygnsvård av placerade barn 
• Vårdnadsöverflytt 
• Behörighet att läsa personakt i Combine 
• Arkivreglemente 
• Barnkonventionen 
• Sjukfrånvaro 
• Tillbud och arbetsskador 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-02-07 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta att godkänna redovisning av utförd internkontroll för 
verksamhetsår 2022 enligt fastställd internkontrollplan, samt att lämna redovisningen till 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 64 Ärendenr SO 2023/40 

Redovisning av internkontroll sociala kontrakt 

Beslut 
Redovisning för kontrollpunkterna avseende internkontroll av sociala kontrakt godkänns och 
läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
I internkontrollplanen 2022 ska sociala kontrakt redovisas kvartalsvis rörande kontrollpunkter:  

1. Att listan med sociala kontrakt är aktuell och uppdaterad. 
2. Att alla sociala kontrakt har en ansvarig socialsekreterare och aktuell planering. 
3. Att hyrorna betalas. 
 
Administratören uppdaterar listan med sociala kontrakt kontinuerligt. 20 februari 2023 är 
antalet sociala kontrakt tjugosju.  
 
Arbetet med mål och insats av sociala kontrakt (utifrån flödesschemat) där tex hembesök och 
uppföljning av kontrakt ingår, behöver samordnas. Arbetet pågår.  
 
Ett arbete pågår i Combine där det ska finnas en bostadsanskaffningsprocess för varje 
lägenhet med socialt kontrakt. Det innebär att varje person som har en lägenhet med socialt 
kontrakt har en ansvarig socialsekreterare.  
 
Fakturering av hyra och el för sociala kontrakt har flyttats från ekonomiadministratör på 
tekniska kontoret till ansvarig administratör på socialförvaltningen från december 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-02-27 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen för kontrollpunkterna avseende 
internkontroll av sociala kontrakt.  

Beslutet skickas till 
Verksamhetsutvecklare 
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§ 65 Ärendenr SO 2023/36 

Internkontrollplan för socialnämnden 2023 

Beslut 
Socialnämnden antar föreslagen interkontrollplan för 2023. 

Ärendebeskrivning 
Varje nämnd ansvarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. Det 
innebär att det behöver finnas strukturer, system och processer för den interna kontrollen.  

Socialnämnden antog en förnyad förtydligad interkontrollplan 2022. Planen för 2023 
innehåller inte så många förändringar jämfört med denna. Liksom föregående år redovisas 
vilka kontrollområden och kontrollmoment som ska redovisas till nämnden varje månad, varje 
halvår, samt helår. Här framgår också vilken funktion som ansvarar för att ta fram underlag 
och analys till nämnden, samt vilken metod som används. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-02-06 

Beslutet skickas till 
Socialchef 
Administrativ chef 
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§ 66 Ärendenr SO 2023/21 

Redovisning av månadsstatistik januari 2023 

Beslut 
Redovisning av månadsstatistik för januari 2023 godkänns och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
• Antal inkomna anmälningar 0–20 år för perioden 2021–2023. 
• Antal anmälningar rörande barn 0–20 år som överskridit 14 dagar utan åtgärd för 

2023. 
• Antal anmälningar rörande vuxna som överskridit 14 dagar utan åtgärd för 2023. 
• Antal inledda och avslutade utredningar Barn och unga 0–20 år  

för perioden 2022–2023. 
• Antal inledda och avslutade utredningar rörande vuxna för perioden 2022–2023. 
• Antal inledda och avslutade utredningar rörande ärenden för Våld i nära relation 

(VINR) för perioden 2022–2023. 
• Antal utredningar 0–20 år med utredningstid över 4 månader 2021–2023. 
• Antal påbörjade, pågående och avslutade öppenvårdsinsatser hos 

familjeresursenheten för perioden 2023. Tidigare redovisning för perioden 2021–2022 
finns med för jämförelse.   

• Antalet pågående, påbörjade och avslutade kontaktfamilj och kontaktpersonsinsatser 
för perioden 2023. Tidigare redovisning för 2022 finns med för jämförelse. 

• Antalet pågående, påbörjade och avslutade öppenvårdsinsatser hos öppenvård 
vuxen för perioden 2023. Tidigare redovisning för 2022 finns med för jämförelse.  

• Antalet inskrivna på Arbetsmarknadsenheten 2022–2023. 
• Utvecklingen av utbetalat ekonomiskt bistånd 2021–2023. 
• Redovisning av antalet inkomna meddelanden om elskulder och hyresskulder samt 

registrerat antal utlämnande handlingar 2021–2023. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-02-21 
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§ 67 Ärendenr SO 2023/59 

Redovisning avvikelser och klagomål 2022 

Beslut 
Redovisning av avvikelser och klagomål 2022 godkänns och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
I förvaltningens ledningssystem Tryggve ingår att rapportera och utreda avvikelser och 
klagomål. Syftet är att förbättra verksamheten genom att åtgärda brister men även att 
förebygga att liknande avvikelser händer igen.  

Inkomna avvikelser och klagomål ska även följas upp systematiskt i syfte att identifiera 
eventuella mönster och tendenser som kan föranleda åtgärder på övergripande nivå.  

Sammanställningen nedan fungerar även som underlag för lärande och analys i 
verksamheterna vid så kallade hållplatser för lärande som genomförs löpande under året.   

I bilagd rapport redovisas och analyseras avvikelser och klagomål som dokumenterats under 
2022. Här konstateras att antalet avvikelser har varit lägre under 2022 än tidigare år. Det är 
svårt att veta anledningen till detta, men det kan bero på att verksamhetsutvecklartjänsten 
under del av året varit vakant.  

I rapporten ser man vilka områden som har varit aktuella och i vilka enheter. 

Klagomål och avvikelser har varit en viktig källa till lärande och förbättring under året 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-02-23 
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§ 68  

Meddelanden 

Beslut 
Meddelanden läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
• Styrelseprotokoll Höglandets samordningsförbund 2023-01-26. 
• Beslut IVO dnr 3.5.1-45483/2021-16 
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