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§ 79  

Val av justeringsperson 

Beslut 
Håkan Hjelm (C) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 80 Ärendenr SO 2022/57 

Budgetäskningar 2023 

Beslut 
Socialnämnden äskar om en utökad budgetram med 16 300 tkr för nämndens verksamhet 
2023. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 
Den viktigaste anledningen till att socialnämnden aviserar om stora underskott för 2022 är de 
senaste två årens höga kostnadsökningar för HVB-vården riktat till barn och unga. År 2021 
uppgick kostnaden för denna vård till 7,6 m kr. Bokslutet 2021 visade på en ökning av HVB-
vården till 13,8 m kr, en ökning med 6,2 m kr. Prognosen för 2022 visar på en fortsatt ökning 
till ca 19 m kr. Detta är en ökning på 11,5 m kr på två år.  

Anledningen till ökningen är att nämnden tvingats fatta vårdbeslut för ovanligt många 
ungdomar med normbrytande beteende, flera placeringar har skett med stöd av lagen om 
vård av unga LVU. Sådan vård är kostnadskrävande och detta är den största anledningen till 
att nämnden äskar om förstärkt budgetram inför budgetåret 2023. Även kostnaderna för att 
ingripa till skydd för personer som utsatts för våld i nära relationer har ökat och första 
prognosen för 2022 pekar på ett underskott på över 2,5 m kr. 

Främst på grund av uteblivna intäkter i form av statsbidrag under senare år har kostnaden för 
försörjningsstöd ökat och skapade vid bokslutet 2021 ett underskott i förhållande till budget 
på 7,38 t kr. Även kontot för nämndens kostnader för ensamkommande barn och unga har 
drabbats av minskade statsbidrag. Ett uteblivet budgeterat överskott för denna verksamhet på 
3,8 m kr skapade även här ett betydande underskott.  

Socialnämndens bokslut 2021 uppvisade ett sammanlagt underskott på 23 m kr. Nämnden har 
en rad aktiviteter igång för att bromsa och vända kostnadsutvecklingen. Ett omfattande 
kvalitetsarbete pågår inom försörjningsstödet. Kostnaden för försörjningsstödet minskade 
marginellt vid bokslutet 2021och prognosen för 2022 visar på ytterligare kostnadsminskningar 
under 2022. 

För att bryta kostnadsutvecklingen inom HVB-vården har nämnden initierat ett kvalitetsarbete 
som bl.a ska se över arbetsmetoder för att tidigt bryta en negativ utveckling för ungdomar 
med normbrytande beteende. Nämnden kommer även att förstärka och intensifiera det 
förebyggande arbetet genom tillsättandet av ytterligare en fältassistenttjänst. 

För att ha en budgetram som ligger i nivå med behoven föreslås nämndens ram ökas med  
16,3 m kr för att klara kostnaden för HVB-vård Barn och unga, Våld i nära relationer, 
försörjningsstöd och ensamkommande. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-04 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Socialchef 
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