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§ 56 Ärendenr SO 2021/26 

Bokslut 2020 

Beslut 
Föreliggande bokslutskommentarer för verksamhetsåret 2020 godkänns. Handlingarna 
översänds till ekonomikontoret.  

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar ett underskott i förhållande till budget på 1.947 t kr för helåret 2020. 
Föregående år var underskottet för nämnden 12.330 t kr. Det minskade underskottet har 
främst att göra med att nämnden fått en kraftig ramökning i två omgångar under året 
(sammanlagt 17 miljoner kr), främst på grund av statliga statsbidrag som utbetalats till 
kommunen för att kompensera kostnader knutna till Corona.  

Om man istället ser på nämndens totala nettokostnad har denna istället ökat med 8.334 t kr 
mellan åren 2019 och 2020. En stor anledning till nettokostnadsökningen är utebliven 
flyktingschablon där nämnden tidigare år kompenserats för kvardröjande kostnader som 
uppstår innan nyanlända som lämnat etableringen har integrerats i samhället. År 2020 utgick 
på grund av minskat flyktingmottagning ingen sådan kompensation alls till socialnämnden till 
skillnad från 2019 då det utgick en schablonersättning på 5.000 t kr till Socialnämnden. Denna 
skillnad har inte kunnat mötas av en integration och egenförsörjning i motsvarande 
omfattning.   

Utöver minskade intäkter är det främst två orsaker till nämndens ökade nettokostnader. Dels 
en ökning av utbetalt försörjningsstöd och dels ökade kostnader för köp av externa 
konsulttjänster. Försörjningsstödet till enskilda registrerade en ökning med 3.892 t kr mellan 
2019 och 2020. Avvikelsen mot budget blev -8.447 t kr. En huvudanledning till den 
registrerade ökningen som Vetlanda delar med andra kommuner, är att det som tidigare 
nämnts under pandemiåret varit svårare att få ut människor långt från arbetsmarknaden i 
sysselsättning.  

Under 2020 har nämnden tvingats köpa tillfälliga konsulttjänster för att upprätthålla 
obligatorisk myndighetsutövning av andra orsaker beroende på plötsligt uppkomna behov 
som inte kunnat förutses innan nyrekrytering kunnat ske. Obudgeterade sådana kostnader för 
externa konsulttjänster var under året 796 t rk. 

Kostnaderna för våld i nära relationer har minskat sedan förra året. Kostnaden för dessa 
skyddsinsatser låg på 1743 t kr under 2020, en minskning med 1.102 t kr sedan föregående år.  

Även kostnaderna för HVB-placeringar har kunnat hållas nere och uppvisar sammanlagt ett 
överskott gentemot budget på c:a 800 t kr där missbruksvården står för en ökning på 1.400 t 
kr, men familjehemsvården registrerar en minskning från förra året med drygt 1.900 t kr inkl 
vårdnadsöverflyttningskostnaderna. 
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Insatser som gjorts för att åstadkomma förändring av årets utfall i förhållande till årets 
prognoser 

Socialnämndens långsiktiga strategi för förvaltningens utvecklingsarbete fortsätter att vara 
riktningsvisare för utvecklingsarbetet. Ett omfattande utvecklingsarbete kring handläggning av 
försörjningsstödet har påbörjats. Det handlar om att se över och kvalitetssäkra våra 
arbetsmetoder och bli bättre på att ge rätt hjälp till rätt person. Detta för att kunna lägga ner 
rätt nivå och inriktning i vårt uppdrag att förebygga beroende av försörjningsstöd och därmed 
minska kostnader. Detta projekt kommer även att inkludera ökat teknikstöd i handläggningen.   

Genom ett annorlunda arbetssätt har man lyckats korta ner utredningstiden för 
barnavårdsutredningar kraftigt, vilket sparar resurser. Nämnden har särskilt pekat ut målet att 
minska HVB-vårdskostnaden. De särskilda HVB-samråd som föregår beslut har säkert bidragit 
till en minskning av HVB-vården när många kommuner kämpar med kraftigt ökade kostnader 
för denna vård. 

Vi har även genomfört en omorganisation med förändrad ledningsfunktion och minskad 
administration som följd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-03 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret
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