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§ 96  

Val av justeringsperson 

Beslut 
Jonna Andreasen Fälth (SD) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 97 Ärendenr SO 2022/70 

Bokslut 2021 

Beslut 
Socialnämnden godkänner föreliggande bokslutskommentarer för verksamhetsåret 2021.  

Ärendebeskrivning 
Den omorganisation som socialnämnden fattade beslut om hösten 2021, verkställdes vid 
årsskiftet. Det innebär att den sektionsindelning som förvaltningen varit indelad upphört. En 
samlad ledningsorganisation där samtliga enhetschefer ingår, planerar, samordnar och leder 
verksamheten under en och samma chef. Tillsammans med tidigare beslut som gemensam 
mottagningsenhet, gemensam verksamhetutvecklare m m har syftet att gå mot en mer 
samlad socialtjänst stärkts. En verksamhetutvecklare för samordning och utveckling av 
förvaltningsövergripande, verksamhetsnära frågor har tillsats. Samordning och 
kvalitetsutveckling av boendefrågor, våld i nära relationer, samt dialog och arbetssätt med 
civilsamhället kan nu förstärkas och samordnas utan att belasta förvaltningens chefer. 
Förvaltning och nämnd har under året vidareutvecklat sin modell för styrning och 
kvalitetsarbete i syftet att kvalitet, styrning och ledarskap ännu bättre ska utgöra en samlad 
modell och inte olika delar. Förvaltningens personal har under detta pandemi-år varit pressad 
på olika sätt. Trots detta uppvisar årets medarbetarundersökning ett mycket gott resultat, 
med ett trivselindex på 4,38 av 5, vilket är den näst högsta siffran i kommunen. De högsta 
resultaten återfinns i hur personal upplever kvalitet och ledarskap. De störta utmaningarna 
återfinns inom området hälsa där arbetstyngd och stress återfinns, vilket ger förvaltningen 
ytterligare incitament att fortsätta med att eftersträva en förbättring på detta område.  

Nämndens totala underskott 2021 landar på -23 115 t kr. Externa placeringar stod för  
12 802 t kr av underskottet varav -7 422 t kr avser barn och unga, missbruksvården  
-1 843 t kr och våld i nära relationer -1 907 t kr.  
Nämnden har vidtagit flera åtgärder för att minska kostnadsutvecklingen, bl a tillsätts en 
tillfällig utvecklingsresurs som ska se över arbetsmetoder och möjligheter för att förkorta 
placeringstider och minska antalet placeringar.   
Även försörjningsstödet uppvisar ett stort underskott på 7 467 t kr gentemot budget. 
Försörjningsstödet ligger på samma nivå som 2020, men anledningen till det stora 
underskottet är främst att kostnader för försörjningsstöd till nyanlända som ej ännu hunnit 
etablera sig på arbetsmarknaden kunnat finansieras genom statsbidrag som inte längre utgår. 
Det pågår även ett utvecklingsarbete för att minska försörjningsstödet som inför 2022 
uppvisar en minskande trend.  
Kostnaden för ensamkommande barn och unga uppvisar en nettokostnad på drygt en miljon 
kronor för 2021. En relativt stor grupp unga som torg emot 2015 bor fortfarande i familjehem. 
Flera har under året erhållit svenskt medborgarskap vilket för att statsbidraget upphör. 
Underskottet gentemot budget är -4 877 t kr eftersom nämnden hade budgeterat för 
betydligt högre statsbidrag.   
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 
Årsredovisning 2021 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
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