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 Socialnämnden 

Ekonomisk uppföljning per mars 

Totalt sett har förvaltningen ett utfall om + 2 263 tkr per mars månad. Det positiva 

utfallet gentemot budget beror på inkommen ersättning för höga 

sjuklönekostnader och ett överskott på personalkostnader på grund av vakanta 

tjänster. Förvaltningen har arbetat med periodiseringar därav har intäkter och 

kostnader periodiserats i större utsträckningen jämfört med föregående år. Till 

exempel har budgeten för personalkostnader periodiserats vilket innebär att en 

större budget ligger över sommaren för att täcka upp för de högre kostnader som 

då uppstår för att ersätta semestervikarier.  

Förvaltningens prognos på helåret är + 1 000 tkr. I prognosen är det inräknat att 

delar av statsbidrag används till redan befintlig verksamhet samt att bufferten inte 

nyttjats fullt ut. Det finns ca 3 miljoner ytterligare i statsbidrag som ännu inte 

beslutats vad de ska användas till. Prognosen kan därför komma att påverkas 

beroende på om medlen används till kostnader i redan befintlig verksamhet eller 

kostnader utöver den befintliga verksamheten. Prognosen kommer sannolikt kunna 

förbättras till prognos 1 då genomlysning av kostnader och statsmedel görs på en 

mer detaljerad nivå. 
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Personalkostnaderna i mars har ett utfall lägre än budget. Att kostnaderna vänt 

neråt beror på högre kostnader till följd av ledigheter och sjuklönekostnader i 

januari och februari. Jämfört med mars föregående år är personalkostnaderna 
något högre 2022 vilket beror på att AME inte var med i utfallet 2021.  

 
 

Individ och Familjeomsorg 

IFO gör i nuläget en prognos om +/- 0 sett mot budget. Budgeten för köpt vård 

och försörjningsstöd har jämfört med föregående år sänkts och arbetet med att 

hålla en budget i balans fortgår. Kostnaderna kan komma att öka beroende på den 

pågående flyktingkrisen men detta är mycket ovisst i nuläget och det har inte 

tagits höjd för detta i prognosen. Även om kostnaderna kan komma att öka är 

bedömningen i nuläget att det är sannolikt att dessa kostnader i så fall 

kompenseras av staten.  
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För mars månad ligger kostnaderna för köpt vård kvar på samma nivå som tidigare 

månader och ligger lite över budget. Kostnaderna för köpt vård i mars månad är 

0,8 miljoner lägre än kostnaden för motsvarande period föregående år. 

 

 

Kostnaderna i mars för försörjningsstöd ligger högre än budget och även högre än 

motsvarande period för föregående år. Ökningen beror på en ökning av antal 

hushåll i mars månad.  
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Vård och omsorg 

Vård och omsorg har en prognos på +/-0.  

 

Personalkostnaden mars är lägre än budget. Utfallet i mars månad har vänt neråt 

vilket var väntat utifrån ökade kostnader till följd av ledigheter och höga 

sjuklönekostnader som påverkat utfallet i januari och februari. 

Personalkostnaderna ligger på samma nivå som föregående år i mars månad. Vård 

och omsorg fortsätter sitt arbete med att följa resursbehov och justera scheman. 

 

 

Stöd och service  

Stöd och service har en prognos på +/- 0 och verksamheten löper på enligt plan. 

Det finns under perioden höga kostnader i samband med sjuklöner men även 

vakanta tjänster som gör att personalkostnaderna för perioden håller budget. 

 

Administration och stab 

Administration och stab har en prognos på + 200 tkr på grund av ännu ej tillsatta 

tjänster för digitaliseringsstrateg och SAS. Införandet av nytt personal- och 

lönesystem är planerat för hösten 2022 och kommer sannolikt innebära utökade 

administrativa omkostnader motsvarande 1-2 årsarbetare.  
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Statsbidrag 

Nedan finns en sammanställning på utbetalda och rekvirerade statsbidrag. 

 

 

Undertecknas  

Tanja Mattsson 

Socialchef 

 

Linnea Stockman 

Ekonom 

                

                          

                                                           

                                              

                                 

                               

                                             

                                                                           


