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 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
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§ 62 Dnr 2020-00048 

Uppföljning av åtgärdsplan för budget i balans, april 2021 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 20 februari 2020 antog Nämnden för Individ & Familjeomsorg en åtgärdsplan 

för budget i balans. Enligt planen ska nämnden för Individ & Familjeomsorg ha en 

budget i balans senast vid utgången av 2022.   

Förvaltningen ser en stadigt ökande volym både inom insatser enligt lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS och bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL. 

Orosanmälningar gällande barn och unga har ökat med 68 % från 2018 till 2020. Då 

tilldelning i budget inte motsvarar inte den ökade volymen, behöver ständiga 

effektiviseringar och förbättringar ske kontinuerligt. 

En stor del av de underskott som nämnden har och haft de senaste åren beror på 

strukturella faktorer motsvarande 11 miljoner kronor, främst när det gäller 

boendestrukturen med en hög andel gruppboenden kontra serviceboenden och 

tillgången på bostäder med särskild service i kommunen. Individ & Familjeomsorg 

styr inte över byggnation av bostäder i kommunen, utan informerar varje år om vilket 

behov förvaltningen har till förvaltningen för Service. Kostnaderna för köpta platser 

inom bostad med särskild service har ökat från ca 35 mnkr 2017 till 62,5 mnkr 2020. 

I maj uppdrog Kommunstyrelsen åt nämnden för Individ & Familjeomsorg att 

intensifiera sitt arbete så att det ekonomiska resultatet i handlingsplanen nämnden 

tagit beslut om uppnås. För att säkerställa att resultatet uppnås inom utsatt tid har 

därför åtgärder vidtagits som ligger utanför åtgärdsplan.  

2020 var nämndens underskott -6,7 miljoner kronor. Nämnden har fått ersättning från 

staten under 2020 för kostnader på grund av covid-19. Nämnden bedömer att ca 7 

miljoner är ersättning som inte motsvarar extra utgifter. Bedömningen är att 

förvaltningen behöver effektivisera verksamheten med ca 14 miljoner med 

utgångspunkt ur 2020 års siffror för att få en budget i balans. Den stora utmaningen 

för nämnden är att kompensera för de strukturella faktorerna. Detta innebär att 

förändringar behöver göras inom samtliga verksamheter, även de verksamheter som 

redan har fullföljt åtgärder i enlighet med beslutad åtgärdsplan.  

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-12, där det föreslås att nämnden noterar 

informationen till protokollet. 

 

  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (5) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-04-15 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

forts. § 62 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att informationen noteras till 

protokollet samt att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Förslagen antas. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 


