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 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Sammanträdesdatum 2021-09-16 Paragrafer §§ 128, 130 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

2021-09-17 

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.  

Datum då tillkännagivandet 
upphör 

2021-10-11 

 

Förvaringsplats för protokollet Individ & Familjeomsorg 

Underskrift  
  
Josefine Jönsson, nämndsekreterare  
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§ 128 Dnr 2020-00402 

Delårsrapport 2021 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner delårsrapport per augusti 2021. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunallagen ska minst en delårsrapport upprättas varje år. Syftet är att ge 
övergripande information om ekonomi och verksamhet med utgångspunkt från 
faktiskt uppnått resultat. Lagen fokuserar på uppföljning och utvärdering utifrån god 
ekonomisk hushållning. 

I Kungsbacka kommun görs två delårsrapporter, en per 30 april och en per 31 
augusti. Rapporterna omfattar uppföljning och utvärdering av utfall och prognos 
avseende resultat och måluppfyllelse. Analys och jämförelse ska göras av resultatet 
mot samma period föregående år, analys och redovisning av investeringar och 
driftredovisning samt upplysningar om budgetavvikelse mot prognos. En god 
budgetföljsamhet och prognossäkerhet avseende ekonomi och måluppfyllelse ger en 
bättre beredskap för att klara påfrestningar och oväntade händelser.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg visar ett resultat på 7 miljoner kronor per den 
31 augusti 2021 jämfört med budget. 

Prognosen för helåret visar ett överskott på 0,5 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte delårsrapport per augusti 2021, förvaltningens tjänsteskrivelse,  
2021-09-08, där det föreslås att nämnden godkänner delårsrapport per augusti 2021 
samt förklarar paragrafen omedelbart justerad. 
Delårsrapport per augusti, nämnden för Individ & Familjeomsorg 2021 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna delårsrapport 
per augusti 2021 samt att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Förslagen antas. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 130 Dnr 2020-00048 

Åtgärdsplan för budget i balans, september 2021 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar uppdraget fullgjort 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg ger förvaltningen i uppdrag att från och med 
oktober månatligen rapportera arbetet med en hållbar socialtjänst.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har under flera år haft stora underskott. 
Förvaltningen har bedrivit ett intensivt och omfattande effektiviseringsarbete sedan 
2019. 2020 fattade nämnden för Individ & Familjeomsorg beslut om en åtgärdsplan 
med mål att ha en budget i balans senast vid utgången av 2022. Förvaltningens 
arbete har resulterat i att nämnden har gått från ett underskott på - 52 miljoner kronor 
2018 till ett prognosticerat resultat som är i nivå med budget redan 2021. 

Samtliga verksamheter och enheter har arbetat och arbetar med att verksamheten ska 
vara resurseffektiv och att de individer som är i behov av stöd och omsorg ska få 
sådana insatser av god kvalitet. 

En stor del av det underskott som nämnden har 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.   

På grund av den stora bristen på bostäder med särskild service köper förvaltningen 
boende externt vilket är mycket kostnadsdrivande. Dessa kostnader behöver 
kompenseras för inom andra delar av förvaltningens område. 
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forts. § 130 

 

Ekonomisk uppföljning per 210831 

(Belopp i tkr) Budget 
helår 

Utfall 
ack 
augusti 

Prognos 
mars 

Prognos 
april 

Prognos 
maj 

Prognos 
augusti 

Nämnd -1 956 -1 075 - - - 350 
Förvaltningslednings
kontoret 

-67 278 -38 222 1 500 2 000 2 500 7 100 

Myndighet, stöd och 
behandling 

-225 124 -170 154 -26 800 -30 300 -30 800 -29 060 

Bostad med särskild 
service 

-212 431 -132 775 7 150 7 150 12 030 9 540 

Stöd i hemmet och 
sysselsättning 

-83 344 -49 842 2 200 4 400 4 400 5 105 

Daglig verksamhet -49 807 -29 381 4 900 4 700 6 000 4 500 
Privat assistans -59 139 -36 409 2 500 3 500 3 500 3 000 

Årets resultat -699 079 -457 858 -8 550 -8 550 -2 370 535 
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-09 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår att informationen ska noteras till 
protokollet, att uppdraget förklaras fullgjort, att förvaltningen från och med oktober 
månatligen rapporterar arbetet med en hållbar socialtjänst samt att paragrafen 
omedelbart justeras.  

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) frågar nämnden om hans förslag till beslut kan 
antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  



 

Undertecknat av följande personer

KALLE PÅSSE
SUNDVALL
E-Legitimation:
Datum: 2021-09-16 19:45:32
Transaktionsidentitet: 6E684119247F6CDF600947D6EBEE6A9EE3E723882A

HEIDI SJÖSTEDT
E-Legitimation:
Datum: 2021-09-16 19:51:53
Transaktionsidentitet: 96E7841A559F770D542DBCC2C5F68B811F770490FE

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst

© Visma
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Organisation: Kungsbacka kommun
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