Uppföljningsrapport, juli 2015
Kommentar till preliminära resultat
SOCIALFÖRVALTNINGEN

Socialförvaltningens resultat till och med juli månad är ett underskott på 5,4 mnkr.
Prognosen för året som helhet är ett underskott på cirka två mnkr. I utfallet (-5,4
mnkr) är endast delar av det ackumulerade överskottet inkluderat (de 21,6 mnkr).
I prognosen (-2,0 mnkr) är hela det ackumulerade överskottet inkluderat. Såväl
utfall som prognos förbättras på helåret med cirka 8 mnkr. Det beror på att det
(hittills i år) inte har kommit så många ensamkommande flyktingbarn som det
beräknats i avtalet med Migrationsverket.
Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära.
Höga klient- och institutionskostnader
Såväl prognostiserat som faktiskt underskott beror på höga klient- och institutionskostnader där
budgetavvikelsen till och med juli månad uppgår till cirka -16 mnkr där barn, ungdom och familj
står för en något större del av budgetavvikelsen än vuxenverksamheten.
Underskottet balanseras delvis av lägre personalkostnader
Förvaltningens underskott fram till och med juli månad balanseras till viss del av att personalkostnaderna är lägre än vad som budgeterats, vilket beror på att samtliga tjänster inte tillsatts från
årets början och att vissa verksamheter är under uppbyggnad. Exempel på verksamheter som har
tillkommit under året är Maria SoL och verksamheter för ensamkommande flyktingbarn.
Lägre antal aktualiseringar och utredningar under sommarmånaderna
Såväl volymen aktualiseringar som volymen utredningar har varit lägre under juni och juli än under
årets tidigare månader vilket är brukligt under sommarmånaderna.
Jämförs volymerna med samma period föregående år visar statistiken på en volymökning om drygt
10% där ökningen utgörs av barn, unga och familj, medan vuxenverksamheten har motsvarande
volymer som motsvarande period föregående år.
Utredningar gällande barn och unga som avslutas inom lagstadgad tid under juni och juli månad
uppgår till 91% i förhållande till målvärdet på 100%.
Färre institutionsplaceringar inom vuxen, men stor ökning av extern HVB-vård för barn
och unga
Vad det gäller behandlingsinsatser är dessa fortsatt höga framförallt vad gäller institutionsplaceringar. Vi ser här en positiv och en negativ trend där den positiva består i att vuxenverksamheten har en
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stadigt nedåtgående placeringsvolym sedan januari 2015. Den negativa trenden är extern HVB-vård
för barn och unga där ökningen av antalet vårddygn ökat konsekvent sedan årets början med en
dramatisk ökning under maj månad och där de höga volymerna för maj månad består.
Sjukfrånvaron minskar inom vuxen
Sjukfrånvaron i förvaltningen ligger för juni månad på 4,4% och för juli månad på 3,3% vilket är att
jämföra med ett målvärde på 5%. Det är vuxenverksamheten som minskat sina frånvarotal markant
jämfört med tidigare månader även om de fortfarande ligger cirka två procentenheter över förvaltningens målvärde.

På följande sidor finns diagram för:
- Antal klienter med pågående aktivitet, sid 3
- Kostnader externa placeringar och boenden, sid 3
- Antal vårddygn externa placeringar, sid 4
- Sjukfrånvaro, sid 4
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