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Mottagare

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Genomlysning av nettokostnadsavvikelsen för
individ- och familjeomsorgen 2020
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag till
beslut till social- och arbetsmarknadsnämnden
1. Genomlysningen noteras.
2. Genomlysning av nettokostnadsavvikelsen för individ- och
familjeomsorgen kommer framöver att redovisas i nämndens
delårsrapport.

Anna-Lena Engstedt
Förvaltningschef

Sammanfattning
Nettokostandsavvikelsen för IFO har minskat succesivt sedan 2018 och ligger
för 2020 på 8,4 procent, vilket är betydligt lägre än jämförbara kommuner (17
procent). Anledningen till att Tyresö fortfarande har en positiv
nettokostnadsavvikelse kan sammanfattningsvis förklaras av en generös
öppenvård inom missbruksvården, fler placeringar i behandlingsskolor än vad
som är norm i andra kommuner samt låga kostnader för försörjningsstöd vilket
påverkar nettokostnaden för verksamhetsområdet.

Beskrivning av ärendet
Individ och familjeomsorgen i Tyresö kommun har sedan 2012 haft en ökande
positiv nettokostnadsavvikelse vilket innebär att kostnaden har överstigit
referenskostnaden för verksamhetsområdet. Arbetsmarknads- och
socialnämnden lämnade i nämndplanen för 2020 uppdraget att genomföra en
genomlysning av nettokostnadsavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen,
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vilket presenterades för nämnden den 29 september 2020 (§1061). Där
beslutades att en analys av nettokostnadsavvikelsen ska årligen presenteras för
nämnden och att analysen och jämförelserna även ska omfattar organisation,
bemanning och ambitionsnivå.
Nettokostandsavvikelsen för IFO har minskat succesivt sedan 2018 och ligger
för 2020 på 8,4 procent, vilket är betydligt lägre än jämförbara kommuner (17
procent). Anledningen till att Tyresö fortfarande har en positiv
nettokostnadsavvikelse kan sammanfattningsvis förklaras av:
Generös öppenvård inom missbruksvården
-

-

Tyresös högre kostnader för missbruk och beroendevård kan härledas
till kostnadsposten öppenvård. Tyresö ger ett långtgående stöd för
målgruppen inom ramen för öppenvård. Stödet omfattar även
boendestöd, kontaktperson och daglig sysselsättning. Tyresö erbjuder
även alla medborgare gratis öppenvård utan biståndsbeslut från
kommunen. Öppenvården erbjuder även anhörigstöd. Genom att göra
öppenvården lättillgänglig bedömer förvaltningen att behovet av
inneliggande behandling minskar.
Tyresö har även valt att ha en boendekedja för hemlösa vuxna personer
med beroendeproblematik istället för som flera andra kommuner ge
stöd i form av tillfälligt boenden inom försörjningsstödsenheten.

Lågt ekonomiskt bistånd innebär en lägre nettokostnad för IFO
-

Boendetrappa och höga ambitioner inom missbruksvården innebär
lägre kostnader inom försörjningsstödet. Det i sin tur påverkar
kommunens nettokostnad då försörjningsstödet är en dominerande
variabel i nettokostnaden. En kommun med lågt försörjningsstöd, som
Tyresö, kommer anses ha en relativt låg nettokostnad för
verksamhetsområdet jämfört med en kommun med högt
försörjningsstöd.

Fler placeringar i behandlingsskolor än norm
-

-

Tyresö har fler placeringar i behandlingsskolor än vad som är norm i
andra kommuner. Det medför höga kostnader inom kategorin
individuellt behovsprövad öppenvård för barn- och unga.
I övrigt har Tyresö inga höga kostnader för barn- och ungdomsvården
jämfört med liknande kommuner, trots höga ambitioner.
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Förvaltningen föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden noterar
genomlysningen av nettokostnadsavvikelsen 2020 för individ- och
familjeomsorgen i Tyresö kommun och att framtida genomlysningar redovisas
i nämndens delårsrapport.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser. Beslutet för ärendet
bedöms inte påverka barn varför någon prövning av barnets bästa inte har
genomförts.
Bilaga
-

Genomlysningen av nettokostnadsavvikelsen 2020 för individ- och
familjeomsorgen i Tyresö kommun.

