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Sammanträdesdatum

Sociala utskottet 2020-02-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SU § 42 Årsbokslut
Dnr KS 2020/1

Beslut 
Sociala utskottet beslutar 

att godkänna årsbokslut 2019 för sociala avdelningen och överlämna den till 
kommunstyrelsen

att anse ärendet direktjusterat

Ärendebeskrivning 
Sociala Avdelningen har genomfört bokslut för 2019. Avdelningen ekonomiska resultat 
visar på ett negativt resultat om 18,2 milj. kr. Det finns ett flertal olika orsaker till 
överskridandet, bland annat har ett flertal externa placeringar av barn och unga skett 
under året, ökade kostnader avseende försörjningsstöd samt externa placeringar av 
personer med behov inom funktionshinderområdet, LSS. Kostnaderna för den beviljade 
tiden avseende hemtjänstinsatser har minskat under sista halvåret 2019. Kostnaderna för 
personal inom såväl Särskilt boende, Antuna som Ordinärt boende, hemtjänst har inte 
rymts inom tilldelad budget. Personlig assistans har på grund av nya ärenden samt 
Försäkringskassans nya bedömningskriterier inte förmått hålla sig inom tilldelad budget. 
Kostnadstäckningen från Migrationsverket räcker inte för de kostnader som 
verksamheten har, bland annat avser det externa placeringar av ensamkommande barn 
och ungdomar, ”glappetersättning” etc. se årsbokslut 2019.  

Årsbokslut 2019 för sociala avdelningen ingår i kommunstyrelsens årsbokslutsrapport till 
kommunfullmäktige. 
För sociala avdelningen redovisas även en avstämning av avdelningens mål i det 
balanserade styrkortet. Utöver det bifogas skrivelser från respektive enhet inom sociala 
avdelningen i sin helhet, i syfte att ge ledamöterna inom sociala utskottet möjlighet till 
ytterligare inblick i verksamheterna.   
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-13
Årsredovisning 2019 Sociala avdelningen
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SU § 43 Revision integration
Dnr KS 2020/125

Beslut 
Sociala utskottet beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom sociala utskottets yttrande så som 
sitt eget.

att anse ärendet direktjusterat. 
Ärendebeskrivning 
Sociala avdelning har tagit del av genomförd revison och granskning 
av integrationsarbetet i Aneby kommun. Av genomförd granskning 
framgår det att revisionen i den samlade bedömningen anser att 
Aneby kommun har en väl fungerade integration. Ett omdöme som 
naturligtvis är mycket glädjande för kommunen men även för 
civilsamhället och andra viktiga huvudmän så som 
Arbetsförmedlingen. 

Revisionen saknar en övergripande plan för integrationsarbetet i 
Aneby kommun. Det är olyckligt att den av kommunstyrelsen antagna 
”Strategi för Integration i Jönköpings län 2015-2020”, KS 2014-468, 
(se bilaga) inte blivit omnämnd och beskriven av verksamheten i 
samband med revisionen. I det fall detta hade gjorts bedömer 
verksamheten att detta hade svarat upp mot delar av det 
uppmärksammade behovet av en övergripande plan för 
integrationsarbetet i kommunen. Det faktum att ”Strategi för 
integration i Jönköpings län” inte blivit omnämnd av verksamheterna i 
samband med revisionen visar sannolikt på behovet av omtag och 
förankring i kommunens verksamheter. Aneby kommun har valt att 
inte utse en specifik person som samordnar integrationsarbetet utan 
istället valt att bilda en ledningsgrupp för integrationsarbetet där 
kommundirektören är sammankallande. I kommundirektörens 
ledningsgrupp för integration ingår Socialchef, Barn och 
utbildningschef numera tillika Bibliotekschef, chef för 
Myndighetsenheten samt ekonom. 
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Verksamheterna i kommunen tar till sig revisionens 
rekommendationer, revisionens förslag på åtgärder kommer att 
hanteras i kommundirektörens ledningsgrupp för integrationsarbete i 
Aneby kommun.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-04
Strategi för integrationsarbetet i Jönköpings län 2015-2020
Remiss integrationsstrategi för Jönköpings län 2015-2020
Granskning av integration
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SU § 51 Sekretessärende 4
Beslut
Sekretessärenden – biläggs ej i offentligt protokoll.
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