
Sammanställning, åtgärdsplan för ekonomisk balans 

2019-09-19/LE 

Kommentarer till tabellen 

De redovisade beloppen baseras på bedömningar utifrån idag gällande och kända förutsättningar. Kostnadsminskningarna avser minskningar i förhållande till 
prognostiserat utfall för 2019 inom respektive berörd verksamhetsdel. 

För åtgärder där kostnadsminskningen avseende 2019 markerats med ”X”, är minskningen inkluderad i delårsrapportens årsprognos för 2019. Åtgärder markerade 
med ”–” saknar ekonomisk effekt 2019. 

För åtgärder där kostnadsminskningen avseende 2020 och 2021 markerats med ”X”, bedöms åtgärden medföra en kostnadsminskning som ännu inte kunnat 
beräknas. 

Åtgärd Beräknad effekt 
hösten 2019 
(minskad kostnad, 
inkl. i helårsprognos 
per augusti 2019) 

Beräknad effekt 
2020 (minskad 
kostnad, jfr 
prognos utfall 
2019) 

Beräknad effekt 
2021 (minskad 
kostnad, jfr 
prognos utfall 
2019) 

Kommentar/konsekvensbedömning 

Socialförvaltningen 
Anställningsstopp för tillsvidareanställningar och 
längre visstidsanställningar, inkl. prövning av 
återbesättande av befintliga tjänster, med möjlighet 
för förvaltningschef att bevilja dispens 

Återbesättning av tjänster ska stämmas av med 
närmsta chef. Varje chef ska hålla sig inom fastställd 
bemanningsnivå. Behov därutöver godkännes av 
närmsta chef. 

X Prövning om fortsatt vakanshållning 
kommer att ske i december 2019. 

Restriktivitet kring mer- och övertid samt 
timanställningar, med möjlighet för förvaltningschef 
att bevilja dispens. med möjlighet för 
avdelningschefen att bevilja dispens.  

X Prövning om åtgärdens fortsättning 
kommer att ske i december 2020. 

Stopp för resor och konferenser, med möjlighet för 
förvaltningschef att bevilja dispens 

Webbsända konferenser ska användas i första hand 

X Prövning om åtgärdens fortsättning 
kommer att ske i december 2020. 
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Åtgärd Beräknad effekt 
hösten 2019 
(minskad kostnad, 
inkl. i helårsprognos 
per augusti 2019) 

Beräknad effekt 
2020 (minskad 
kostnad, jfr 
prognos utfall 
2019) 

Beräknad effekt 
2021 (minskad 
kostnad, jfr 
prognos utfall 
2019) 

Kommentar/konsekvensbedömning 

Stopp för inköp som inte rör den dagliga driften, 
med möjlighet för förvaltningschef att bevilja 
dispens 

X Prövning om åtgärdens fortsättning 
kommer att ske i december 2020. 

 

 
Effektivisering i hemtjänstverksamheten X 8 000 tkr 13 000 tkr  
Revidering av riktlinjer för hemtjänstinsatser – Inkl. ovan Inkl. ovan  
Stopp för inhyrning av personal X 3 500 tkr 3 500 tkr  
Neddragning i förebyggande verksamhet; 
mötesplatser resp. närståendestöd 

– 500 tkr 800 tkr  

 
Stopp för inhyrning av personal X 1 000 tkr 1 000 tkr  
Nedläggning av HVB för ensamkommande barn och 
unga 

– 1 300 tkr 2 100 tkr  

Nya riktlinjer för arbetet med att vägleda nyanlända 
till eget boende 

– X X  

Neddragning i bosättningsteamet – 300 tkr 400 tkr  
Avveckling av enheten för boende och etablering – 900 tkr 1 300 tkr  
Neddragning i förebyggande verksamhet; 
mötesplats för personer med psykisk 
funktionsnedsättning (Trivselhuset) 

– 300 tkr 400 tkr  

Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd – X X  
Minskning av externa köp av öppenvårdsinsatser X 1 700 tkr 1 700 tkr  
Minskning av externa placeringar X 3 000 tkr 3 000 tkr  
Nya riktlinjer för vuxenvård – Inkl. ovan Inkl. ovan  
Neddragning i avdelningens administrativa stöd – 300 tkr 500 tkr  
 
Stopp för externa köp av daglig verksamhet-insatser – X X  

 


