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1 Delårsrapport 2019 

1.1 Driftredovisning 
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår 

IFO -36 968 -44 457 -7 489 -55 242 -64 542 -9 300 -59 721 

SUMMA -36 968 -44 457 -7 489 -55 242 -64 542 -9 300 -59 721 

1.2 Sammanfattning 
Individ- och familjeomsorgen har per augusti en negativ budgetavvikelse om -7 489 tkr och 
prognosen för helåret 2019 är -9 300 tkr. 
 
Den negativa avvikelsen förklaras sammantaget av kostnader för externa vuxenplaceringar, 
oförutsedda intäktsbortfall i mottagandet av nyanlända, både gällande hyresintäkter och för 
statsbidrag på individnivå, högre kostnader avseende ekonomiskt bistånd för 
ensamkommande unga än budgeterat, samt av kostnader för inhyrd personal i 
myndighetsenheterna under vår och sommar. Inflödet av orosanmälningar gällande barn och 
unga, liksom ansökningar om ekonomiskt bistånd från målgruppen nyanlända har fortsatt öka 
under året. 

1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet 
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1.4 Helårsprognos 

 Prognos 
 

Utfall för perioden och helårsprognos 
Individ- och familjeomsorgen har per augusti en negativ budgetavvikelse om -7 489 tkr och 
prognosen för helår är -9 300 tkr. 
 
Den negativa avvikelsen förklaras sammantaget av kostnader för externa vuxenplaceringar, 
oförutsedda intäktsbortfall i mottagandet av nyanlända, både gällande hyresintäkter och för 
statsbidrag på individnivå, högre kostnader avseende ekonomiskt bistånd för 
ensamkommande unga än budgeterat, samt av kostnader för inhyrd personal i 
myndighetsenheterna under vår och sommar. Inflödet av orosanmälningar gällande barn och 
unga, liksom ansökningar om ekonomiskt bistånd från målgruppen nyanlända, har fortsatt öka 
under året. 
 
Externa placeringar 
Avviker med - 2 496 tkr mot budget på grund av att socialnämnden har fått välja externa 
alternativ för att tillgodose de behov som bedömts ligga inom ramen för nämndens ansvar 
med anledning av: 

• saknat resurser i egen öppenvård för strukturerad missbruksbehandling. 
• snabbare utskrivning från psykiatrisk slutenvård (SVU och LoSuS) där socialnämnden 

står med ansvar för boendefrågan och socialnämndens egen öppenvård har saknat 
resurser för strukturerat boendestöd i tillräcklig omfattning. 

• våld i nära relation med en så hög risk för dödligt våld att inga andra alternativ än 
skyddat boende i annan kommun varit gångbart. 

Prognosen för helår är -2 000 tkr: 
• intensivt hemtagningsarbete gällande alla externa placeringar har gett resultat och 

enbart två placeringar kvarstår under hösten gällande missbruksvård. 
• för ett fåtal individer finns en så komplex sjukdoms- och problembild att det helt 

saknas verksamhetsform att vårda dessa på hemmaplan. Att starta en sådan 
verksamhet skulle kosta mer än den inköpta vård som är aktuell idag, varför kostnaden 
för dessa placeringar kvarstår under resten av året. 
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Familjehem och dylikt 
Avviker med -1 097 tkr mot budget på grund av att det för ett fåtal individer finns en så 
komplex sjukdoms- och problembild att det helt saknas verksamhetsform att vårda dessa på 
hemmaplan. En sådan verksamhet i egen regi skulle kosta mer än den inköpta vård som är 
aktuell idag, varför kostnaden för dessa placeringar kvarstår under resten av året. 
Prognosen för helår är -1 200 tkr och anledningen är att hemtagning inte är möjlig för 
nuvarande placerade klienter. 
 
Försörjningsstöd (exkl. integration) 
Avviker med +217 tkr och prognosen för året är +350 tkr, på grund av färre hushåll än 
budgeterat. 
 
Integration 
Avvikelsen för perioden är -1 522 tkr och beror på mindre intäkter på grund av färre 
intäktsberättigade individer. Både nyanlända och ensamkommande unga har varit inom 
socialnämndens ansvar längre tid än de två år som kommunen får intäkter för 
flyktingmottagande, liksom att nio av de ensamkommande unga under året fått svensk 
medborgarskap, vilket innebär att statens bidrag upphör. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd 
för ensamkommande unga som bor i stödboende eller i egna bostäder har varit betydligt fler 
än vad som förutsetts i budgeten för innevarande år. 19 individer är inflyttade från andra 
kommuner. 
 
Prognos för helår är -4 500 tkr. 
 
Öppenvård/psykiatri 
Avviker med +332 tkr och prognosen för helår är +470 tkr. Anledningen är att bemanningen i 
öppenvården och på Trivselhuset varit mindre än budgeterat på grund av tjänstledigheter och 
sjukskrivningar. 
 
Övriga verksamheter 
Avviker med -2 900 tkr på grund av kostnader för inhyrd personal samt för köp av extern 
öppenvård för barn. Inflödet av orosanmälningar har fotsatt öka under året och på grund av 
personalomsättning och sjukskrivning i barnteamet, var det nödvändigt att hyra in personal för 
att klara lagstiftningens krav på skyddsbedömning och handläggning. Mottagandet av 
nyanlända har genererat en fortsatt ökning av antal ansökningar om ekonomiskt bistånd, 
varför bemanningen har stärkts upp utifrån lagstiftningens krav på skyndsam handläggning. 
Köp av extern öppenvård har gjorts som ett alternativ till att placera på institution samt för att 
egen öppenvård inte kunnat verkställa omfattande familjebehandlande insatser i den 
omfattning som barnen och föräldrar varit i behov av. 
 
Prognosen på helår är -2 410 tkr, vilket inkluderar ett bedömt behov av köp av extern 
öppenvårdsbehandling i ett par ärenden under hösten 2019 samt en intäkt om +740 tkr i form 
av stimulansmedel för stärkt arbete i barn- och vuxenvården. 

 Åtgärder för bokslut i balans 
 

Externa placeringar 
Vidtagna åtgärder för budget i balans: 

• Vid behov av extern placering köpt vård i maximalt tre månader, företrädesvis beviljas 
extern vård en månad i taget. 

• Välja den leverantör som har lägst pris vid likvärdig vård. 
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• Respektive vuxenhandläggare planerar, för både nuvarande och tillkommande 
placeringar, för avslut alternativt övergång till hemmaplanslösning efter den beslutade 
insatstiden. 
 

Familjehem och dylikt 
Vidtagna åtgärder för budget i balans 

• Respektive vuxenhandläggare planerar, direkt i samband med beslut om insats, för 
avslut alternativt övergång till hemmaplanslösning efter den beslutade insatstiden. I 
nuvarande placering är hemtagning inte möjlig, då egen verksamhet inte kan tillgodose 
typen av omfattande behov. 
 

Integration 
Vidtagna åtgärder för budget i balans har varit 

• en neddragning av verksamheten under innevarande år, från 14 till 6 platser med 
minskad bemanning från 13 till 6 medarbetare. 
 

Övriga verksamheter 
Vidtagna åtgärder är 

• stopp av inhyrning av personal, 
• utökning av grundbemanning i ekonomiteamet för att säkra utredningar och 

bedömningar om skälig levnadsnivå, för att tillförsäkra att biståndet följer riksnorm 
och praxis, för att på så vis hejda kostnadsutvecklingen. 
 

IFO gemensamt 
Inom IFO vakanshålls för tillfället och året ut motsvarande 3,0 heltidstjänster, i form av 
administratör, arbetsmarknadssekreterare respektive socionomspecialist. 
De ekonomiska effekterna av samtliga åtgärder ovan är medräknade i årsprognosen. 

1.5 Mål och måluppfyllelse 

Brukaren ska uppleva att hon eller han får sina behov tillgodosedda i enlighet med 
det som överenskommits i genomförandeplanen. 
Målet bedöms bli uppfyllt. Målsättningen är att 90% av brukarna - eller då det är aktuellt, 
närstående - vid en direkt fråga uppger att de får sina behov tillgodosedda i enlighet med det 
som överenskommits i genomförandeplanen. Av hittils gjorda mätningar uppgår resultatet för 
Individ- och familjeomsorgens verksamhet till totalt 79%. Mätningarna är inte slutförda ännu. 
Målet mäts genom att myndighetsenheterna ställer en direkt fråga till brukarna om de 
upplever att de får sina behov tillgodosedda. 
 
I sin helhet uppvisar IFO-verksamheten ett gott resultat. Resultatet skiljer sig dock mellan 
enheterna där brukare inom öppenvården, boendestöd och HVB -hem för ensamkommande 
flyktingbarn och ungdomar hittils uppvisar goda resultat. Resultatet inom ekonomiskt bistånd 
är något sämre och det totala resultatet når hittils inte upp till det resultat som rapporterades i 
samband med årsbokslut 2018, 97%. 
 
I integrationsverksamheten har kontaktpersoner haft ett riktat uppdrag att arbeta med 
genomförandeplanen tillsammans med den unge och inom öppenvården har det arbetats med 
tätare uppföljningar av planerna vilket tros ha gett det goda resultatet. Inom ekonomiskt 
bistånd har arbetet utvecklats med tydlig information om, och delaktighet i 
genomförandeplanernas upprättande och uppföljning. Enheten kommer arbeta vidare med 
precisering av behoven i genomförandeplanen så att dessa blir tydliga och konkreta. 
Mätningen fortsätter under hösten och och bedömningen är att IFO- verksamheten kommer 
nå målet vid årets slut. 
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Verksamheterna ska identifiera nya arbetssätt som leder till en hållbar utveckling, 
såväl ekonomiskt som socialt. 
Nämndsmålet bedöms bli uppfyllt. Socialnämnden har som gemensamt mål för alla tre 
fullmäktigeverksamheter att nya arbetssätt ska identifieras som leder till en hållbar utveckling, 
såväl ekonomiskt som socialt. 2019 genomförs digitaliseringsprojekt som kommer att leda till 
nya arbetssätt inom äldreomsorgen och som uppfyller nämndens mål. 
  

Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska 
utföras. 
Nämndsmålet bedöms bli uppfyllt. Målet är uppnått när minst 95 % av de brukare som har ett 
bistånd (undantaget vård enligt LVU eller LVM), eller de närstående som brukaren valt, har 
varit delaktiga vid framtagandet av genomförandeplanen. Av hittills gjorda mätningar uppgår 
resultatet för IFO- verksamheten till totalt 93%. Målet mäts genom att myndighetsenheterna 
ställer en direkt fråga till brukarna om deras upplevda delaktighet i upprättandet av 
genomförandeplanen. Mätningarna är ännu inte slutförda. 
 
I sin helhet visar IFO- verksamheten ett gott resultat där de flesta enheter enligt hittills gjorda 
mätningar uppvisar ett resultat på 100%. Det är framförallt brukare placerade i familjehem och 
i kommunens stödboende som inte upplever sig lika delaktiga, med resultat som hittils uppgår 
till 50% och 80%. För att bibehålla resultatet i de delar av verksamheten som har ett gott 
resultat kommer verksamheten arbeta vidare enligt de arbetssätt som visat sig vara 
framgångsrika och i de delar av verksamheten som hittills inte når resultatet krävs ett arbete i 
linje med övriga verksamheter för att nå samma kvalitet. 
  

Brukarna ska mötas av personal som de känner sig trygga med och/eller förtroende 
för. 
Nämndsmålet bedöms bli uppfyllt. Målsättningen är att 90% av brukarna i verksamheten ska 
uppleva att de möts av personal som de känner sig trygga med och/eller förtroende för. För att 
mäta resultatet används SKL:s brukarundersökningar som genomförs under hösten inom IFO 
myndighet och utförarverksamheterna HVB och stödboende för ensamkommande ungdomar 
samt nämndens verksamhet boendestöd. Under våren har en brukarundersökning genomförts 
i verksamheten Trivselhuset där 96% av gästerna i verksamheten svarade att de har förtroende 
för personalen. 
 
Det sammantagna resultatet för IFO under föregående år uppgick till 90%. Under året har 
verksamheten arbetat för att bibehålla det goda resultatet. Verksamheten arbetar även för att 
öka deltagandet i undersökningarna för att få ett mer tillförlitligt underlag. 
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