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1 Månadsuppföljning okt 2019 

1.1 Utfall/Prognos 
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår 

Individ- och 
familjeomsorg 

-46 134 -53 099 -6 965 -55 242 -60 992 -5 750 -59 721 

Hälsa- vård och 
omsorg 

-177 722 -194 891 -17 169 -214 483 -236 683 -22 200 -202 209 

LSS-verksamhet -47 767 -48 389 -622 -58 018 -58 918 -900 -55 906 

SUMMA -271 623 -296 379 -24 756 -327 743 -356 593 -28 850 -317 836 

Investeringar, 
utgift 

-1 213 -532 681 -1 455 -1 455 0  

1.2 Verksamhet 
Effektiviseringsarbete pågår inom hela socialnämndens ansvarsområde vilket har gett effekt på 
det ekonomiska resultatet. Inom området hemtjänst pågår arbetet med att skapa en stabil 
verksamhet. Under hösten 2019 har ett flertal riktlinjer tagits fram som förväntas tydliggöra 
vilka insatser och behandlingar som ska beviljas. 

1.3 Utfall för perioden och helårsprognos 

Kommentar och analys av utfallet 
LSS-verksamhetens utfall för perioden är -622 tkr och avvikelsen beror till största del på ökade 
behov på gruppboende till följd av ett åldrande, och därmed ökat tillsynsbehov, bland 
vårdtagarna. Prognosen för helåret är -900tkr. 
HVO visar ett utfall om - 22 200 tkr och avvikelsen är liksom tidigare störst inom området 
hemtjänst men är stort även inom HSL-verksamheten och vårdboende. Det ses ingen tydlig 
inbromsning av kostnaderna inom HVO. Prognosen för HVO är för helåret 22 200 tkr. 
IFO utfall för årets första tio månader är -6 924 tkr vilket är ett förbättrat resultat jämfört 
delårsredovisningen efter augusti. Anledningarna till underskottet är samma som vid tidigare 
redovisningar. Helårsprognosen är -5 750 tkr. 

Åtgärder för bokslut i balans. 
Socialnämnden antog 2019-09-30 en åtgärdsplan med en rad insatser. Dessa insatser är till 
allra största del i fas med planeringen och har börjat ge effekter, främst inom IFO. Inom HVO är 
det dessutom ytterligare skärpt återhållsamhet avseende övertid sedan 1/10. 



Socialnämnden, 10. Månadsuppföljning okt 2019 3(6) 

1.4 Personaluppföljning 

 
 
Under perioden januari till oktober 2019 har antalet årsarbetare ökat markant till följd av 
hemtagning av hemtjänsten.  
 
 

 
  
Antalet årsarbetande visstidsanställda visar en ökning under 2019 vilket är naturligt med tanke 
på hemtagning av hemtjänsten. Antalet visstidsanställda är naturligt högre under sommartiden 
då många semestervikarier är i tjänst. 
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Hemtagning av hemtjänst har lett till ett ökat behov av timanställda, främst över 
sommarperioden. 
 

 
 
Sjukfrånvaron ligger sammantaget på en något högre nivå för 2019 jämfört med 2018 vilket till 
största delen beror på hemtagning av hemtjänsten där sjukskrivningsnivåer, även nationellt 
sett, ligger högre än i andra arbetsgrupper inom socialförvaltningen. Dock är det en viktig fråga 
för verksamheten att arbeta förebyggande för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats inom 
samtliga yrkeskategorier. 
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2 Uppföljning KF-verksamhet 

2.1 Hälsa, vård och omsorg 
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår 

Hemtjänst -35 806 -46 617 -10 811 -43 051 -56 851 -13 800 -41 550 

HSL-verksamhet -36 356 -40 697 -4 341 -43 622 -48 622 -5 000 -43 228 

Korttidsvistelse -11 590 -10 884 706 -14 302 -13 452 850 -12 101 

Vårdboende -62 978 -65 465 -2 487 -75 958 -78 808 -2 850 -73 731 

Övriga 
verksamheter 

-30 992 -31 228 -236 -37 550 -38 950 -1 400 -31 597 

SUMMA -177 722 -194 891 -17 169 -214 483 -236 683 -22 200 -202 207 

Verksamhet 
Se ovan 

Utfall för perioden och helårsprognos 
Se ovan 

Åtgärder för bokslut i balans 
Se ovan 

2.2 LSS- Verksamhet 
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår 

Boende -15 754 -16 743 -989 -19 564 -20 564 -1 000 -18 609 

Daglig 
verksamhet 

-4 574 -4 393 181 -5 509 -5 409 100 -4 785 

Personlig 
assistans enl LSS 

-6 405 -6 769 -364 -7 681 -8 181 -500 -7 943 

Personlig 
assistans enl 
SFB 

-9 562 -8 840 722 -11 473 -10 573 900 -10 915 

Övriga 
verksamheter 

-11 472 -11 644 -172 -13 791 -14 191 -400 -13 654 

SUMMA -47 767 -48 389 -622 -58 018 -58 918 -900 -55 906 

Verksamhet 
Se ovan 

Utfall för perioden och helårsprognos 
Se ovan 

Åtgärder för bokslut i balans 
Se ovan 

2.3 Individ- och familjeomsorg 
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår 

Externa placeringar -9 479 -11 638 -2 159 -11 374 -12 974 -1 600 -13 571 

Familjehemsplacering 
o dylikt 

-3 594 -4 661 -1 067 -4 313 -5 563 -1 250 -4 871 

Försörjningsstöd -3 542 -3 294 248 -4 250 -3 950 300 -4 067 
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Integration -7 378 -8 989 -1 611 -8 491 -9 091 -600 -11 514 

Öppenvård/Psykiatri -6 023 -5 388 635 -7 278 -6 628 650 -6 954 

Övriga verksamheter -16 118 -19 127 -3 009 -19 536 -22 786 -3 250 -18 744 

SUMMA -46 134 -53 097 -6 963 -55 242 -60 992 -5 750 -59 721 

Verksamhet 
Se ovan 

Utfall för perioden och helårsprognos 
Se ovan 

Åtgärder för bokslut i balans 
Se ovan 
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