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Handlingsplan för en ekonomi i balans 2021 

Bakgrund 

I kvartalsrapport 1, 2021, visar socialnämndens ansvarsområde en prognostiserad negativ 

avvikelse (helår) om 13,6 mnkr. Den negativa avvikelsen består till stor del av kostnader för 

hantering av Corona pandemin inom socialförvaltningens uppdrag, kostnader har för kvartal 1 

bokförts motsvarande 5,9 mnkr. I det fall regeringen väljer att fortsatt ersätta de extra kostnader 

som uppkommit inom vård- och omsorg för Covid-19 skrivs den prognostiserade negativa 

avvikelsen ner med motsvarande siffra. Den prognostiserade negativa avvikelsen är då i stället 

beräknad till 7,7 mnkr. 

I syfte att nå en budget i balans har socialförvaltningen tagit fram ett förslag på handlingsplan 

motsvarande besparing om 11,0 mnkr. Det betyder att om kostnader hänförliga till Covid-19 

ersätts fullt ut förväntas en positiv avvikelse medan en mindre negativ avvikelse kvarstår om 

kostnaderna inte fullt ut täcks av regeringen. Majoriteten av lagda förslag är effektiviseringar som 

är möjliga att bibehålla in i budgetarbetet 2022.  

För Kf-område IFO läggs inga särskilda åtgärder i handlingsplanen trots föregående års överskott. 

Inom IFO pågår ett arbete för att bibehålla den noll-prognos som lagts trots signaler på nationell 

nivå om ett ökande behov på grund av minskat inflöde 2020. Likaså omfattas inte den egna, interna 

regin, inom Kf-område LSS då bedömningen är att denna budget inte är möjlig att justera. Dock 

presenteras förslag på åtgärder inom personlig assistans enligt LSS. 

Sammantagen föreslagen förändring för socialförvaltningen 
Besparingsområde Mnkr 

Effektivisering av personlig assistans enlig LSS 1,90 

HSL - korrigering sjuksköterskebemanning 2,00 

HSL- minskat utrymme rehabilitering 0,25 

Minskat antal arbetade timmar i hemtjänsten (5%) 1,70 

Neddragning av samordnare inom hemtjänst 0,25 

Neddragning av platser korttidsplatser och förändrad växelvård 2,00 

Minskad beställning av platser på särskilt boende 1,20 

Vakanshållande av tjänster inom särskilt boende 1,70 

Summa 11,00 
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Viss effekt i ekonomiskt utfall bör synas redan innan sommaren, men störst effekt kommer att ses 

under hösten. Detta beror dels på att en rad insatser avser bemanning vilket skapar viss 

eftersläpning i utfallet men framför allt på att vissa förändringar kräver längre förberedelse med 

till exempel risk- och konsekvensanalyser och förankringsarbete för att genomföra förändringen 

på bästa sätt. 

 

Tid för genomförande av förändring    

Besparingsområde Maj Juni September 

Effektivisering av personlig assistans enlig LSS     X 

HSL - korrigering sjuksköterskebemanning     X 

HSL- minskat utrymme rehabilitering X     

Minskat antal arbetade timmar i hemtjänsten (5%) X     

Neddragning av samordnare inom hemtjänst   X   

Neddragning av platser korttidsplatser och förändrad växelvård     X 

Minskad beställning av platser på särskilt boende X     

Vakanshållande av tjänster inom särskilt boende X     

 

Nedan följer redovisning avdelning för Kf-område HVO och LSS. 

Kf-område HVO 

Avdelning för särskilt boende 

Förvaltningens förslag är att inte tillsätta tjänsten som aktivitetsledare på 1 årsarbetare (åa) som 

finns budgeterad. Det ger lägre kostnader om 555 tkr. Ett samarbete med 

förebyggandeverksamheten kommer att inledas för att trots denna besparing utveckla 

aktivitetsutbudet på särskilt boende och erbjuda meningsfulla aktiviteter. På detta sätt 

implementeras även det förebyggande tankesättet naturligt i verksamheten och den kompetens som 

finns i förebyggandeverksamheten tillvaratas.   

 

Förvaltningens förslag är att inte tillsätta tjänsten som vaktmästare på 1 åa som finns budgeterad. 

Det ger lägre kostnader om 555 tkr. Behovet kan under 2021 mötas av bland annat Kraftkällan 

men också genom att en medarbetare på särskilt boende har vaktmästarkompetens och kan göra 

punktinsatser inom området. 

 

Förvaltningens förslag är att inte tillsätta tjänsterna som servicevärdar på 2 åa som finns 

budgeterad, det ger lägre kostnader om 635 tkr. Dessa tjänster var initialt tänkta som extra resurs 

men utifrån nyckeltal som möjliggör en ändamålsenlig bemanning ryms dessa uppgifter inom 

omvårdnadsmedarbetarnas ordinarie arbetsuppgifter. Ett exempel på frigjord tid för medarbetare i 

det direkta omvårdnadsarbetet är att från och med kommunens övertag sker den dagliga städningen 

via privat entreprenör, vilket skapar tid för mer omvårdnadsarbete för medarbetarna.  

 

Ekonomisk redovisning särskilt boende  
Besparingsområde Mnkr 

Aktivitetsledare 0,55 

Vaktmästare 0,55 

Servicevärdar 0,64 

Summa 1,74 
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Avdelning för hemtjänst och förebyggande 

Förvaltningens förslag är att minska arbetade timmar med 5 procent inom hemtjänsten. Det innebär 

en genomsnittlig minskning av 1 000 arbetade timmar per månad vilket ger lägre kostnader om 

1 700 tkr. Genom att verksamheten tar ett helhetsgrepp om hemtjänstens samlade personella 

resurser möjliggörs denna kostnadseffektivisering. Hemtjänsten ska arbeta efter framtagen 

struktur, effektivt planera slingor, samverka mellan enheterna och lägga schema utifrån 

verksamhetens behov. Samarbetet ska också öka mellan HSL-verksamheten och vård- och 

omsorgspersonalen i syfte att öka kvaliteten för invånaren. 

 

Förvaltningens förslag är att minska antalet samordnartjänster från sex till fem. Det ger lägre 

kostnader om 250 tkr. Samordnarorganisationen har för 2021 placerats i en gemensam verksamhet 

med en gemensam enhetschef. Allt för att säkerställa att hemtjänstens samlade resurser används 

på ett effektivt och enhetligt sätt. Dessa åtgärder ger respektive samordnare ökade 

förutsättningarna att arbeta mer proaktivt, reflektivt och konsekvensmedvetet även om 

hemtjänsten minskar gruppen med en årsarbetare.   

 

Ekonomisk redovisning hemtjänst  
Besparingsområde Mnkr 

Arbetade timmar  1,70 

Minskning av samordnare 0,25 

Summa 1,95 

 

Avdelning för HSL, Korttid och Myndighet 

Personlig assistans enligt LSS kommer att ses över. Beslut kommer att följas upp och omprövas. 

Beslutet kommer också att verkställas direkt via personlig assistans i egen regi, vilket i sin tur 

kommer att minska kostnader i väntan på att Försäkringskassan ska avsluta sin utredning. Detta 

kommer att ge lägre kostnader om 1 900 tkr. 

 

Förvaltningens förslag är att minska särskilt boende med sex boendeplatser. Detta ger lägre 

kostnader om 1 200 tkr. Prognostiserat behov av särskilt boende visar att antalet brukare som 

beviljas boende har minskat och kommer att fortsatt att minska, detta är en trend även nationellt. 

Det inkommer färre ansökningar om särskilt boende och det finns ingen kö. För att hushålla med 

resurser krävs det en samordning av behovet av växelvårdsplatser och lediga platser på boendet.  

 

Förvaltningen föreslår en halvering av antalet korttidsplatser. Detta ger lägre kostnader om 2 000 

tkr. Inom korttidens verksamhet ryms såväl växelvårdsplatser som korttidsplatser. Korttidsenheten 

har i dag sex utpekade växelvårdslägenheter. Dessa är inte maximalt belagda då behovet inte har 

motsvarat den budgeterade kapaciteten. För 2019 var beläggningen på korttidsverksamheten i 

genomsnitt 14,2 varav växelvård 4,2. Under 2020 var motsvarande nivåer 12,4 varav växelvård 

3,1. Under förutsättning att växelvården kan bedrivas inom ramen för särskilt boende kan 

korttidsverksamhetens platser halveras, det vill säga minskas från 20 till 10 platser. Förvaltningens 

bedömning är att särskilt boende har detta utrymme. 

 

Inom rehabiliteringsområdet kommer ytterligare planering om omdisponering av medarbetare att 

ske. Detta ger lägre kostnader om 250 tkr.  

 

Sjuksköterskeorganisationen ska anpassas mot beslutad budget. Genom att antalet korttidsplatser 

minskas så minskas även sjuksköterskebemanningen. Detta ger lägre kostnader om 2 000 tkr.  
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Ekonomisk redovisning myndighet   

Besparingsområde Mnkr 

Personlig assistans enligt LSS 1,90 

Korttidsplatser 2,00 

Särskilt boende  1,20 

Rehabilitering 0,25 

Sjuksköterskor 2,00 

Summa 7,35 

 

 

 

 

 

 

Emma Pihl 

Förvaltningschef 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


