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Månadsrapport februari 2020 
Välfärdsnämnden 

 

Drift prognos - avvikelse från budget (tkr) 

Nedan presenteras helårsprognosavvikelse mot budget, dels per ansvar och verksamhet 
 

 Feb Apr Aug Okt 

39 Ledning Välfärd -2 000    

30-31 Avdelning Vård och Omsorg -1 600    

34-35 Avdelning Stöd  50    

32-33 Avdelning IFO  550    

Total Summa -3 000    

 

Verksamhet Feb Apr Aug Okt 

Hemtjänst 1 500    

Särskilt boende inkl korttidsverksamhet -1 050    

Dagverksamhet 150    

Rehab och hemsjukvård -500    

Boende enligt LSS 0    

Korttidsvistelse utanför hemmet 750    

Boende enligt SoL -1 300    

Personlig assistans 0    

Arbetsmarknadsåtgärder 0    
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Institutionsvård vuxna 500    

HVB vård, barn och unga 1 000    

Familjehemsvård barn och unga 2 300    

Övrig vuxenvård -1 000    

Övriga öppna insatser IFO 50    

Ekonomiskt bistånd -2 000    

Integration -400    

Gemensamma kostnader -3 000    

Nämnd och styrelse 0    

Summa Årsprognos per verksamhet -3 000    

 

Prognosen per siste februari bygger på det verksamheterna ser idag. Höjd är tagen för de 

placeringsbeslut som finns men ej ännu verkställts. Tillkommande beslut om placeringar kan komma 

påverka prognosen framöver. 

Den totala prognosen för 2020 i februari uppgår till – 3 000 tkr.  

Hemtjänsten redovisar en positiv prognos på 1 500 tkr. Anledningen är dels budgettillskott på 4 500 

tkr men även på grund av att antalet beviljade och verkställda timmar fortsätter att minska. Per siste 

februari 2020 har hemtjänsten utfört 15 480 timmar SOL och HSL, 960 färre timmar än motsvarande 

period 2019. Enligt prognosen kommer hemtjänsten verkställa cirka 90 000 timmar 2020, 2019 

verkställdes 92 366 timmar, trenden med minskade antal timmar fortsätter. Anledningen är nya rutiner 

av biståndsbedömningen samt att det finns lediga platser på kommunens vård och omsorgs boenden 

vilket gör att de som kräver mycket hemtjänst och får ett gynnande säbo beslut kan flyttar in 

omgående. HSL tiden ligger på samma nivå som föregående år, 23%. 

Vård och omsorg särskilt boende inkl. korttids redovisar en negativ prognos på -1 050 tkr. Främst är 

det personalkostnaderna som spås överstiga budget. 

Del av underskottet står även korttidsboendet för. Korttids har varit fullbelagt under januari och 

februari och har därför tagit in extra personal på vardagskvällar. 

Hemsjukvården och Rehab redovisar en negativ prognos på -500 tkr. Rehab spår ett överskott på 500 

tkr, anledningen är att fysioterapeut tjänsten fortfarande är vakant. Hemsjukvårdens negativa prognos 

om -1 000 tkr beror på ofinansierade personalkostnader samt ökade driftskostnader. Hemsjukvården 

har tidigare delfinansierats av riktade statsbidrag för ökad bemanning. 

Insatser/boende enligt LSS avser kommunens gruppbostäder och prognostiserar ett resultat på +-0 

tkr. Budgeten inom denna verksamhet har resursförstärkts inför 2020 då verksamheten stod för stor 

del av underskottet 2019. Kommunen köper en extern boende plats idag, den andra platsen som 

köptes 2019 har under januari verkställts på ett av kommunens egna gruppboenden, detta som en 

följd att sänka kostnaderna.  

Kommunens gruppbostäder är numera fullbelagda.  

Korttidsverksamheten och boende barns prognos är ett överskott på 750 tkr. Budgeten från det 

personliga assistansärendet som försvann i slutat av 2019 är omfördelat inom budgetramen till köpt 

korttidsplats. Överskottet beror på att 3 boendebarn ärenden avslutats när vårterminen är slut samt 

att ett ärende avslutas i förtid. Kommunen tar även hem ett köpt korttidsärende till egen gruppbostad. 

I prognosen ingår 4 nya ärende gällande korttids, dessa ärenden ska verkställas i Lysekil under våren 
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och hösten 2020. Dygnskostnaden för de avslutade ärendena är högre än de tillkommande. Någon 

höjd för ytterligare verkställda beslut är ej med i prognosen. 

Vård och omsorg enligt SOL, per siste februari köper kommunen tre psykiatri platser inom särskilt 

boende SoL vilket gör att verksamhet går minus 1 300 tkr. Prognosen är en förbättring jämfört med 

utfallet 2019 och beror på budgetökning om 500 tkr samt att det är ett färre ärende. 

Personlig assistans prognos visar ett +- 0 resultat. Ett ärende mindre i kommunen än 2019. Nya 

återsökningsrutiner till försäkringskassan gör att verksamheten återsöker ersättning på ett korrekt och 

snabbare förfarande vilket gör att ingen ersättning missas. Eventuellt kommer Försäkringskassan göra 

en omprövning av antal beviljade timmar. Den bedömningen kan påverka utfallet för 2020. 

Arbetsmarknadsenhetens prognos visar ett resultat om +/- 0 kronor. Förväntningarna för 2020 är 

ökade kostnader inom LSS-daglig verksamhet på grund av ökat inflöde av personer som får beslut om 

daglig verksamhet samt minskad intäkt vid försäljning av tjänster till Arbetsförmedlingen. 

Institutionsvård vuxen, ett överskott på 500 tkr då verksamheten i dagsläget inte har någon placering 

utan arbetar intensivt på hemmaplan. 

Försörjningsstöd prognostiserar -2 000 tkr trots ökad budget med 1 900 tkr. Antalet hushåll fortsätter 

att öka i inflödet. Under januari och februari har inte jobbcentrum haft möjlighet att ta emot nya 

personer då verksamheten varit uppe i en flytt till Dingle. 

Övrig vuxenvård avser främst våld i nära relationer och har en prognos på -1 000 tkr, en kostsam 

placering idag samt att verksamheten ser en ökad målgrupp framöver. 

HVB barn och ungas prognostiserar ett överskott på 1 000 tkr. Tagit höjd för en placering men också 

räknat med att två placeringar skall avslutas i sommar. Kostnaden för personal är något högre än 

budget då lönerna ökat de senaste åren på grund av det svåra rekryteringsläget. En utredare täcks 

dock i dagsläget av statsbidrag för ökad bemanning inom barn och unga. 

Familjehem barn och unga överskott på 2 300 tkr. Tagit höjd för två kommande placeringar under året 

men också att en placering kommer avslutas i juni. 

Gemensamma kostnader - 3 000 tkr. Inom denna verksamhet igår satsningen till Kommunstyrelsen på 

2 300 tkr som den största anledningen till underskottet.  Ser även att kostnaderna för 

verksamhetssystem ökar i och med införandet av Combine och är del av den negativa prognosen. 

Licenskostnaderna redovisas som investeringar men månadskostnaden kommer belasta driften. 

Ytterligare kostnader som är högre än budget är lönekostnader för chefer och övergripande personal. 

Integration prognostiserar ett underskott om -400 tkr. Inom verksamheten på 

arbetsmarknadsenheten kommer det anställas personal för att arbeta med målgruppen 

nyanlända/språksvaga, bland annat för att få ut dessa personer i omsorgsnära servicetjänster. 

Stödboendet avvecklas under våren då antal asylsökande ungdomar minskar. Personalen är varslad 

men kommer att belasta verksamheten till september 2020 respektive mars 2021. Personalen kommer 

placeras ut i andra verksamheter i den mån det går under uppsägningstiden. Prognosen är även att 

ersättningen från Migrationsverket kommer vara lägre 2020 då asylärenden minskat.  
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Åtgärder 
Inom Hemsjukvården är den nya nattorganisationen på plats och kommer ge effekt 2020. 

Personalgruppen på natten har även delats, undersköterskorna ingår numera inte i hemsjukvården 

utan redovisas direkt i hemtjänsten. Tidigare år har semesterperioden inte täckts av vikarier utan 

ordinarie personal har gått in på sommaravtalen, i år har verksamheten kandidater till vikariat under 

sommaren vilket gör att sommaravtalet inte kommer behövas nyttjas i samma utsträckning. 

Inom särskilda boenden ser verksamheten fortfarande ett minskat behov av särskilda boendeplatser. 

Per siste februari finns det 16 boendeplatser på Ekebacken i enlighet med det beslut som 

Välfärdsnämnden tagit och den sista övertaliga personalen kommer att placeras ut på andra enheter 

under april, därefter ingen övertalighet. Finns även lediga platser på övriga boenden. Utredning kring 

inrättande av trygghets- eller BGT boende pågår. 

Utredning av Bemanningsenhetern kommer att genomföras under året, där bemanningsenhetens 

uppdrag kommer ses över. Anledningen är de höga sjukskrivningstalen men även för se över om 

central schemaläggning och heltidsresan kan ingå i uppdraget. 

Scheman på flera äldreboenden har gjorts om för att bli mer personal- och kostnadseffektiva. De nya 

schemana gäller från och med april och kommer få effekt på mertidskostnaden. 

Försörjningsstöd - Under mars månad kommer jobbcentrum på Arbetsmarknadsenheten börja skriva 

in nya personer igen som uppbär försörjningsstöd efter ett stopp i samband med flytten till Dingle. Ett 

nytt arbetssätt håller på att arbetas fram för samverkan mellan Arbetsmarknadsenheten och IFO med 

syfte att stötta personer till egen försörjning. I januari har personer inom försörjningsstöd fått beslut 

om extratjänster och bidragsanställningar efter en lång tids väntan på beslut från Arbetsförmedlingen. 

Våld i nära relationer där underskottet kan ställas mot placering vuxen där verksamheten gör ett 

överskott. IFO har startat en intern våld i nära relationer grupp för att arbeta gemensamt med att 

målgruppen för rätt stöd. 

HVB barn och unga - fortsätter arbeta med lösningar på hemmaplan för att undvika placering. 

Ind.behovsprövad öppenvård - arbetar både i insatser, med serviceärenden samt förebyggande ihop 

med skola samt familjecentralen. 

För gemensamma kostnader, främst uppdraget från Kommunstyrelsen, ser verksamheten över 

återbesättningar vid samtliga personalavgångar för att minska ner cirka 4 årsarbetare. 

 

Investering -årsförbrukning (tkr) 

Nedan presenteras årsförbrukningen per projekt 

 Feb  Apr  Aug  Okt  Budget 2020  

2308 ÄO arbetstekn hjälpmedel  150     150 

2333 Gem inventarier ÄO  450     450 

2335 ÄO larm  100     100 

2336 Inv MuSoLy Magna Cura  100     100 

Summa Alla projekt  800     800 

 

2308 Arbetstekniska hjälpmedel: Verksamheten kommer investera i nya liftar och sängar. 
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2333 Gemensamma inventarier: Kommer nyttja hela anslaget, bland annat till möbler på nya 

avdelningen på Allegården. 

2335 Larm: Nytt larmsystem är installerat på hela Allegården. 

2336 Magna Cura/Combine: Nya moduler i verksamhetssystemet kommer införas. Licenskostnaden 

aktiveras över avtalsperioden. 
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