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DELÅRSBOKSLUT PERIODEN  

JANUARI – AUGUSTI 2019 

 

REDOVISAT JAN-AUGUSTI 

 2019 2018 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoutfall 

Kalk kapitalkostn 

Nettodriftkostnad 

23 738 

-145 711 

-121 973 

-907 

-122 880 

20 496 

-140 431 

-119 935 

-1 057 

-120 992 

 

 

 

PROGNOSTISERAT BUDGET- 

UTFALL FÖR HELÅRET 2019 
Verksamhet Budget Prognos 

Ins f ordinärt boende 

Ins f särskilt boende 

Ins-funktionshindr 

Ins för barn o familj 

Insatser flykt o inv 

Totalt 

40 414 

83 668 

31 145 

16 561 

0 

171 788 

-2 100 

-3 500 

0 

   -700 

0 

-6 300 

 

 

UTSKOTTETS UPPGIFTER 

Ks su har av kommunstyrelsen varit dele-

gerad att fullgöra kommunens ansvar enligt 

socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) 

vissa uppgifter enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL)  

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 

PERIODEN 

För att få en budget i balans 2019 stod det 

klart tidigt att åtgärder behöver vidtas för 

att minska våra kostander. Vi har därför 

genomfört risk och konsekvensanalyser 

gällande besparingsalternativ i ett flertal av 

våra verksamheter. Det har så här långt 

resulterat i beslut om att avveckla 

funktionen anhörigkonsulent, att minska 

tjänsteutrymmet för MAS, samt minskat 

tjänsteutrymmet för biståndshandläggare 

 

 

 

 

 

 

med 1,4 årsarbetare. Ytterligare åtgärder 

har föreslagits för politiken man har valt att  

inte gå vidare med dessa varför sektorn 

möter stora svårigheter att få en budget i 

balans 2019. Beslut har fattas om att en 

genomlysning av sociala sektorns ska 

genomföras av en extern konsult. 

 

VÄSENTLIGA AVVIKELSER UNDER 

PERIODEN OCH JÄMFÖRELSE 

MED FÖREGÅENDE ÅR 

  

Jan-aug 

2019 

Jan-aug 

2018 Differens 

Ins f ordinärt 

boende 
 28 891 28 522 369 

Ins f särskilt 

boende 
 59 764 57 356 2 408 

Ins-

funktionshindr 
 21 207 19 388 1 819 

Ins för barn o 

familj 
 11 890 13 843 -1 953 

 Totalt 121 752 119 109 2 643 

 

PERSONALKOSTNADER 

  
Jan-aug 

2019 

Jan-aug 

2018 

Differens 

Ins f ordinärt 

boende 
 25 669 25 037 632 

Ins f särskilt 

boende 
 52 757 52 646 111 

Ins-

funktionshind

r 
 23 994 24 611 -617 

Ins för barn o 

familj 
 7 060 8 277 -1 217  

Insatser flykt 

o inv 
 3879 9894 -6015 

 Totalt 113359 120465 -7106 
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Kommentarer till utfallet för perioden 

 

Insatser för ordinärt boende. Ökningen av 

personalkostander 632 tkr förklaras helt av 

den årliga löneökningen. Den totala 

skillnaden i utfallet för perioden är endast 

369 tkr. Detta trots att antalet beviljade 

timmar har ökat med 6% för perioden. 

Detta visar att hemtjänsten under perioden 

har bedrivit verksamheten mer 

kostnadseffektivt än föregående år.  

 

Insatser för särskilt boende. 

Personalkostnaderna har ökat med 111 tkr 

för perioden. Den årliga löneökningen bör 

ha bidragit med en ökad kostnad på 1316 

tkr. Vidare har heltidresan bidragit till 

ökadepersonalkostander med ca 300 tkr för 

SÄBO. Trots att vi minskat på 

personalresurser så har den totala 

kostanden för perioden ökat med 2408 tkr. 

Detta förkaras i huvudsak med minskade 

intäkter i form av statsbidrag samt 

kostnader för bemanningsföretag under 

sommarperioden.   

 

Insatser för funktionshindrade. 

Personalkostnaderna har minskat med -617  

tkr för perioden. Detta förklaras genom 

volymminskning inom personlig  

assistans. Att vi trots detta haft stora 

ökningar i våra kostander beror på att vi  

fått mindre intäkter i form av LASS 

ersättning från försäkringskassan. 

 

Insatser barn och familj.  

Personalkostande för IFO har minskat med 

-1217 tkr. En heltidstjänst har lyfts från 

IFO till systemförvaltningen som 

finansierats gemensamt av alla 

verksamheter inom sektorn. Vidare har 

IFO periodvis varit undertaliga på grund av 

sjukdom. Den totala kostnaden för 

perioden har minskat med -1953 tkr vilket 

då förklaras till största del av minskade  

 

 

 

 

 

personalkostander. Vidare har 

försörjningsstödet för perioden minskat  

med 400 tkr och kostnader för 

missbruksvård har minskat med 200 tkr. 

 

PROGNOS FÖR HELÅRET 

  
Prognos 

ek 1 

Prognos 

delår 

Differens 

Ins f ordinärt 

boende 
 

-1 240 -2 100 -860 

Ins f särskilt 

boende 
 

- 2 860 -3 500 

 

- 640 

Ins-

funktionshindr 
 

1 120 0 -1 120 

Ins för barn o 

familj 
 

-1 100 -700 400 

Insatser flykt 

o inv 
 

0 0 0 

 

Totalt - 4 080 -6 300 -2 220 

 

 

Kommentarer till avvikelser i prognosen 

Insatser för ordinärt boende 

Prognostiserat underskott mot budget på  

- 2100 tkr. Underskotten för perioden har 

vi främst på hemtjänsten Robertsfors, 

Hemsjukvård, arvoderad anhörigvård, och 

matdistribution. Tidigare prognos var ett 

underskott på 1240 tkr. Den tidigare 

prognosen förutsatte att vissa föreslagna 

åtgärder vidtagits under perioden vilket 

inte blivit aktuellt. Vidare ökar 

hemsjukvården regelbundet och vi har haft  

en volymökning inom hemtjänsten 

Robertsfors som förklarar en del av 

avvikelsen i prognosen. 

 

Insatser för särskilt boende 

Prognostiserat underskott mot budget med 

-3500 tkr vilket är -640 tkr mer än prognos 

vid ekonomirapport ett. Den största 

skillnaden har varit mycket höga kostander 

till Regionen för utskrivningsklara  
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patienter som vi inte har kunnat ta emot i 

kommunen. Totalt väntas denna kostnad  

uppgå till 1100 tkr vid årets slut mot ett 

tidigare prognostiserat underskott på -300 

tkr.  Heltidsresan har också bidragit till 

underskottet genom att all överkapacitet vi 

fått inte till fullo har kunnat nyttjas. Detta 

tillsammanas med att vi i början av året 

gjorde ett försök med var tredje helg på 

hus 2 Lövlunden har bidragit till 

underskottet. Totalt för sektorn väntas 

överkapasiteten som inte kan nyttjas, kosta 

500 tkr och den största delen ligger inom 

SÄBO. Merkostanden för 

bemanningsundersköterskor under 

semsterperioden uppskattas till ca 200 tkr.  

     

Insatser för funktionshindrade 

Prognos +- 0. Differensen beror på hastig 

volymminskning med övertalighet som 

följd. Detta tillsammans med minskade 

intäkter från försäkringskassan avseende 

LASS gör att inget överskott väntas. Det 

tidigare väntade överskottet mot budget 

berodde till stor del på fördröjd start av 

serviceboende enligt LSS. Starten planers 

till oktober 2019.  

 

Insatser barn och familj 

Prognostiserat underskott mot budget på  

-700 tkr. Detta på grund av minskade 

kostnader för försörjningsstöd och 

missbruksvård. Även lägre 

personalkostander under perioden.   

 

Övriga faktorer 

Övriga faktorer som påverkar den 

ekonomiska utgången är att sektorn fick 

ökande kostnader 2017 utifrån att 

arbetsgivaravgifterna för de under 25 år 

inte längre subventionerades.  

Kostnadsökningen för detta var 1,8 miljon. 

Den ökade konstanden kvarstår men har ej 

kompenserats i budget 2018 och 2019. 

Vidare har arbetsgivaravgifterna ökat  

 

 

 

 

 

ytterligare under 2019 med 500 tkr då de 

minskade kostnaderna för att anställa äldre 

inte tillfaller sektorn som tidigare.  

 

Heltidsresan har inneburit en extra kostnad 

för verksamheterna då vi har svårt att till 

fullo nytta den överkapasitet det medför. 

Kostanden för heltidresan under 2019 

bedöms uppgå till 500 tkr.  

 

Införandet av nytt personal/lönesystem har 

medfört höjda personalkostnader då 

ordinarie personal avsatts för att arbeta 

med detta. Hur stora dessa kostnader har 

varit har inte kunnat följas upp. 

 

MÅLUPPFYLLELSE 

 

Medarbetare  

Den totala sjukfrånvaron inom sektorn 

under perioden 1 januari till sista juli 2019 

uppgick till 7,9% att jämföra med samma 

period 2018 då sjukfrånvaron var 9,2% 

 

Sjukfrånvaron fördelade sig enligt följande 

(siffror inom parentes avser sjuktalen 

samma period föregående år): 

 

Hemtjänst Robersfors:  11,7 % (10,3) 

Hemtjänst Norra:  1,5 % (6,5) 

 

Lövlunden:   9,3 % (14,3) 

Edfastgården:  9,9 % (11,6) 

Nysätragården: 11,1 % (12,2) 

Gläntans korttidsboende:  7,8 % (4,0) 

 

HSL-enhet:   3,6 % (7,1) 

 

Assistans:  10,0 % (5,4) 

LSS:  5,2 % (5,2) 

 

Handläggare ÄHO: 20,7 % (25,7) 

 

Handläggare IFO:  4,17 % (3,0) 
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Brukarnöjdhetsindex BNI 

Inga brukarundesökningar har genomförts 

sedan ekonomirapport 1. Underlaget som 

presenteras är samma uppgifter som 

presenterades i ekonomirapport 1. 

 

Hemtjänst 

Brukarnöjdhetsindex BNI. (uppgift från 

2018) 

BNI hemtjänsten 94 %. Kommunstyrelsens 

mål för hemtjänsten är därmed uppfyllda. 

 

Särskilt Boende 

Brukarnöjdhetsindex BNI.  

BNI Särskilt boende 86 %. 

Kommunstyrelsens mål i styrkortet att BNI 

ska vara högre än 85% är uppfyllt.  

 

LSS 

Brukarnöjdhetsindex BNI. 

BNI LSS. Brukarenkät har genomförts 

med gott resultat. Frågorna är dock inte 

utformade så att ett BNI kan räknas fram 

på samma sätt som de nationella enkäterna 

som besvaras inom äldreomsorgen. 

Verksamhetens bedömning vid analys av 

enkätsvaren att kommunstyrelsen mål 

avseende brukarnöjdhet är uppfyllt.  

 

Biståndsbedömning  

Brukarnöjdhetsindex BNI. Svarsfrekvensen 

på undersökningen har vart för låg för att 

resultatet ska gå att använda.  

 

IFO 

Brukarnöjdhetsindex BNI.  

Inom individ och familjeomsorgen har man 

genomfört en brukarundesökning som 

sammanställs och används för utveckling 

av verksamheten. Utifrån enkätens 

utformning går det inte att räkna fram ett 

BNI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemensamt för alla verksamheter är att 

uppföljning görs både genom egenkontroll  

och extern kontroll. Egenkontrollen består 

bland annat i granskning av 

dokumentation, och uppföljning av 

verkställighet av beslut. Vidare tar 

verksamheterna in information genom 

Öppna jämförelser. Internkontrollen har 

visat på god kvalitet i verksamheterna. 

 

 

 

 

INVESTERINGAR 
 

Budget (tkr) Prognos Avvikelse 

2150 2150 0 

 
 

 

 


