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KOMMUNSTYRELSEN 
VERKSAMHETER INOM SOCIALA UTSKOTTETS 

ANSVARSOMRÅDE 
  
 

REDOVISAT HELÅR 

 2019 2018 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoram 

Kalk kapitalkostnad 

Nettodriftkostnad 

26 975 

-203 689 

-176 714 

-1 329 

-178 043 

32 376 

-207 819 

-175 443 

-1 564 

-177 007 

 

 

REDOVISAT HELÅR 

Ensamkommande 

barn 
2019 2018 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoram 

7 608 15 156 

-6 876 -15 016 

732 140 

 

 

UTFALL HELÅR  

 

BUDGETUTFALL HELÅR 2019 

Redovisning 

Budgeterade  nettoramar 

Skillnad 

175 982 

171 788 

- 4 194  

 

 

 

 

 

UTSKOTTETS UPPGIFTER 

 

Insatser barn och familj (IFO) 

Insatser för äldre i ordinärt boende  

Insatser för äldre i särskilt boende 

Insatser för personer med            

    funktionsnedsättning (LSS) 

Ensamkommande flyktingbarn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTSKOTTETS RESULTAT 

 
UTFALL FÖR HELÅRET 2019 

  Budget Utfall Diff 

Insatser ordinärt 

boende 40 414 43 676 -3 262 

Insatser särskild 

boende 83 668 85 621 -1 953 

Insatser LSS 31 145 31 395 -250 

Insatser IFO 16 561 16 021 540 

 171 788 176 713 -4 925 

 

Ordinärt boende 

Gör ett totalt underskott mot budget på  

-3 262 tkr. Hemtjänsten i Robertsfors kommun 

har under en lång period haft en volymökning 

av beslutade timmar utan att det budgeterats för 

detta. Det största ökningen skedde under 2016 

Hemtjänsten har därefter haft svårigheter att 

klara budgeten.  

    Den största delen av underskottet står 

hemtjänsten i Robertsfors för. Hemtjänsten i 

Robertsfors har överskridit sin budget med 

12,4%. Under året har de haft en volymökning 

på 3268 beslutade timmar om hemtjänst. Det är 

en volymökning på 13,3%.  

    Hemsjukvården, HSO, står för 700 tkr av 

underskottet inom hemtjänsten. Det beror i 

huvudsak på ökade personalkostnader till följd 

av ökad volym avseende hemsjukvård och 

svårigheter med rekrytering av sommarvikarier 

vilket medfört högre kostnader för sommaravtal 

och bemanningssjuksköterka. Vidare har vi haft 

ökade kostander för tekniska hjälpmedel som 

står för en tredjedel av hemsjukvårdens 

underskott.  

    Hemtjänsten Norra, som består av Ånäset 

och Bygdeå levererar ett resultat som är +-0 

mot budget men då räknas inte kostnaderna 

som ligger under anhörigstöd med. Dessa 
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kostander avser löner till personer som vårdar 

sina anhöriga i hemmet. Anhörigstödet är inte 

budgeterat varför dessa utgifter direkt bidrar till 

underskottet för hemtjänsten. Kostnaden 

belastar hemtjänsten som skulle ha verkställt 

dessa beslut om en anhörig inte tagit på sig 

detta. Dessa utgifter belastar Norra 

hemtjänsteområdet som därmed redovisar ett 

underskott på 530 tkr. Hemtjänsten Norra har 

under året haft en volymminskning i Ånäset.  

 

Särskilt boende 

Totalt underskott på -1 953 tkr vilket är ett 

bättre resultat än tidigare prognostiserat. På 

Lövlundens äldreboende har vi har ett 

underskott på -899 tkr. Detta underskott 

kommer till största del från första halvan av 

2019 då bemanningen på demensavdelningarna 

stärktes upp och en del andra 

arbetsmiljöåtgärder vidtogs. Sedan 

halvårsskiftet har denna trend brutits och det 

totala underskottet för Lövlunden stannade vid 

första halvårets siffror.  

    Även Gläntans korttidsboende har sedan 

halvårsskiftet förhindrat att nya underskott 

uppstått. Redovisar ett underskott på -523 tkr 

vid årets slut vilket är 100 tkr mer än vid 

halvårsskiftet. Detta trots att Gläntan har haft 

en konstant överbeläggning av sina platser 

under året. 

    Nysätragården redovisar ett överskott på 74 

tkr mot budget. Nysätragården har vänt ett 

underskott i juni på 212 tkr till ett överskott vid 

åtets slut.  

    Edfastgården har haft ett stabilt resultat 

under hela året och redovisar ett underskott på 

-224 tkr. 

    Den största bidragande orsaken till det 

redovisade underskottet för Särskilda boenden 

är de kostander vi haft för utskrivningsklara på 

slutenvården som vi inte kunnat ta hem. 

Utgifterna för detta, tillsammans med köp av 

extern vård på Axlagården uppgår till  

-1 168 tkr.  

    Under 2019 har sektorn erhållit 499 tkr i 

statsbidrag som använts till de ökade 

kostanderana för Särskilda boenden. 

 

 

 

Funktionsnedsättning, LSS 

Gör ett underskott mot budget -250 tkr. 

Ökning av insatser enligt LSS är den största 

bidragande orsaken till underskottet.  

 

Individ och familjeomsorg, IFO 

Gör ett överskott på 540 tkr. Ett intensivt arbete 

av både kommunens arbetsmarknadsenhet och 

individ och familjeomsorgen har lett till ett 

redovisat överskott för försörjningsstödet trots 

att budgeten för 2019 minskades med 100 tkr 

så redovisas ett överskott på 155 tkr mot 

budget. Kostnaderna för försörjningsstöd 

minskade från 2018 med 558 tkr jämfört med 

föregående år. Andra förklaringar till ett 

redovisat överskott är minskade kostander för 

familjehemsplaceringar och kontaktfamiljer 

men största skälet till överskottet är att 

kommunen erhållit statsbidrag för att stärka 

bemanningen inom IFO. Utan dessa statbidrag 

skulle Individ och Familjeomsorgen har 

redovisat ett underskott  

 

Kostnaderna för Hem för Vård och Boende, 

HVB har under året ökat med 280 tkr från 

föregående år. Trenden med ökade kostander 

på Hem för Vård och Boende, HVB har brutits 

och lägre kostnader prognostiseras för 

framtiden vilket bedöms vara ett av resultaten 

med medveten satsning på familjestödjande 

insatser genom den egna öppenvården FIFA. 

 

I jämförelse med andra kommuner i riket så 

ligger Robertsfors kommun bland de 25% med 

lägsta kostnader per invånare. 

Nettokostnadsavvikelsen 2018 (som är den 

färskaste siffran i Kolada) är på -8,7%   

 

Mottagande av ensamkommande barn 

Mottagandet är införlivat i IFOs övriga 

verksamhet. Två årsarbetare har under 2019 

finansierats med statsbidrag från 

Migrationsverket. De flesta ungdomarna har nu 

blivit myndiga och det stöd som de erhåller är i 

huvudsak anpassat utifrån unga vuxnas behov.  
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FRAMTID 

 

Ordinärt boende 

Inom hela äldreomsorgen står inför stora 

utmaningar att klara kompetensförsörjning dels 

utifrån den demografiska utvecklingen som 

medför att vi blir fler som efterfrågar 

välvärdstjänster och vi blir färre som kan 

bemanna behovet. Dels för att vi kommer att ha 

mindre skatteintäkter i relation till den välfärd 

vi förväntas ge.  

    För hemtjänstens del har vi framtida 

utmaningar med trygg hemgång för att avlasta 

korttidsboendet och behovet av särskilda 

boenden. Det kommer troligen att medföra att 

vi behöver göra medvetna satsningar för att öka 

resurserna för hemtjänsten.  

    För att möta behovet med begränsade 

personella resurser behöver vi fortsätta arbetet 

med välfärdsteknik och utvecklandet av nya 

arbetsformer 

 

Särskilt boende 

Vid en genomlysning av sociala sektorn som 

genomfördes under 2019 framkom att 

Robertsfors har relativt många särskilda 

boendeplatser. Det bidrar till de jämförelsevis 

höga kostnaderna kommunen har för sin 

äldreomsorg. En långsiktigt strategi för hur 

kommunens äldreomsorg ska utformas håller 

på att tas fram.  

    Avseende Korttidsboende så planeras 

minskning av antalet korttidsplatser. 

 

Funktionsnedsättning LSS 

Åtgärder för att minska kostnaderna inom 

funktionshinderomsorgen kommer att vara 

nödvändiga.  

    Verkställighet av daglig verksamhet kommer 

att utvecklas med målet att kunna erbjuda fler 

möjlighet att fullgöra sin dagliga verksamhet på 

externa arbetsplatser 

 

IFO 

Viktigt fokus för IFO är att fortsätta att 

utveckla och förstärka kommunens egna 

öppenvården kunna jobba med familjer och 

unga i ett tidigt skede för att förebygga mer 

omfattande åtgärder. Detta väntas ge resultat i 

form av kortare HVB placeringar samt ge bättre 

förutsättningar för hemtagning från familjehem 

vilket vi redan börjar se resultat av.  

 

 

MÅLUPPFYLLELSE   

 

MÅLUPPFYLLELSE 

MEDBORGARE/KUND 

 

Hemtjänst 

Brukarnöjdhetsindex BNI.  

BNI hemtjänsten 98 %. Kommunstyrelsens mål 

för hemtjänsten är därmed uppfyllda. 

 

Särskilt Boende 

Brukarnöjdhetsindex BNI.  

BNI Särskilt boende 89 %. 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.  

 

Personlig assistans 

Brukarnöjdhetsindex BNI. 

BNI personlig assistans 86%. 

Kommunstyrelsens mål i styrkortet att BNI ska 

vara högre än 85% är uppfyllt.  

 

IFO 

Brukarnöjdhetsindex BNI.  

Inom individ och familjeomsorgen har 

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. 
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MÅLUPPFYLLELSE MEDARBETARE 

 

Medarbetare  

Den totala sjukfrånvaron inom sektorn under 

2019 uppgick till 7,3% vilket är en förbättring 

sedan föregående år med 0.9 procentenheter.  

Ett långsiktigt arbete pågår för högre hälsotal 

och det är ett prioriterat arbete inom sektorn. 

Sjukfrånvaron fördelar sig enligt följande: 

 

Hemtjänst 

Sjukfrånvaro. 

Hemtjänst Robersfors: 11,1 % 

Hemtjänst Norra: 1,6% 

 

Särskilt Boende 

Sjukfrånvaro. 

Lövlunden: 11,5% 

Edfastgården: 11,2% 

Nysätragården: 7,9% 

Gläntan kortidsboende: 8,0% 

 

LSS 

Sjukfrånvaro. 

Assistans: 5,58 % 

LSS: 7,6% 

 

Biståndsbedömning  

Sjukfråvaro. 

Handläggarenheten: 18,5% 

 

IFO 

Sjukfrånvaro. 

Handläggare: 6,25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGAR 

 
Budget Redovisat Utfall 

2 350 1 554 796 

   

   

 

De planerade investeringarna för digitala larm 

på våra särskilda boenden har inte kunnat 

genomföras under 2019 på grund av att vi inte 

har haft ett tillräckligt utbyggt wifinätverk som 

krävs för denna teknik. Vidare har 

upphandlingen av dessa larm inte blivit klar 

under året. Investeringsbudget för detta under 

2019 var 800 tkr. 

 


