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KOMMUNSTYRELSEN 
VERKSAMHETER INOM SOCIALA UTSKOTTETS 

ANSVARSOMRÅDE 
  
 

REDOVISAT HELÅR 2017 

 2017 2016 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoram 

Kalk kapitalkostnad 

Nettodriftkostnad 

30 184 

-194 718 

-164 534 

-1 596 

-166 130 

29 916 

-187 214 

-157 298 

-1 557 

-158 855 

 

 

REDOVISAT HELÅR 2017  

Ensamkommande 

barn 
2017 2016 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoram 

42 338 54 636 

-42 338 -54 636 

0 0 

 

UTFALL HELÅR FÖR KS SU:S 

ANSVARSOMRÅDE 

 

UTSKOTTETS UPPGIFTER 

- Insatser barn och familj (IFO) 

- Insatser för äldre i ordinärt boende 

(hemtjänst och sjukvård i hemmet) 

- Insatser för äldre i särskilt boende 

- Insatser för personer med 

funktionsnedsättning (LSS) 

 

  Budget Redovisat Avvikelse 

Insatser ordinärt boende 46 188 46 724 -536 

Insatser i särskilt boende 70 170 70 355 -185 

Insatser LSS 24 860 28 317 -3 457 

Insatser IFO 18 685 19 138 -453 

TOTALT 159 903 164 534 -4 631 

    

 

 

 

 

 

 

UTSKOTTETS RESULTAT 

 

 

IFO 
Gör ett totalt underskott på -454 tkr. Detta 

beror till största del på stora kostander för hem 

för vård och boende (HVB) och 

familjehemsvård. Kostnaderna för HVB totalt 

uppgått till 1 660 tkr vilket är ca 830 tkr mer än 

budgeterat. Underskottet vägs upp av ett gott 

resultat gällande försörjningsstöd samt att 

budgetmedel har för boendestöd har legat kvar 

på IFO under hela 2017 trots att delar av 

verksamheten har flyttats till hemtjänsten 

Robertsfors. Öppenvård ungdom bidrar även en 

del till underskottet. 

 

Mottagningen av ensamkommande barn har 

sedan 2016 minskat dramatiskt och det har 

under 2017 inte anvisats någon ungdom som 

har stannat i kommunen. Detta har medfört 

stora omställningar i verksamheten för 

mottagandet av ensamkommande ungdomar. 

Tre hem för vård och boende (HVB) har 

avvecklats under 2017 och ytterligare 

förändringar kommer att genomföras för att 

anpassa verksamheten utifrån de nya 

förutsättningarna. Det ekonomiska ansvarat för 

mottagandet av ensamkommande barn ligger 

under Allmänna utskottet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande:                 Kjell-Åke Nilsson 

Socialchef:                  Jhonas Nilsson 

 

BUDGETUTFALL HELÅR 2017 

 

Budgeterade nettoramar 

Redovisat 

Differens 

159 903 

164 534 

-4 631 
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Ordinärt boende 

Totalt underskott på -536 tkr. Det största 

underskottet återfinns på hemtjänsten 

Robertsfors. Där har under året tillkommit 

boendestöd som flyttas över från IFO. Även 

övriga hemtjänstgrupper har ett visst 

underskott. En annan förklaring är 

volymökning av beslutade timmar sedan 2016 

har hållit i sig under 2017 vilket det inte 

budgeterats för.  
 

 

Särskilt boende 

Totalt underskott på -185 tkr vilket är ett sämre 

resultat än väntat. På Lövlundens äldreboende 

har vi har ett underskott på drygt en miljon. 

Kostnaderna beror bland annat på stärkt 

bemanning och riktade insatser för 

arbetsmiljöarbete, samt personalkonstander i 

samband med införandet av det nya 

personalsystemet. 

 

 

Funktionsnedsättning LSS 

Totalt underskott på -3456 tkr. Underskottet 

beror till största del på insatser i form av 

personlig assistans där försäkringskassan inte 

fattat de beslut om LASS som vi 

prognostiserat. Vidare har vi haft en 

volymökning av korttidsvistelser vilket bidrar 

till underskottet. 

 

 

MÅLUPPFYLLELSE   

 

Hemtjänst 

Av Kommun och Landstingsdatabasen framgår 

att helhetsbedömningen är att 96% är nöjda 

eller mycket nöjd, avseende området Leva och 

Bo självständigt. Under området trygga 

förhållande, avseende trygghet är 97% nöjda 

eller mycket nöjda. Aktiv och meningsfull 

tillvaro, avseende frågan möjlighet att påverka 

tider, där 69% är nöjda eller mycket nöjda.   

Avseende BNI (Brukarnöjdhetsindex) är 

resultatet 96%. Kommunstyrelsens mål är 

uppfyllda även om resultaten för 2017 som 

helhet är sämre än föregående år. 

 

 

Särskilt Boende 

Av resultatet från Kommun och 

Landstingsdatabasen framgår att 

helhetsbedömningen är att 87% är nöjda eller 

mycket nöjda, avseende området Leva och Bo 

självständigt. Under området trygga 

förhållande, avseende trygghet är 89% nöjda 

eller mycket nöjda. 

Avseende BNI (Brukarnöjdhetsindex) är 

resultatet 89%. Kommunstyrelsens mål 

styrkortet att BNI ska vara högre än 85%. 

Kommunstyrelsens mål är uppfyllda även om 

resultaten för 2017 som helhet är sämre än 

föregående år. 

 

 

LSS 

Inom området LSS finns ingen 

brukarbedömning att hämta in från Kommun 

och Landstingsdatabasen. Ingen brukarenkät 

har sammaställts varför målet ej kan anses vara 

uppnått.  

 

 

Biståndsbedömning  

BNI 80%. Vilket inte når upp till 

kommunstyrelsens mål på minst 85% BNI. 

 

 

IFO 

Nöjda brukar index. Inom individ och 

familjeomsorgen har ingen brukarenkät 

genomförts under 2017 varför målet ej kan 

anser uppnått. 

 

Uppföljning av verksamheten görs både genom 

egenkontroll och extern kontroll. 

Egenkontrollen består bland annat i granskning 

av dokumentation, och uppföljning av 

verkställighet av beslut. Vidare tar 

verksamheten in information genom Öppna 

jämförelser. Internkontrollen har visat på god 

kvalitet i verksamheten. 

    Extern kontroll genomförs av IVO, JO och 

kommunens revision. Under 2017 har IVO 

granskat ett ärende men ingen kritik lämnades.  
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FRAMTID 

 

Äldreomsorgen 

Inom de närmaste åren kommer vi att få än 

större problem att klara 

kompetensförsörjningen gällande 

undersköterskor i äldreomsorgen. Detta kan 

mötas med strategiska utbildningssatsningar 

samt utveckla användandet av 

välfärdsteknologi. Vidare krävs att vi jobbar för 

en god arbetsmiljö och att vi blir och förblir en 

attraktiv arbetsgivare där viktiga kompetenser 

väljer att stanna. Det finns behov av att tillföra 

resurser de närmaste åren för att säkra 

kompetensutvecklingen genom 

utbildningssatsning för undersköterskor, 

introduktionsstöd till arbetslivet för nyanlända 

mm.  

 

 

LSS 

Personkretsen inom LSS har det senaste året 

ökat. En volymökning har skett gällande 

personlig assistans. Det finns inom 

personkretsen en grupp av yngre personer med 

behov av ett boende och det finns i dagsläget 

ett antal gynnande beslut om boende enligt LSS 

som inte har kunnat verkställas ännu. 

Kommunen måste snarast möte behovet av ett 

nytt LSS boende och ett flertal alternativ 

diskuteras.  

 

 

IFO 

IFO har under 2017 haft stora utgifter för HVB 

och familjehemsvård. Ett behov finns av att 

utveckla den egna öppenvården för familjer och 

unga för att förebygga mer omfattande 

åtgärder. Detta väntas ge resultat i form av 

kortare HVB placeringar samt ge bättre 

förutsättningar för hemtagning från familjehem.  

Den egna öppenvården förstärks därför under 

2018. 

 

EKB 

Mottagningen av ensamkommande barn har 

sedan 2016 minskat dramatiskt och prognosen 

för 2018 är fortsatt lågt mottagande med ca 1 

ungdomar/år. Under 2017 har tre HVB 

avvecklatas och det återstår ett HVB och ett 

Stödboende. Under 2018 kommer ytterligare 

anpassningar att behövas då vi har allt färre 

ungdomar under 18 år i kommunen. I början av 

året kommer verksamheten att vara mer 

resurskrävande än vad vi får intäkter för. Detta 

bedöms dock vara i balans under hösten 2018.  

 

 

Medarbetarperspektivet  

En handlingsplan har tigits fram för hur vi ska 

arbeta för ökat heltidstjänstgöring. Planen 

innebär i ett inledningsskede med start 2018, att 

alla nyanställningar inom kommunals 

avtalsområden ska erbjudas heltid. Arbetet 

kommer därefter att fortsätta med att höja alla 

medarbetares tjänstgöringsgrad. Detta kommer 

att ställa stora krav på verksamheter som 

bedriver heldygnsverksamhet enligt 

verksamhetsscheman. Utmaningen blir att 

schemalägga på ett personalekonomiskt sätt 

med bibehållen kvalitet. Verksamheten arbetar 

med verkställigheten av detta. Det kan komma 

att medföra att personalkostnaderna ökar trots 

att brukarvolymen är densamma.  

 

Vidare arbetar kommunen och sektorn aktivt 

för bättre hälsotal och för att bli en än mer 

attraktiv arbetsgivare, heltidsmålet inräknat. 

Detta väntas ge resultat i form av bättre hälsotal 

de närmaste åren.    

 

Välfärdsteknologi  

Det är mycket viktigt att arbetet med att 

utveckla välfärdsteknologin i kommunen 

prioriteras. En handlingsplan för hela sektorn 

tillsammans med IT kontoret håller på att 

upprättas för att säkerställa ett hållbart 

införande. Vi har kommit en bit på vägen men 

det har även varit en del bakslag som gjort att 

vi tappat fart bland annat vad det gäller 

medborgarvyer och möjlighet att ansöka om 

bistånd digitalt. För att klara detta 

utvecklingsarbete och för att underhålla 

befintliga system kommer vi att behöva 

förstärka vår systemadministration.  
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INVESTERINGAR 

Inversteringar av digitala larm i ordinärt 

boende och särskilda boenden har genomförts. 

Planerade inversteringar av digitala larm på 

Särskilda boenden har inte kunnat genomföras 

fullt ut varför inversteringsmedel till viss del, 

200 tkr, behöver ombudgetaras från 2017 års 

inversteringsbudget till 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÅLUPPFYLLELSE   

 

 

 

 

FRAMTID 
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