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Åtgärdsförslag för att nå budgetbalans inom 
socialnämnden
Förslag till beslut

1. Socialnämnden står kvar vid tidigare beslut 2018-04-19 att begära ramökning 
för 2019 hos kommunstyrelsen, men att minska begäran med 6,0 mkr. Nämnden 
begär således om ramökning på 36,5 mkr. 

2. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att de medel om 9,1 mkr som är tänkt 
att nämnden ska lämna ifrån sig till kommunstyrelsen för den sociala 
inkluderingspotten bör stanna kvar inom nämnden för att fortsatt bedriva 
verksamhet inom Arbetsmarknadsenheten.

3. Socialnämnden beslutar vidare överlämna beskrivna åtgärdsförslag till 
kommunstyrelsen utifrån kommunstyrelsens beslut 2018-05-08.

4. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att se över intern omflyttning av 
verksamhet till Niklasbergsvägen 1.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2018-04-19 att begära en ramökning på 
42,5 mkr hos kommunstyrelsen, ge förvaltningen i uppdrag att ta fram besparings-
åtgärder motsvarande 10 mkr inför 2019, samt att de 9,1 mkr som är tänkt att 
socialnämnden ska föra över till kommunstyrelsen för inrättande av en social-
inkluderingspott bör få kvarstanna inom nämnden. 
Förvaltningsledningen lämnade förslag på besparingsåtgärder vid nämndens 
sammanträde 2018-05-24, vilka nämnden beslutade om.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2018-05-08 att flytta fram beslut om 
mål- och resursplan 2019-2021 till kommunfullmäktiges sammanträde 21 november 
2018, varför ärendet utgick från kommunfullmäktiges sammanträde 20 juni. 
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att ge uppdrag till bl.a. socialnämnden att 
komplettera inlämnat material med konkreta åtgärdsprogram för att uppnå budgetbalans 
mot anvisad driftbudget.
Mot bakgrund av uppdraget har förvaltningsledningen arbetat fram konkreta 
åtgärdsförslag samt konsekvensbeskrivningar utifrån dessa, vilka tillsammans med 
tidigare och pågående processer, beskrivs i denna tjänsteskrivelse. Förslagen har 
samverkats enligt 19 § respektive 11 § MBL inom förvaltningens samverkansgrupp.
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Fördjupad beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen presenterade resursbehov utifrån de förändringar som sker i 
verksamheten utifrån kommuninvånarnas behov inför 2019-2021 för kommunstyrelsens 
budgetberedning 2018-02-01. 
Det beslut som antogs av kommunstyrelsen 2018-02-28 och som socialnämnden har att 
förhålla sig till inför 2019 innebär att 9,1 mkr föreslås föras över från nämnden till 
kommunstyrelsen för inrättande av en socialinkluderingspott, där förvaltningarna sedan 
kan söka pengar för samverkansprojekt enligt de regler som arbetas fram för potten. 
Detta innebär att socialnämndens nuvarande budgetram minskar inför 2019.
Budget för 2019 är lagd inom föreslagen ram och de beräkningar som är gjorda utgår 
från lag och författningskrav, avtal med andra huvudmän, lokala politiska mål och 
demografiska förändringar. För 2019-2021 tillkommer ytterligare behov kopplade till 
om- och tillbyggnader av boenden enligt socialnämndens boendeplan, vilken är beslutad 
i socialnämnd respektive kommunfullmäktige, samt ökande volymer och behov utifrån 
lagstyrda myndighetsbeslut. 
Utifrån föreslagen budgetram 2019 finns utmaningar för förvaltning och nämnd att klara 
verksamheten inom befintlig ram. Insatserna för enskilda individer styrs av de lagar som 
förvaltningen har att förhålla sig till utifrån myndighetsbeslut. 
Mot bakgrund av ovan föreslog förvaltningsledningen vid socialnämndens 
sammanträde, 2018-04-19 att nämnden skulle begära om ramökning hos 
kommunstyrelse motsvarande 52,5 mkr fördelat enligt följande;

1. 3,0 mkr till resterande driftsbudget för serviceboende LSS Idrottsgatan 7 
(Konvaljen) 

2. 5,5 mkr till driftsbudget för socialpsykiatriskt boende Storegårdsvägen i Vargön
3. 7,0 mkr avseende boendestöd LSS för ungdomar som studerar på annan ort
4. 8,2 mkr för förstärkning av hemsjukvårdens budget utifrån avancerad sjukvård
5. 2,8 mkr för förstärkning av budget för särskilt boende äldre utifrån avancerad 

sjukvård
6. 25,0 mkr för förstärkning av budget för placering av barn/unga
7. 1,0 mkr för budget avseende träningsboende ensamkommande ungdomar.

Socialnämnden beslutade enligt följande;
1. Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen om en ramökning på 42,5 mkr.
2. Förvaltningen får i uppdrag att inför socialnämndens sammanträde 24 maj ta 

fram besparingsåtgärder i storleksordningen 10 mkr, i förhållande till 
förvaltningens förslag om att begära en ramökning med 52,5 mkr. 

3. Nämnden konstaterar att de önskade åtgärderna med förslaget om social 
inkluderingspott redan genomförs inom förvaltningen och därför bör kvarstå 
inom nämnden
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Socialförvaltningens förslag på åtgärder avseende 10,0 mkr
Utifrån uppdraget arbetade förvaltningsledningen fram förslag på åtgärder. Förvalt-
ningsledningens intention i detta arbete var att hitta besparingar som undvek 
personalneddragningar.
- Lindbackens äldreboende flyttar till Niklasbergsvägen 1 i samband med att det nya 

boendet öppnar.
- De två enheterna för korttidsvård barn och unga flyttar till Vargön och 

Lindbackens tidigare lokaler.
- Minska korttidsfrånvaron med en procentenhet.
- Säga upp avtalet med Trollhättans stad gällande boende för personer med tidigt 

debuterande demenssjukdom vid Tallbacken.
De föreslagna och av socialnämnden beslutade åtgärderna, 2018-05-24, ger en beräknad 
kostnadsbesparing 2019 om 12,0 mkr och på helår 2020 16,0 mkr om arbetet med att 
sänka korttidsfrånvaron når det mål som satts upp.

Förändringar i verksamhet och pågående processer
Utifrån den beslutade boendeplanen, möjliggörs drift av nya äldreboendet 
Niklasbergsvägen 1 inom ram 2019 (cirka 31,0 mkr) samt att underfinansierad budget 
för hemtjänst, till del hemsjukvård, nattpatrull, larmmottagning och dagverksamhet 
äldre kan stärkas upp med cirka 15,0 mkr 2019 utifrån avvecklingen av servicehusen 
Pionen och Ringhem. Fördelning av denna summa arbetas närmare fram i 
detaljbudgetarbetet inför 2019.
Förändringar i boendeplanen möjliggör också drift inom ram avseende korttids barn och 
unga i ny lokal samt drift av nytt LSS-boende (2020) i tidigare Tärnans äldreboende. 
Förändringarna i boendeplanen har gett ett minskat behov av nybyggnation och 
investeringar då omdisposition gjorts inom befintligt lokalbestånd. Förvaltningen kan 
hjälpa personer som idag är placerade för boende externt, boende på hemmaplan i 
Vänersborg.
Ett flertal processer är igång inom förvaltningen utifrån flera syften, varav ett är att 
använda våra resurser effektivt och bättre nå budgetbalans. 
Processerna är följande;

- Aktivt arbete med att sänka sjukfrånvaron inom samtliga avdelningar genom 
förstärkning av personalspecialister inom ram och aktiviteter inom 
verksamheterna. Arbetet syftar till att hjälpa medarbetarna tillbaka i arbete samt 
sänka kostnaderna för sjukfrånvaro och behov av interna och externa 
bemanningsköp.

- ”Smart bemanning” inom Vård och omsorg och Vård, stöd och utredning, vilket 
syftar till att skapa hälsosamma scheman för medarbetarna, större kontinuitet för 
brukarna samt mer ekonomiska scheman. Effekten av processen bedöms som 
långsiktig. 
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- Inom Omsorg om funktionshindrade inleds arbete med att, på samma sätt som 
för ovanstående arbeta med schemaplanering genom att fler enheter går samman 
i arbetet. Även här bedöms att effekten av arbetet ses på längre sikt.

- Beslutad reviderad boendeplan som möjliggör drift inom ram av kommande 
äldreboende Niklasbergsvägen 1, förstärkning underfinansierad budget för 
hemtjänst, nattpatrull, larmmottagning, dagverksamhet äldre, drift av nytt LSS-
boende inom ram (2020) samt sammanslagning av korttids barn och unga till en 
enhet inom ram. Korttids inom samma fastighet ger också möjlighet till 
samplanering för medarbetarna.

- Översyn av hälso- och sjukvårdsorganisationen och anpassning utifrån minskade 
statliga stimulansmedel.

- Kompetensutveckling pågår gällande planering av verksamhet, personalresurser 
och ekonomi för chefer inom Vård och omsorg, Omsorg om funktionshindrade 
och Vård, stöd och utredning.

- Uppbyggnad av team inom Individ- och familjeomsorgen med specialkompetens 
gällande våld i familjer för att stärka vår förmåga att möta och utreda 
problematiken samt arbeta med insatser. Teamet kommer att arbeta i ett nära 
samarbete med verksamhet Barnahuset i Trollhättan.

- Förebyggande arbete inom samtliga avdelningar, vilket stärks upp på 
familjecentralen genom samarbete inom närsjukvårdsgrupp barn-och unga 
(samverkan Vänersborg) och genom statliga stimulansmedel samt medel från 
regionens folkhälsoarbete.

- Översyn av korttids- och växelvård för äldre i syfte att stärka delaktigheten och 
flexibiliteten för de som har insatserna samt säkerställa så att vi använder 
resurserna och platserna optimalt inom äldreomsorgen. Syftet med förändrat 
arbetssätt är att minska antalet betaldagar och anpassa oss utifrån ny lag 
avseende in- och utskrivning från slutenvården.

- Avtal med Samhall gällande tvätt och inköp inom hemtjänsten, som 
implementeras under hösten 2018, möjliggör att undersköterskor i vår 
verksamhet får ägna sig åt sin omvårdande huvuduppgift, att enheterna lättare 
kan planera verksamheten samt att fler personer kan komma i anställning för 
denna arbetsuppgift genom Samhall. Detta kommer över en fyraårsperiod ge en 
ekonomisk besparing för nämnden. 

- Uppbyggnad av boenden inom LSS och socialpsykiatri för vuxna som bidrar till 
att minska kostnaderna för köpta platser samt möjliggör närhetsprincipen.

- Tillskapandet av fler platser inom träningsboende för personer med 
missbruksproblematik som möjliggör att minska antalet köpta platser samt 
möjliggör närhetsprincipen.

- Arbete pågår, tillsammans med It-kontoret, för att utveckla arbetet gällande 
välfärdsteknik.

- Förstärkning av biståndsenhet för att möjliggöra uppföljning av insatser som ges 
inom verksamheterna Vård och omsorg, Vård, stöd och utredning samt Omsorg 
om funktionshindrade.
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Flertalet av de processer som förvaltningen genomför bedöms kunna ge en ekonomisk 
effekt under 2018 samt under 2019. Några av processerna behöver ses som mer 
långsiktiga i när de kan ge en ekonomisk tillika hållbar effekt ur verksamhetssynpunkt.

Förvaltningen kommer också se över möjligheten att;
- införa externt utförd städ inom hemtjänst, äldreboende och korttidsverksamhet 

äldre.
- minska antal interna köp av bemanningsenhet.
- revidera vägledningsdokument 

Åtgärdsprogram utifrån kommunstyrelsens beslut 2018-05-08
Som beskrivs tidigare i tjänsteskrivelsen skrev förvaltningsledningen på uppdrag fram 
förslag på besparingsåtgärder som beslutades av socialnämnden 2018-05-24. Dessa 
förändringar innebär ingen neddragning av medarbetare.
Socialnämnden har fått i uppdrag från kommunstyrelsen att beskriva konkreta åtgärds-
förslag för att nå budgetbalans 2019. De behov av ramökning som socialnämnden 
beslutat om 2018-04-19 om 42,5 mkr samt 9,1 mkr för social inkluderingspott, ger en 
total summa på 51,6 mkr. Från denna kan dras 2,0 mkr för 2019 då de redan beslutade 
besparingsförslagen motsvarar 12,0 mkr för 2019, om målet med att sänka 
sjukfrånvaron uppnås. Återstår gör då åtgärdsförslag motsvarande 49,6 mkr.
Att lämna förslag på besparingsåtgärder motsvarande denna summa i en förvaltning 
som redan genomfört stora förändringar för att anpassa verksamheten efter kommun-
invånarnas nuvarande och framtida behov samt genomföra redan beslutade 
besparingsåtgärder innebär att aktuella förslag kommer att medföra personal-
neddragningar.
Vid resursbrist ska tvingande nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav prioriteras. 
Nämnderna ska se till att verksamheternas innehåll och omfattning är anpassade till 
beslutad budgetram och vid konstaterade budgetavvikelser ska åtgärder vidtas så att de 
ekonomiska ramarna hålls. 
De uppgifter förvaltningen genomför är till allra största del tvingande och i arbetet med 
att ta fram åtgärdsförslagen har ledningen fått se över vilka verksamheter som är av 
främjande, förebyggande karaktär, och inte helt lagtvingande i sin utformning. Dessa 
verksamheter, som inte styrs av enskilda personers myndighetsbeslut, men som finns att 
återhämta i lagstiftningens inriktning är inom nämndens ram förhållandevis få. 
Förslagen till åtgärder kan alla komma att påverka kommande kostnadsutveckling, 
medarbetares arbetsmiljö, enskilda individers möjlighet till inkludering i samhället samt  
innehållet i utförande av insats i förhållande till hur verksamheterna är uppbyggda idag.

1. Revidera sökta medel gällande förstärkning av hemsjukvårdens budget 
avseende avancerad hälso- och sjukvård med 3,2 mkr
I tidigare skrivelser till nämnden gällande MRP har förvaltningen skrivit fram behov av 
utökad ekonomisk ram för avancerad hälso- och sjukvård i hemsjukvården motsvarande 
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8,2 mkr för 2019. Efter ekonomisk uppföljning tertial 1, görs bedömning att behovet till 
viss del kan rymmas inom befintlig ram och utifrån det kan en minskning av äskade 
medel för ändamålet göras med 3,2 mkr.

2. Ta bort socialnämndens begäran till kommunstyrelsen om förstärkning av 
budget för särskilt boende äldre 2019 utifrån avancerad sjukvård, 2,8 mkr
Kostnad för särskilt boende inom vård och omsorg är högre än föreskriven ram med 
anledning av den avancerade omsorg och vård som ges till personer som vårdas med 
ventilator och där behandlande läkare är sjukhusanknuten. I tidigare dokument gällande 
MRP 2019-2021 beskrivs ett behov av att öka ramen för särskilt boende med anledning 
av detta. Utifrån närmare analyser avseende kommande budgetår ser förvaltningen en 
möjlighet att finansiera denna ökade kostnad tillfälligt med interna medel då 
helårskostnad för nybyggda Niklasbergsvägen 1 först sker 2020, vilket gör att 
verksamheten i denna del beräknar ett överskott. Detta överskott kan för 2019 finansiera 
de 2,8 mkr, vilket gör att socialnämnden i denna del inte behöver tillföras ramökning 
kommande år.

3.  Avveckla fältverksamheten inom individ- och familjeomsorgen, 2,5 mkr
Enligt 3 kap. 3 a § socialtjänstlagen anges att ”Socialnämnden ska se till att det finns 
rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom 
socialtjänstens verksamhet rörande barn och unga.”
4 § föreskriver att ”Socialnämnden skall i den uppsökande verksamheten ska upplysa 
om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. När det är lämpligt skall 
nämnden härvid samverka med andra samhällsorgan och med organisationer och 
andra föreningar.”
Verksamhetsbeskrivning 
Som led i lagstiftarens mening har individ- och familjeomsorgen (IFO) fyra fältarbetare 
som bedriver ett generellt, uppsökande fältarbete. Det generella fältarbetet avser att 
utforska hur ungdomars situation ser ut i Vänersborg. Arbetet sker bland ungdomar på 
skolor (främst högstadieskolor), fritidsgårdar och ute på fältet. Fältarbetarna träffar 
ungdomar i deras vardag och är trygga vuxna som lyssnar och stöttar för att skapa goda 
relationer. Fältarbetarna samarbetar internt inom IFO men även externt med bland annat 
barn och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och polisen i olika 
former av insatser. Fältverksamheten startade för knappt två år sedan som en 
förebyggande del inom IFO. Uppbyggnadsarbetet har pågått under dessa två år och vi 
kan idag se att fältverksamheten är känd bland både ungdomar och verksamheter som 
riktar sig till ungdomar. Fältarbete är ett långsiktigt arbete för att kunna etablera 
kontakter med ungdomar och få ungdomarnas förtroende. Genom att få förtroende bland 
ungdomarna kan vi också uppmärksamma de barn och ungdomar som behöver extra 
stöd under svåra situationer. Det kan gälla allt från hur deras hemsituation ser, hur dom 
har det i skolan eller på sin fritid.
Konsekvensbeskrivning utifrån verksamhetssynpunkt
En fältverksamhet är en förebyggande och uppsökande verksamhet och konsekvensen 
om den läggs ner kan bli att det arbetet som är lagt på att etablera kontakter med 
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ungdomarna i Vänersborgs kommun de senaste två åren går förlorad och ungdomarna 
kan också känna sig svikna av samhället. All forskning kan med tydlighet visa att en 
liten förbyggande verksamhet kan ge stora samhällsekonomiska vinster i framtiden. 
Dessa vinster görs inte i dag men effekterna kommer kunna ses om 10 år. Kan 
fältverksamheten verka som ett stöd för ungdomar, som genom uppmärksamhet kan 
leda till stöd från myndigheter, möjlighet att genomföra sin skolgång och komma i 
arbete så är det stora vinster för samhället. Nationalekonomen Ingvar Nilsson har gjort 
många beräkningar på hur stora samhällsvinsterna blir om man arbetar förebyggande.

4. Avveckla öppna verksamheten Trean inom Omsorg om funktionshindrade, 
1,0 mkr
Enligt 4 kap. 7 § socialtjänstlagen anges att ”Socialnämnden skall verka för att 
människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin 
livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.”
Som led i lagstiftarens mening har omsorg om funktionshindrade en öppen verksamhet, 
Trean, där personer med socialpsykiatrisk problematik under dagtid erbjuds social 
samvaro och aktiviteter för att bryta isolering och ensamhet.
Konsekvensbeskrivning utifrån verksamhetssynpunkt
Konsekvenserna av att inte ha kvar verksamheten inom förvaltningen kan bli att 
belastningen ökar på andra verksamhetsområden såsom boendestöd, boende inom 
socialpsykiatrin samt att utanförskapet för målgruppen ökar. Om det motiverande och 
stödjande arbetet som sker på Trean inte längre erbjuds kan det också leda till andra 
samhällsekonomiska konsekvenser i form av ex. vis ökade kostnader för vård och 
behandling.

5.  Avsluta verksamhet Hikikomori, 0,3 mkr
I 5 kap. 7 § socialtjänstlagen anges att ”Socialnämnden skall verka för att människor 
som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring 
får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Socialnämnden 
skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett 
sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.”
Hikikomori är en verksamhet som arbetar med så kallade ”hemmasittare”, unga 
personer som inte tar sig utanför hemmet och inte deltar i socialt umgänge. Verk-
samheten startade i projektform inom Samordningsförbundet och har blivit en 
permanent verksamhet då vi ser ett stort behov av verksamheten och dess effekter. 
Verksamheten möter människor som av olika orsaker väljer att isolera sig och undviker 
att träffa andra människor. Detta riskerar att leda till utanförskap och osjälvständighet 
då personerna står utanför arbetsmarknad och social gemenskap. Arbetet inom 
Hikikomori syftar till att stötta de enskilda individerna att bryta isolering för att öka sina 
möjligheter att få tillträde till arbetsmarknad och egen försörjning.
Konsekvensbeskrivning utifrån verksamhetssynpunkt
Konsekvenserna av att inte ha kvar verksamheten inom förvaltningen kan bli att 
försörjningsstödkostnaderna ökar då aktivitetsersättningen för individerna upphör då de 
fyller 30 år, och om de då saknar medel för sin försörjning återstår ansökan om 
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försörjningsstöd. Om det motiverande och stödjande arbetet inom Hikikomori avslutas 
kan det också komma att få andra samhällsekonomiska konsekvenser i form av ökade 
kostnader för vård och behandling.

6. Avveckla receptionen i Folkets hus för avdelning omsorg om 
funktionsnedsatta, 0,5 mkr
Konsekvensbeskrivning utifrån verksamhetssynpunkt 
Tillgängligheten för allmänheten och besökande personal minskar då receptionen inte 
längre kan hållas öppen. Allmän kontorsservice, såsom beställning av kontorsmaterial, 
generella felanmälningar, arkivering, posthantering, fakturahantering, telefonservice i 
allmänhet och diverse andra uppgifter upphör för övriga av socialförvaltningens 
verksamheter i Folkets hus. 

7.  Minska kostnad för administration inom omsorg om funktionshindrade, 
0,2 mkr 
Konsekvensbeskrivning utifrån verksamhetssynpunkt 
Allmän kontorsservice såsom, kallelser och protokoll till LSG och dialogmöten, 
fakturaservice avseende färdtjänst, allmän information till intranät och hemsida och 
fakturaservice, för chefer upphör och för omsorg om funktionshindrade i sin helhet. 

8. Minska budgeten inom administrativa avdelningen inom förvaltningen med 0,5 
mkr
Genomlysa administration inom förvaltningens administrativa avdelning, samt de 
stödfunktioner ute på förvaltningens verksamhetsområden som tangerar avdelningens 
arbete i syfte att effektivisera arbetet så att det ger effekt motsvarande 0,5 mkr. 
Konsekvensbeskrivning utifrån verksamhetssynpunkt. 
Arbetet kan komma att bedrivas mer effektivt genom att nya arbetssätt införs och att rätt 
kompetens arbetar med det som hen är bra på. Det kan också komma till den punkten att 
avdelningen får ta bort stödfunktion för att kunna nå besparing på 0,5 mkr. I det läget 
kommer service och stödfunktionen inte att kunna leverera det som den gör idag. 
Service till politik och förvaltningens chefer kan komma att bli sämre. 
Utifrån ovanstående tre förslag behövs en samordnad översyn ske av administration 
inom förvaltningen för att genom det försöka hitta samverkansmöjligheter avseende 
uppgifterna.  

9. Avveckla arbetsmarknadsenheten, 19,5 mkr
I 4 kap. 4 § socialtjänstlagen står att ”Socialnämnden får begära att den som får 
försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan 
kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket ska syfta till 
att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten 
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ska stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är 
lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska utformas med skälig hänsyn till den 
enskildes individuella önskemål och förutsättningar.”
Förvaltningen har genomfört en organisationsförändring 1 januari 2018 genom 
tillskapandet av avdelningen Arbete, sysselsättning och integration, ASI. Där har vi 
samlat arbetsmarknadsenheten, integrationsenheten och daglig verksamhet för att skapa 
en tydligare och starkare avdelning. Syftet med förändringen är att skapa ”en väg in och 
flera vägar ut” för de kommuninvånare som har sysselsättning inom förvaltningens 
dagliga verksamheter, kontakt med integrationsenheten samt med arbetsmarknads-
enheten, samt öka samarbetet internt inom förvaltningen. Avdelningen ska också stärka 
samarbetet med försörjningsstöd för att i högre grad kunna erbjuda kompetenshöjande 
aktiviteter som uppbär försörjningsstöd i syfte att rusta individen mot arbete och 
självförsörjning. 
Vi bedömer att vi genom detta sätt att organisera oss får bättre möjligheter att fortsätta 
utveckla arbetet med att hjälpa kommuninvånarna till stegvisa förflyttningar ut till 
arbetsmarknaden. 
Arbetsmarknadsenheten är den verksamhet inom ASI och socialförvaltning som arbetar 
för att motivera och rusta enskilda personer, i utsatta målgrupper, till sysselsättning, 
utbildning och arbete. Enheten arbetar med målgrupp i åldrarna 16-65 och deras insatser 
leder till att många kommuninvånare är i sysselsättning och arbete. Särskilt utsatta 
grupper är arbetslösa som saknar gymnasial utbildning, har olika former av 
funktionsnedsättningar och utomnordisk härkomst. I samarbete med övriga enheter 
inom avdelningen, inom förvaltningen, inom kommunen och med externa parter fyller 
enheten en mycket viktig funktion för att ge de kommuninvånare som står långt ifrån 
arbetsmarknaden en möjlighet att rustas för att komma vidare med målet att nå egen 
försörjning. 
I tidigare skrivelse gällande MRP 2019-2021 har förvaltningen beskrivit att det inom 
denna enhet sker arbete som väl motsvarar intentionen med den sociala inkluderings-
potten, varför bedömning görs från förvaltning och nämnd att de medel om 9,1 mkr som 
är tänkt att nämnden ska lämna ifrån sig till Kommunstyrelseförvaltningen bör 
kvarstanna inom nämnden för att fortsatt bedriva denna verksamhet. Att förvaltningen 
ska söka tillfälliga projektmedel från potten för att utföra aktiviteter ses inte ur 
arbetsmarknadsenhetens synvinkel som en hållbar och varaktig lösning, då insatserna 
för de sökta medlen riskerar att bli av årlig, tillfällig karaktär. Avdelningen och 
förvaltningen måste möjliggöras att arbeta med frågan med längre perspektiv än årliga 
då hela verksamheten behöver säkras genom långsiktig finansiering.
Konsekvensbeskrivning utifrån verksamhetssynpunkt
Att avveckla arbetsmarknadsenheten kommer få stora konsekvenser för kommunens 
möjligheter att motivera, rusta och stödja enskilda individer till utbildning, 
sysselsättning och arbete. Genom avvecklingen försvinner ett mycket viktigt led i 
samarbets- och aktivitetskedjan mellan externa parter som interna parter. Kostnaden för 
försörjningsstöd kommer att öka, utanförskapet som enskilda individer upplever 
kommer att öka då förvaltningen mister möjligheten till utförarled. Förvaltningen mister 
också syftet i den nya avdelningen som är att skapa en starkare kedja i arbetet med ”en 
väg in och flera vägar ut” i arbetet med att öka möjligheten att matcha rätt insats för 
varje enskild individ. 
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Om arbetsmarknadsenheten inte finns kommer enskilda individer som idag arbetar inom 
olika arbetsmarknadsåtgärder riskera att mista dessa och då sin nuvarande försörjning, 
vilket kommer leda till ökade kostnader för försörjningsstöd och ökat utanförskap för 
utsatta grupper. Möjligheten att stödja nyanlända mot arbete och egen försörjning 
kommer att försvåras, vilket i sin tur kommer leda till samhällsekonomiska kostnader då 
det blir begränsade möjligheter att arbeta med personer som lämnar etableringen. 
Verksamheten planerade och samordnade 200 feriepraktikplatser för ungdomar årskurs 
nio samt första och andra året på gymnasiet för 2018. Möjligheten att erbjuda dessa 
sommarjobb minskar om kostnad och samordning från AME för det hela ska sparas in.

10. Avveckla frivilligsamordnare 1,0 tjänst, 0,5 mkr
I 3 kap. 4 § socialtjänstlagen följer ”Socialnämnden skall i den uppsökande 
verksamheten upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. 
När det är lämpligt skall nämnden härvid samverka med andra samhällsorgan och med 
organisationer och andra föreningar.”
Beskrivning av verksamheten
Ett övergripande mål för frivilligverksamheten och dess samordnare är att tillsammans 
med frivilliga insatser, i samarbete med ideella föreningar, frivilligorganisationer och 
kyrkliga samfund skapa fler mötesplatser och öka delaktighet och gemenskap för våra 
äldre. Kommunen vill medverka till att underlätta för dem som vill göra en ideell insats 
som bidrar till social gemenskap, men också skingra ensamhet hos äldre. De frivilliga 
insatserna fungerar som ett komplement till annan vård och service och ersätter inte 
kommunens verksamhet och ansvar. Verksamheten syftar till att minska social isolering 
både för de som tar emot insatser och för dem som ger av sin tid. Frivilligverksamheten 
är en del av de förebyggande insatserna som bidrar till att senarelägga behovet av stöd 
och insatser från socialtjänsten.
Konsekvensbeskrivning
Frivilligverksamheten är viktig i den kommunala äldreomsorgen. Frivilligas insatser 
hjälper till att tillgodose den enskildes behov och önskemål av ett socialt innehåll. Det 
bidrar till att ge våra äldre en ökad livskvalitet samt att det skapar mervärde både för 
mottagaren och den som ger av sin tid. En viktig arena för att skapa detta är alla våra 
träffpunkter som finns i olika delar av kommunen. Utan våra frivilliga och dess 
samordnare finns det stor risk att vi inte kan fortsätta bedriva träffpunkter i den 
omfattningen som görs i nuläget. Våra frivilliga besöker även äldreboenden där de 
bidrar till att skapa en meningsfull vardag på olika sätt genom att vara ett värdefullt 
komplement till den ordinarie verksamheten. Avvecklas frivilligverksamheten 
försvinner den här möjligheten samt att behov av stöd och insatser från socialtjänsten 
tidigareläggs för målgruppen.
Många av aktiviteterna inom ”Kultur för äldre” samordnas av frivilligsamordnaren. 
Utan denna roll kommer möjligheten att fortsätta med dessa aktiviteter minska.
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11. Minska antalet korttidsplatser med 6 stycken på Nyhaga, 4,0 mkr
Verksamhetsbeskrivning
Nyhaga är en korttidsenhet med totalt 18 platser som tar emot personer tillfälligt för 
rehabilitering för att kunna hantera sin vardag, ofta efter en sjukhusvistelse. Personer 
som kommer har både fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. 
Konsekvensbeskrivning ur verksamhetssynpunkt
Att minska antal platser på enheten med 6 stycken, innebär att vi istället har 12 stycken 
korttidsplatser för att möta behovet av återhämtning och eftervård för de som är 
färdigbehandlade på sjukhuset och skrivs ut. Förvaltningen har sedan 2015 utvecklat sitt 
arbete med att ta hem färdigbehandlade från sjukhuset till sitt ordinära boenden genom 
så kallade samordningsteam inom varje hemtjänstområde. 
I samband med att ny lagstiftning gällande in- och utskrivning från slutenvården träder 
praktiskt i kraft i september 2018, kommer vi i än mer utsträckning behöva ta hem 
färdigbehandlade till sitt ordinära boende efter sjukhusvistelse. Risk finns dock för att 
minskningen av antal platser gör att vi inte klarar att ta hem i rätt tid med ökade 
betaldagar som följd. Kostnad för ett vårddygn på sjukhuset per person blir 7100 kr från 
och med september 2018.
En annan konsekvens av minskning av antal platser är att bemanningen behöver 
anpassas, vilket innebär att delar av befintlig personalstyrka behöver omplaceras 
alternativt avslutas. Detta kommer påverka enhetens arbetsmiljö för medarbetare och 
chef.

12. Avveckla korttidsvård med palliativ inriktning, 2,9 mkr
Verksamhetsbeskrivning
Regnbågen är en korttidsenhet för palliativ vård i samverkan mellan Vänersborgs 
kommun och Trollhättans Stad. Beslut om plats beviljas av biståndshandläggare i 
respektive stad. Enheten består av totalt sex platser för palliativ vård (Trollhättan 3,5 
platser och Vänersborg 2,5 platser). Personalen består av undersköterska och 
sjuksköterska. Tillgång finns till fysioterapeut och arbetsterapeut. Primärvårdens läkare 
finns tillgänglig vid planerade besök på Regnbågen. Kontinuerligt samarbete sker med 
avdelning 14 inom NU-sjukvården (palliativ vård).
Konsekvensbeskrivning
En avveckling av Regnbågen innebär att palliativ vård inte längre kan erbjudas på ett så 
kallat ”Hospice” utan ges inom övrig verksamhet i kommunens äldreomsorg. Detta 
innebär att insatser av palliativ karaktär utförs på våra särskilda boenden samt i ordinärt 
boende med insatser från hemtjänst och hemsjukvården, som till viss del redan sker. 
Under de år som Regnbågen funnits har en mycket god kompetens kring palliativ vård 
utvecklats. De medarbetare som valt att arbete på Regnbågen är alla intresserade av det 
specifika uppdraget kring palliativ vård. 
Vid en avveckling finns risk för att kommunen tappar uppbyggd kompetens då det 
innebär att personal behöver omplaceras alternativt avslutas. I samband med avveckling 
finns risk för att kvalitén försämras gällande insatser till kommuninvånare i livets 
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slutskede. För att säkerställa kvalitet och kompetens inom äldreomsorgens alla andra 
enheter behöver plan för kompetensutveckling ske kring palliativ vård.
En avveckling av verksamheten påverkar arbetsmiljön för medarbetare och chef samt 
omsorgsförvaltningen inom Trollhättans stad så verksamheten är gemensam.

13. Avveckla Torpa träffpunkt, 0,9 mkr
Verksamhetsbeskrivning
Träffpunkt Torpa är en mångkulturell mötesplats för äldre och anhöriga. Hit kan man 
komma för att umgås med andra och prata med någon på sitt hemspråk. Det finns 
möjlighet att få avlösning för den som vårdar en närstående hemma. Personal finns för 
att ge information om kontakter och om kommunens verksamheter för äldre. Här finns 
personal som talar romani, bosniska, serbiska, kroatiska, somaliska, arabiska och 
svenska. Verksamheten syftar till att motverka social isolering och segregation.
Konsekvensbeskrivning
Avveckling av träffpunkt Torpa innebär ökad social isolering och ökad segregation för 
äldre med utländsk härkomst. Träffpunkt Torpa har en förebyggande funktion och 
bidrar till att kommuninvånare senarelägger sitt behov av stöd och insatser från 
socialtjänsten. En avveckling av Träffpunkten leder till ett ökat behov av socialtjänsten i 
övrigt i form av insatser från hemtjänsten, särskilt boende samt dagverksamhet.

14. Minska personalbudget inom särskilt boende äldre och boende inom LSS och 
socialpsykiatrin samt daglig verksamhet med 5 procent, 19,7 mkr
Förvaltningsledningen ser det som svårt, utifrån de förändringar som genomförts/ 
genomförs utifrån den beslutade boendeplanen, att hitta besparingsåtgärder genom att 
avveckla ytterligare boendeplatser inom äldreomsorgen alternativ boendeplatser inom 
LSS eller socialpsykiatrin. Förslag på besparing ges därför i att sänka personalbudget 
inom dessa verksamhetsområden samt inom daglig verksamhet. 
Boende funktionshindrade LSS och SoL inom Vänersborg kommun ligger något högt 
kostnadsmässigt om man tittar på kostnader per brukare och år jämfört med kommuner 
inom VGR samt samtliga kommuner i riket. En minskning av personalbudgeten med 
5 procent motsvarar 6,5 mkr. 
Daglig verksamhet LSS inom Vänersborg kommun ligger högt kostnadsmässigt om 
man tittar på kostnader per brukare och år jämfört med liknande LSS kommuner, 
kommuner inom Västra Götalandsregionen, samt samtliga kommuner i riket. En 
minskning av personalbudgeten med 5 procent motsvarar 1,5 mkr och kan åstadkommas 
genom effektivare planering om var brukaren kan få sin placering genom att titta på var 
det finns kapacitet att ta emot ytterligare brukare utan personalförstärkning på 
mottagande enhet.
Särskilt boende för äldre ligger, om vi jämför oss med liknande kommuner något högre 
inom Vänersborgs kommun. En minskning av personalbudgeten med 5 procent 
motsvarar 11,7 mkr. Verksamheten går idag i balans, förutom ett ärende med avancerad 
vård och omsorg. Verksamheten arbetar redan idag med att använda resurserna mer 
effektivt genom att genomlysningar gjorts, påbörjats eller kommer göras inom samtliga 
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enheter under året utifrån ”smart bemanning” för att utifrån detta schemalägga efter 
brukarnas faktiska behov samt arbeta över enhetsgränserna. Detta arbetssätt 
implementeras under 2018 och förväntas ge effekter som leder till b.la minskade 
kostnader. Detta arbete får särskilt analyseras som grund vid eventuellt beslut.
Uppgifterna är hämtade från verktyget KOLADA (kommun- och landstingsdatabasen).

Konsekvensbeskrivning utifrån verksamhetssynpunkt
När det gäller medarbetarna kan en förändring som denna komma att påverka 
arbetsmiljön och sjuktalen negativ. Detta behöver planeras för och följas upp.
Ur ett brukarperspektiv kan detta leda till mindre tid för aktiviteter utöver det som är 
beslutat i vars och ens genomförandeplan.

Sammanställning förslag på besparingsåtgärder
1. Revidera sökta medel gällande förstärkning av hemsjukvårdens budget avseende 

avancerad hälso- och sjukvård med 3,2 mkr
2. Ta bort äskandet gällande förstärkning av budget för särskilt boende äldre utifrån 

avancerad sjukvård från socialnämndens tidigare beslut, 2,8 mkr
3. Avveckla fältverksamheten inom individ- och familjeomsorgen, 2,5 mkr
4. Avveckla öppna verksamheten Trean inom omsorg om funktionshindrade, 1,0 mkr
5. Avsluta verksamhet Hikikomori, 0,3 mkr
6. Avveckla receptionen i Folkets hus för avdelning omsorg om funktionshindrade, 0,5 

mkr
7. Minska administration inom omsorg om funktionshindrade, 0,2 mkr
8. Minska budgeten inom administrativa avdelningen inom förvaltningen med 0,5 mkr
9. Avveckla arbetsmarknadsenheten, 19,5 mkr
10. Avveckla frivilligsamordnare inom vård, stöd och utredning, 1,0 tjänst motsvarande 

0,5 mkr
11. Minska antalet korttidsplatser med 6 stycken på Nyhaga inom vård, stöd och 

utredning, 4,0 mkr
12. Avveckla korttidsvård med palliativ inriktning inom vård, stöd och utredning, 2,9 

mkr
13. Avveckla Torpa träffpunkt, 0,9 mkr
14. Minska personalbudget inom särskilt boende äldre och boende inom LSS och 

socialpsykiatrin samt daglig verksamhet med 5 procent, 19,7 mkr
Förslagen ger en besparing motsvarande 58,2 mkr. Dessa bedöms inte hinnas ge 
helårseffekt 2019. 
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Bedömning
Socialförvaltningen möter många kommuninvånare i behov av insatser och stöd i 
vardagen utifrån de beslut de blivit beviljade. Vi är en förvaltning som arbetar inom 
många välfärdsområden utifrån flertalet lagstiftningar som styr socialt arbete, social 
omsorg, hälso- och sjukvård och kommunalt aktivitetsansvar. Vi möter också många 
kommuninvånare utifrån våra främjande, uppsökande och förebyggande enheter vars 
insatser syftar till att möjliggöra ett stöd som skapar mervärde och som fördröjer 
behovet av mer individuellt utformade lagstadgade insatser. 
Förvaltningschef med ledning gör bedömning att nämnden behöver tillföras medel för 
att klara verksamhetens uppdrag såsom behovet ser ut idag och nämnden har, 
2018-04-19 beslutat att begära en ramökning om 42,5 mkr samt att de 9,1 mkr som är 
tänkta till den sociala inkluderingspotten ska kvarstanna inom nämndens ram. Utifrån 
de prognoser som gjorts under 2018 samt inför 2019 bedömer förvaltningsledningen att 
nämndens äskande kan minskas med 6,0 mkr. 
Utifrån kommunstyrelsens beslut att ge uppdrag till nämnden vilka åtgärder som kan 
genomföras för att nå budgetram för 2019 har förslag presenterats.
Samtliga förslag till åtgärder kan alla komma att påverka kommande kostnads-
utveckling negativt, få samhälleliga konsekvenser som konsekvenser för enskilda 
individer, påverka medarbetares arbetsmiljö samt innehållet i utförande av insats i 
förhållande till hur det är uppbyggt idag.
Socialförvaltning och nämnd förfogar enbart över de verksamheter som finns inom 
nämndens ram, men i ett ekonomiskt utsatt läge där också många kommuninvånare är i 
behov av de välfärdstjänster som utförs inom nämndens verksamhetsområden bör 
frågan ställas hur resurser kan omfördelas inom hela kommunens verksamhetsområde.

Beredning
Förslagen har informerats och samverkats inom förvaltningens samverkansgrupp
2018-08-28 och 2018-09-11 enligt MBL § 19, § 11 och de risk- och konsekvens-
beskrivningar som är bilagda tjänsteskrivelsen är genomförda inom 
samverkansgruppen.

Underlag
- Tjänsteskrivelse MRP 2019-2021
- Socialnämndens beslut 2018-04-19 samt 2018-05-19
- Riskbedömning och handlingsplan

Karin Hallberg
Socialchef

Bilagor
Riskbedömning och handlingsplan
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Förvaltningschef, verksamhetschefer, ekonomer adm. avd, Kommunstyrelsen
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