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Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner delårsrapport per augusti och helårsprognos 2018 

samt överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden beslutar införa:

- anställningsstopp
- inköpsstopp
- stopp för övertid
- stopp för inköp av konsulttjänster
- stopp för utbildning och konferenser
Ovanstående restriktioner gäller nya beslut. Undantag från dessa beslut tas av 
verksamhetschef respektive förvaltningschef. 

Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport med helårsprognos för 2018 har sammanställts för socialnämnden per 
2018-08-31. Periodiserat utfall per augusti redovisar underskott på 32,5 mkr. 
Årsprognosen för 2018 beräknas visa underskott med totalt 38,7 mkr. 

Årsprognosen för verksamheterna visar för nämnd och förvaltningsgemensamt ett 
överskott på 0,7 mkr. Äldreomsorgen redovisar ett samlat underskott på 0,6 mkr, varav 
vård och omsorg ett överskott med 6,5 mkr och vård, stöd och utredning 7,1 mkr. 
Individ- och familjeomsorg redovisar ett underskott på 27,1 mkr, omsorg om 
funktionshindrade underskott på 13,3 mkr och arbete, sysselsättning och integration ett 
överskott på 1,6 mkr. 

I delårsrapporten redovisas resultatavstämning, förklaringar till redovisade ekonomiska 
avvikelser som återfinns under respektive verksamhets avsnitt samt en samlad 
redovisning av de åtgärder som förvaltning och nämnd vidtagit för att få budget i 
balans. Förvaltningen gör bedömningen att underskottet inte kan hämtas hem under 
innevarande år. 
Socialnämnden beslutade den 19 juni 2018 att begära tilläggsanslag hos 
kommunstyrelsen om 26,6 mkr för innevarande års verksamhet.
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Socialnämnden 

Socialnämnden 
Ordförande: Tf. Ann-Britth Fröjd (C) och Dan Nyberg (S) 
Vice ordförande: Marie-Louise Bäckman (KD) 
2:e vice ordförande: Ann-Britth Fröjd (C) 
Förvaltningschef: Karin Hallberg 
 

Verksamhetsbeskrivning 
Socialförvaltningen är indelad i sex verksamheter och 
leds av en förvaltningschef samt 6 verksamhetschefer. 
Förvaltningen arbetar på uppdrag åt socialnämnden 
och har att förhålla sig till flertalet lagrum, ex vis 
socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU), 
lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).  
 
Vård och omsorg (VoO) ansvarar för att ge äldre och 
andra i behov av vård och omsorg, en god omvårdnad 
och hälso- och sjukvård. Varje människa ska få 
möjlighet att leva och verka i sin invanda miljö under 
så normala levnadsomständigheter som möjligt. 
Insatser är individuellt utformade och ges i den 
enskildes hem samt i särskilt boende. 
 
Vård- stöd och utredning (VSU) ansvarar för 
förebyggande verksamhet, anhörigstöd, 
dagverksamhet, korttidsverksamhet riktat mot äldre, 
biståndsbedömningar avseende LSS och SoL, riktat 
mot äldre, personer med funktionsnedsättning och 
personer med socialpsykiatrisk problematik, HSL, 
larmmottagning, nattpatrull samt bemanningsenhet.  
 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) ansvarar både 
för förebyggande verksamhet, individuellt inriktat 
utrednings- och behandlingsarbete, samt akut- och 
träningsboende för personer med 
missbruksproblematik, Till verksamheten hör även 
familjerättsliga uppgifter.  
 
Omsorg om funktionshindrade (OoF) ansvarar för 
insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Insatser ges utifrån 
individuella behov, där brukaren har ett stort inflytande 
över insatsens utformning. Avdelningen ansvarar även 
för stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) till personer med 
socialpsykiatrisk problematik. 
 
Arbete, sysselsättning och integration (ASI) 
insatser syftar till att erbjuda stöd till personer med en 
svag ställning på arbetsmarknaden som långvarigt 
arbetslösa, personer med funktionsnedsättning 
alternativt arbetshinder och personer med behov av 
skyddade anställningar. Verksamheten organiserar 
också integrationsarbete och boende för 
ensamkommande barn. 
 
Administrativa avdelningens uppdrag är att stödja 
förvaltningsledning samt avdelningarna utifrån rollerna 
ekonom, personalspecialist, utredare, systemförvaltare 
samt kansli. Alkoholhandläggning ingår som en del i 
kanslifunktionen. 
 

Resultatavstämning 
Nedan redovisas nämndens förväntade resultat som 
ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås. 

 

Invånare 

Kvalitén på nämndens verksamhet ska vara minst 
rikssnitt i nationella jämförelser 

 Uppnås 
Förvaltningen har sedan tidigare mätningar goda och 
mycket goda resultat i brukarundersökningar och 
öppna jämförelser. Arbete pågår inom förvaltningens 
olika verksamhetsinriktningar och flertalet 
brukarundersökningar och öppna jämförelser 
genomförs under året. En närmare beskrivning 
gällande måluppfyllelse får därför ges vid bokslut då 
samtliga verksamhetsinriktningar inte fått resultat av 
undersökningar eller har undersökningar att 
genomföra under hösten. När det gäller kvalitén i våra 
äldreboende och i vår hemtjänst ligger vi över 
genomsnittet gällande kvalité utifrån resultat som 
presenterats under försommaren. Bedömning görs att 
förvaltningen i de olika verksamhetsinriktningarna 
kommer nå måluppfyllelse. 

Andel som når egen försörjning ökar 

 Uppnås delvis 

Under 2017 och även fortsatt under 2018 kan ses en 
övervältringseffekt från Arbetsförmedling (AF) och 
Försäkringskassan (FK). Det är en betydande andel av 
personer som går ur etableringen på AF som inte är 
självförsörjande. När det gäller FK har ersättnings-
nivåer sänkts eller så har personer nekats fortsatt 
sjukskrivning. Försörjningsstöd samverkar med AF, 
FK, AME (arbetsmarknadsenheten) samt sjukvården 
på olika sätt, bl. a via samordningsförbundet, DUA 
(Delegationen för unga och nyanlända till arbete) unga 
och DUA nyanlända. Via samordningsförbundet har på 
IFO:s initiativ bildats en arbetsgrupp i syfte att komma 
fram med en arbetsmodell i samverkan kring gruppen 
sjukskrivna utan rätt till sjukpenning (SGI 0). 
Enhetschef och 1:ar på försörjningsstöd bevakar 
kontinuerligt omvärlden och arbetat metodiskt med 
"ständiga förbättringar". 1 mars startade enheten upp 
med det nya verksamhetssystemet Life-Care. Nästa 
steg är att planera för införande av medborgartjänster. 
Första steget blir att införa visa-tjänster där brukare via 
e-legitimation kan logga in på "min sida" och följa 
ärendets handläggningsprocess. Nästa steg blir 
därefter att planera för införande av e-ansökningar. 

En prioriterad uppgift för ASI är att hitta konkreta 
arbetsformer för att fortsätta etablera ett nära 
samarbete med enheten för försörjningsstöd för att i 
större utsträckning kunna erbjuda insatser i syfte att 
personer med långvarigt försörjningsstöd ska minska. 
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Socialnämnden 

En samverkansdag för socialsekreterare på 
försörjningsstöd och arbetskonsulenter i 
vägledningsteamet har genomförts. En av 
målsättningarna med bildandet av ASI är bl.a. att korta 
vägen till arbete för målgruppen nyanlända flyktingar. 
Detta sker dels genom överenskommelse med AF 
kring samverkansmodell inom DUA:n för nyanlända, 
där AME och Integrationsenheten deltar aktivt i 
utförande av "Startpunkten", ett 5-veckors 
introduktionsprogram, samt genom kontakt med 
arbetskonsulenter inom vägledningsteamet som kan 
erbjuda olika kompetenshöjande insatser. 

Närmare måluppfyllelse får redovisas vid bokslut. 

 

Samhällsutveckling 

Boendebehov för särskilt boende ska tillgodoses inom 

skälig tid, 30 dagar för äldreboende och 180 dagar 

inom omsorgen för LSS-boende 

 Uppnås 

Boendebehov inom äldreomsorgen tillgodoses med 
god marginal inom 30 dagar. Snitt-tiden för att få 
erbjudande om boendeplats på särskilt boende inom 
vård- och omsorg är för tiden jan-juli är 19 dagar för 
fys. plats och 20 dagar för demensplats. Inom omsorg- 
om funktionshinder bedöms behovet vara tillgodosett 
genom de byggnationer som möjliggjorts genom den 
reviderade boendeplanen. Nytt boende med inriktning 
LSS på Tegelbruksvägen och nyrenoverat servicehus 
med inriktning LSS på Idrottsgatan öppnar under 
september månad. 

Ekonomi 

God ekonomisk hushållning inom givna resurser 

genom effektivare och tätare uppföljningar av 

verksamhet, budget och personal 

 Uppnås inte 

God ekonomisk hushållning genomsyrar allt arbete 
inom förvaltningen och vi arbetar inom alla led med att 
genomföra insatser, så långt det är möjligt, på 
hemmaplan. Varje chef har regelbundna uppföljningar 
med ekonom varje månad. Vi implementerar en ny 
budgetprognosmetod (JOTIB) i syfte att stärka chefer i 
deras månadsvisa prognosarbete. Ett stort fokus inom 
förvaltningen är att sänka sjukfrånvaro och öka hälsan 
på arbetsplatsen. Vi förbereder och arbetar för att fullt 
ut implementera hel/del - heltid som norm, och i det ta 
hand om övertaligheten som uppstår inom ram.  

På grund av ökade volymer i form av ärenden och 
nivåer på behov som inte ryms inom budgetram, men 
har lagstöd för att insatsen ska ske, prognostiseras 
underskott när det gäller placeringar av barn och unga 
inom IFO, försörjningsstöd, externa placeringar vuxna 
och barn/unga inom LSS samt vuxna inom 
socialpsykiatrin, hemtjänst och personlig assistans. 
Förvaltningen arbetar aktivt med att minska 
underskottet genom flertalet aktiviteter. 

Förvaltningen har påtalat behov av en ny gemensam o 
integrerad prognosmodul i Raindance, vilket saknas 

idag. Denna modul hade underlättat arbetet och 
överskådligheten betydligt för chefer och ekonomerna. 

Medarbetare 

Sänka sjukfrånvaron till max 8,0 % per år och 

avdelning 

 Uppnås delvis  

Förvaltningen som helhet hade under de första 
månaderna 2018 en hög sjukfrånvaro relaterat till b.la 
säsongsbetonade virussjukdomar och influensa, men 
också en relativt hög korttidsfrånvaro under 
sommaren. Målsättningen för förvaltningen är att nå 
målet 8,0 % frånvaro. Förutsättningarna för de olika 
verksamhetsinriktningarna ser olika ut gällande detta 
då ex. vis VSU, ASI och administrationen har en lägre 
sjukfrånvaro än OoF, IFO och VoO. Förvaltningen 
arbetar intensivt med frågan om att stärka hälsan på 
arbetsplatserna, möjliggöra för medarbetare att återgå 
till arbete, följa de reviderade sjukskrivningsrutinerna 
och arbeta aktivt med årshjulet för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Projekt att jobba ner korttids-
frånvaro har mer aktivt inletts under sommaren då 
personalspecialisterna blev fulltaliga. Arbetet är en del 
i ett effektiviseringspaket som Socialnämnden ytterst 
beslutat om. Målet är att under 2019 minska 
korttidsfrånvaron med en procentenhet. 
Enhetscheferna följer upp sjukfrånvaron bland 
personal, tar fram aktiviteter och arbetar med de 
rehabärenden som finns i nära samarbete med 
personalspecialist. 

För perioden jan-juli var sjukfrånvaron för Vård-stöd 
och utredning i snitt 5,8 %, för Arbete, sysselsättning 
och integration 6,8 %, för Individ-och familjeomsorg 
9,5 %, för Omsorg- om funktionshindrade 10,0%, för 
Vård- och omsorg 12,9% och för administration 0,6 %. 
Förvaltningen som helhet var sjukfrånvaron 9,7 % 
under tidsperioden. 

 

Fler medarbetare upplever ett hållbart arbetsliv 

 Uppnås delvis 

Flertalet aktiviteter pågår inom de olika 
verksamhetsinriktningarna inom förvaltningen i syfte 
att stärka det hållbara arbetslivet, exempelvis översyn 
gällande schemaförläggning, samtal vid APT- möten 
om hälsa på arbetsplatsen, olika metoder för att skatta 
arbetsbelastning och mående. Översyn har 
genomförts gällande antal medarbetare/chef och 
förstärkning av antalet chefer har skett inom alla 
verksamhetsinriktningar. Varje verksamhet tar fram 
handlingsplaner utifrån den personalenkät som 
genomfördes under hösten 2017. Personalenkäten för 
förvaltningen visar att medarbetare överlag inom 
förvaltningen upplever sig ha en god arbetsmiljö. 
Närmare måluppfyllelse får göras i samband med 
bokslut. 
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Socialnämnden 

Nyckeltal/jämförelsetal 

 Prognos 
2018 

Utfall 
1808 

Bokslut  
2017 

Vård & omsorg (äldre)     

Äldreboende platser 1) 372 372 422 

Korttidsplatser 2) 36 36 36 

Hemtjänst, utförda timmar 226 426 150 950 218 928 

Antal besök dagverksamhet 9 600 6 331 8 949 

Medicinskt färdigbehandlade 1 400 1046 1 234 

Antal vårddagar med 
betalningsansvar  

440 350 671 

Hem för vård och boende 
(HVB) 

   

Antal vårddagar, barn 0-21 år 7 000 4 563 7 321 

Antal vårddagar, vuxna 600 421 2 276 

Antal vårddagar, familjehem 22 000 15 343 33 216 

Omsorg om 
funktionshindrade 

   

Antal boendebeslut enl LSS 160 157 158 

Antal boendebeslut enl SoL 40 37 38 

Antal boendestödsbeslut SoL 90 89 88 

Antal tillgängliga bostäder 
egen regi 

187 178 169 

Köpta externa platser  20 19 19 

Personer med personlig 
assistans, SFB 

47 47 52 

Personer med personlig 
assistans, LSS 

19 19 20 

Antal beslut daglig 
verksamhet, LSS 

145 145 145 

Försörjningsstöd    

Antal bidragshushåll 730 642 730 

Försörjningsstöd, mkr netto 37 25 32 

Flyktingverksamhet    

Antal mottagna flyktingar 3) 250 126 244 

Antal mottagna 
ensamkommande flyktingbarn 

6 3 27 

Arbete, sysselsättning och 
integration 

   

Antal anvisade personer 1 800 1 178 1 641 

Kommentar: 
1) Nedläggning av Pionen och Ringhem samt Prästkragens 

servicehus. 
2) Varav 3,5 platser disponeras av Trollhättan 
3) Kommunplacerade. 

 

Ekonomi 
Resultaträkning 

mkr 
Prognos 

2018 
Budget 

2018 
Bokslut 

2017 
Utfall 
1808   

% 
Utfall 
1708 

Statsbidrag 136,3 131,8 179,1 90,8 69 122,5 

Övr. Intäkter 97,7 94,0 99,8 65,1 69 67,0 

S:a intäkter 234,0 225,8 278,9 155,9 69 189,5 

Personal 860,4 883,0 840,4 574,9 65 565,4 

Omkostnader 370,4 301,3 368,6 252,2 84 238,0 

Avskrivningar
/Internränta 

4,7 4,3 4,2 3,2 74 2,7 

S:a Kostnad  1 235,5  1 188,6 1 213,2 830,3 70 806,1 

Nettokostnad 1 001,5 962,8 934,3 674,4 70 616,1 

Nettobudget 962,8 962,8 920,0 641,9  610,7 

Resultat -38,7 0,0 -14,3 -32,5  -5,9 

 
 
 

Anslagsbindningsnivå, mkr 

mkr 
Prognos 
       2018 

Budget 
2018 

Budget 
diff 

Utfall 
1808 

% 

Nämnd och 
administration 

35,5 36,2 0,7 22,9 63 

Äldreomsorg 505,3 504,7 -0,6 345,1 68 

Individ och 
familjeomsorg 

163,1 136,0 -27,1 108,9 80 

Omsorg om 
funktionshindrade 

238,6 225,3 -13,3 156,5 69 

Arbete, 
sysselsättning och 
integration 

59,0 60,6 1,6 41,0 68 

Netto 1 001,5 962,8 -38,7 674,4 70 

 

Utfall 2018-08-31 

Periodiserat utfall per augusti redovisar underskott på 

32,5 mkr. Det periodiserade resultatet innefattar större 

delen av årets kostnader för semestervikarier inom 

äldreomsorg och omsorg om funktionshinder.  

Prognos 2018-08-31 

Årsprognos för socialnämnden beräknas redovisa 

underskott på 38,7 mkr. Förklaringar till avvikelsen 

redovisas under respektive avdelnings avsnitt nedan. 

Nämnd och förvaltningsgemensamt  

Nämnd och förvaltningsgemensamt beräknas redovisa 

ett överskott på 0,7 mkr. Förvaltningschefens 

förfogandeanslag redovisar överskott på 1,0 mkr, 

rehab beräknas redovisa överskott på 0,9 mkr. 

Färdtjänst beräknas redovisa underskott på 1,0 mkr 

och IT inom socialförvaltningen beräknas visa 

underskott med 0,5 mkr. 

Äldreomsorg 

Äldreomsorgen är från och med 1 januari 2017 delad i 

två verksamhetsinriktningar, vård och omsorg (VoO) 

och vård, stöd och utredning (VSU).  

Vård och omsorg beräknas redovisa ett överskott på 

6,5 mkr.  

Hemtjänsten beräknas överskrida budget med 16,2 

mkr, vilket främst är en följd av ökat antal utförda 

timmar.  

Särskilda boenden är den verksamhet som visar störst 

avvikelse, här beräknas ett överskott på 22,7 mkr. 

Vilande budget till följd av två avvecklade servicehus 

under 2017 genererar 24,8 mkr. Under 2018 avvecklas 

servicehusen Pionen och Ringhem och förväntas ge 

ytterligare överskott på 8,4 mkr. Överskotten 

reduceras med 6,0 mkr pga. återställningskostnader 

för Pionen och Kastanjen. Övriga särskilda boenden, 

allvård och demens, visar underskott 4,5 mkr, bl.a. 

som en följd av ett ärende med avancerade 

vårdinsatser.  

Verksamheten gemensam vård och omsorg förväntas 

hålla budget. 
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Socialnämnden 

Vård, stöd och utredning beräknas redovisa ett 

underskott på 7,1 mkr.    

Verksamhet gemensamt VSU redovisar underskott 

med 0,5 p.g.a. en ofinansierad tjänst inom 

avgiftshandläggning. 

Hemsjukvård beräknas redovisa ett underskott på 4,6 

mkr. Orsaken är ett antal ärenden med avancerade 

vårdinsatser vilka delvis balanseras upp av överskott 

på personal. Kommunrehab redovisar ett överskott på 

0,5 mkr som en följd av vakanta tjänster. 

Nattpatrullerna beräknas överskrida budget med 1,1 

mkr vilket är en följd av de svårigheter som finns för 

hemsjukvårdens nattpatrull att rekrytera personal. 

Detta leder till att bemanningsföretag måste anlitas. 

Verksamheterna måste alltid ersätta vid frånvaro. 

Korttidsboendena visar ett underskott på 0,4 mkr 

beroende på att verksamheten har bemannat upp 

p.g.a. ökad vårdtyngd.  

Kostnaderna för utskrivningsklara beräknas överskrida 

budget med 0,5 mkr. Orsaken är ett ökat antal 

utskrivningsklara framförallt under sommarmånaderna 

då organisationens beredskap för vårdplanering är 

begränsad. 

Individ och familjeomsorg 

Verksamheterna beräknas redovisa ett underskott på 

27,1 mkr. Gemensamt IFO redovisar överskott på 3,5 

mkr för ersättningar från socialstyrelsen och 

migrationsverket avseende tidigare år. 

Familjestöd beräknas visa underskott på 15,2 mkr. 

Underskottet härrör sig till Hem för vård och boende 

(HVB) gällande barn och ungdomar. Familjehems-

gruppen beräknas visa underskott på 17,9 mkr. 

Vuxenstöd beräknas redovisa överskott på 1,4 mkr. 

Sektionen försörjningsstöd förväntas göra överskott på 

0,8 mkr kopplat till personalkostnader. Utbetalt 

försörjningsstöd förväntas överskrida budget med 5,0 

mkr men detta underskott kommer att regleras med 

tidigare års uppbokade schablonersättningar från 

Migrationsverket.  

Omsorg om funktionshindrade 

Verksamheterna beräknas redovisa underskott på 13,3 

mkr.  

Personlig assistans LSS prognostiserar ett underskott 

på 4,9 mkr.  

För köpta platser LSS beräknas ett underskott på 12,0 

mkr. Orsaken till underskottet är kopplat till att lämpliga 

boenden inte kunnat erbjudas i egen regi samt att 15 

barn går i skola på annan ort där OoF bekostar 

boendestödet. Köpta platser SoL boende beräknas 

visa underskott med 2,4 mkr då personerna inte har 

kunnat erbjudas lämpliga boende i egen regi.  

Bostäder LSS i egen regi beräknas visa överskott på 

5,2 mkr. Detta beror på att 6,5 mkr är budgeterat för 

Tegelbruksvägen LSS boende, detta boende beräknas 

kosta 2,7 mkr under 2018. Vidare finns det 3,5 mkr 

budgeterat för Idrottsgatans LSS boende och detta 

boende beräknas kosta 2,4 mkr under 2018. Övriga 

enheter inom boende LSS beräknas bedriva 

verksamheterna inom budget.   

Socialpsykiatri boende beräknas visa underskott på 

3,6 mkr.  

Gemensam OoF beräknas redovisa överskott på 1,3 

mkr. Förklaringen till detta är vakanser samt budget för 

hyror som beräknas öka när nya boenden tas i drift. 

Arbete, sysselsättning och integration 

Verksamheterna beräknas redovisa överskott på 1,6 

mkr. 

Arbetsmarknadsenheten beräknas ge överskott på 2,0 

mkr. Verksamheten tillfördes under sommaren 2,5 mkr 

med anledning av kommunen anställt ett stort antal 

extratjänster. 1 mkr av dessa kommer inte att 

förbrukas. Vakanta tjänster ger ytterligare plus 1,0 mkr. 

Daglig verksamhet beräknas överskrida budget med 

0,4 mkr främst beroende på ökade hyror och övriga 

verksamhetskostnader. 

Flyktingverksamhetens kostnader täcks av 

flyktingschablonen som utbetalas från Migrations-

verket och visar därmed ett resultat enligt budget. 

Verksamheten ensamkommande flyktingbarn/unga 

beräknas bedrivas inom den ram som utgörs av de 

ersättningar som inkommer från Migrationsverket.  

Åtgärder 

Prognos minus 38,7 mkr motsvarar 4,0 % av 

nämndens nettobudget. De enskilt största 

underskotten härrör till köpta platser inom OoF och 

IFO, hemtjänst samt personlig assistans LSS. Det 

finns i dagsläget inga outnyttjade anslag som 

budgetmässigt kan täcka dessa underskott. 

Förvaltningen följer noga utvecklingen inom alla 

verksamheter. Flertalet enheter redovisar budget i 

balans och där underskott aviserats pågår arbete för 

att minimera eventuellt underskott. Underskotten 

härrör till beslut som enskilda erhållit utifrån 

bestämmelser i den lagstiftning som styr människors 

rätt till insats och rätt till skydd. Utöver detta har 

förvaltningen att utföra mer avancerad omsorg och 

vård vilket påverkar kostnaden inom VoO, VSU och 

OoF.  

Vid resursbrist ska tvingande nivåer enligt lagstiftning 

och myndighetskrav prioriteras. Förvaltningen 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. 
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Socialnämnden 

Utifrån det beräknade underskottet är flertalet 

processer igång inom förvaltningen utifrån flera syften, 

varav ett är att klara av att nå budgetbalans. 

- Aktivt arbete med att sänka sjukfrånvaron 
inom samtliga verksamheter genom 
förstärkning av personalspecialisterna inom 
ram som i ett nära samarbete med cheferna 
arbetet i sjukfrånvaro- och rehabprocess. 

- ”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 ekonomisk effektiva scheman. 
Effekten av processen bedöms som långsiktig.  

- 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. 

- Reviderad boendeplan som möjliggör drift 
inom ram av kommande äldreboende 
Niklasbergsvägen 1, förstärkning av 
underfinansierad budget för hemtjänst, 
nattpatrull, larmmottagning, dagverksamhet 
äldre, drift av nytt LSS-boende inom ram 
(2020), samt drift av sammanslaget korttids 
barn och unga inom ram. Korttids ger också 
möjlighet till samplanering för personalen då 
verksamheten kommer vara samlad i ett hus. 

- 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 förmågan 
att möta och utreda problematiken samt arbeta 
med insatser. Teamet kommer arbeta i ett 
nära samarbete med Barnahuset i Trollhättan. 

- Förebyggande arbete inom samtliga 
avdelningar, vilket stärks upp på 
familjecentralen genom samarbete inom 
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. 

- Avtal med Samhall gällande tvätt och inköp 
inom hemtjänsten, som implementeras under 
hösten 2018, vilket 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. 

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

- Projektering av nytt korttids barn och unga 
som möjliggör att förvaltningen kan lämna två 
externt hyrda fastigheter och samla 
verksamheten inom en fastighet som möjliggör 
bättre samordning mellan personalgrupper. 

- 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.  

 
Flertalet aktiviteter pågår för att försöka minska 
prognosticerat underskott. Då några av dessa är 
långsiktiga processer bedöms effekten först ses 
senare delen av 2018 samt 2019. Bedömning görs att 
det prognosticerade underskottet inte kan hämtas hem 
under innevarande år. Socialnämnden beslutade den 
19 juni 2018 att begära tilläggsanslag hos 
Kommunstyrelsen om 26,6 mkr för innevarande års 
verksamhet.  
 

Investeringar 

mkr 
Prognos 
2018 

Budget 
2018 

Budget-
diff 

Utfall 
1808 

Nämnd/ Adm. 0,3 0,5 0,2 0,1 

Äldreomsorg 4,5 4,5 0,0 1,8 

Individ & 
familjeomsorg 

0,5 0,5 0,0 0,3 

Omsorg om 
funktionshindrade 

0,8 0,5 -0,3 0,6 

Arbete, 
sysselsättning & 
integration 

0,2 0,3 0,1 0,0 

Netto 6,3 6,3 0,0 2,8 

 
2018 års investeringsbudget är 6,3 mkr. Total 

investeringskostnad för året beräknas till 6,3 mkr.  

Vård och omsorg investerar i låssystem och larm, 

hjälpmedel, elcyklar och möbler.  

För övriga avdelningar avser investeringarna ny- och 

återinvesteringar i främst kontorsmöbler och andra 

inventarier. 
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