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Socialnämnden

Detaljbudget 2019 
Förslag till beslut

1. Socialnämnden fastställer upprättat förslag till detaljbudget 2019 per 
verksamhetsnivå 

2. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att fastställa socialnämndens 
anslagsbindningsnivåer för 2019 enligt följande: nämnd och 
förvaltningsgemensamt 36 675 tkr, äldreomsorg 498 195 tkr, individ- och 
familjeomsorg 139 648 tkr, omsorg om funktionshindrade 231 057 tkr, arbete, 
sysselsättning och integration 56 619 tkr.

Sammanfattning av ärendet
Budgetram för 2019 har för respektive avdelning fördelats per anslagsbindningsnivå 
enligt följande: 

Nämnd och förvaltningsgemensamt                                          36 675 tkr
Äldreomsorg 498 195 tkr 
Individ och familjeomsorg 139 648 tkr
Omsorg om funktionshindrade 231 057 tkr
Arbete, sysselsättning och integration 56 619 tkr
Summa budgetram 2019 962 194 tkr

Fördjupad beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-21 om Mål- och resursplan 2019-2021 vilket 
innebar följande ramförutsättningar för 2019. 

Budgetramen minskades med 8 715 tkr. Ramminskande poster uppgår till 10 519 tkr 
fördelat på 4 404 tkr socialnämndens andel av sänkt statsbidrag, 2 521 tkr i tillfällig 
ramökning 2018 för extratjänster, 1 000 tkr i tillfällig ramökning 2018 för 
flyktingverksamhet, 2 033 tkr för sänkt hyra p.g.a. komponentavskrivning, 561 tkr för 
sänkt internränta. Ramökande poster uppgår till 1 804 tkr fördelat på 1 000 tkr för att 
skapa 100 nya jobb för personer som lever i utanförskap, 671 tkr 
inflationskompensation, 133 tkr för höjt PO till köpta tjänster internt.       
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Socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

2018-12-03 Dnr: SOC 2018/258

Fördelning ramminskning samt interna omflyttningar mellan anslagsbindningsnivåer:

Nämn och förvaltningsgemensamt 390 tkr
Äldreomsorg tkr -10 992 tkr
Individ och familjeomsorg (IFO) 3 078 tkr
Omsorg om funktionshindrade (OoF) 3 482 tkr
Arbete, sysselsättning och integration (ASI) -4 673 tkr

Förvaltningen har efter kommunfullmäktiges budgetbeslut beräknat avdelningsramarna 
(anslagsbindningsnivå). Beräkning/fördelning har skett enligt kommunfullmäktiges 
beslut om Mål- och resursplan 2019-2021.

Karin Hallberg
Socialchef

Bilagor
1. Detaljbudget 2019 budgetdokument
2. Detaljbudget 2019 nämnd och förvaltningsgemensamt, 

Detaljbudget 2019 äldreomsorg (vård och omsorg samt vård stöd och utredning)
Detaljbudget 2019 individ och familjeomsorg
Detaljbudget 2019 omsorg om funktionshindrade
Detaljbudget 2019 arbete, sysselsättning och integration

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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2018-12-06
 

Socialnämnden

Detaljbudget 2019

Sammanfattning
Budgetram för 2019 har för respektive avdelning fördelats per anslagsbindningsnivå 
enligt följande: 

Nämnd och förvaltningsgemensamt 36 675 tkr  
Äldreomsorg 498 195 tkr 
Individ och familjeomsorg 139 648 tkr
Omsorg om funktionshindrade 231 057 tkr
Arbete, sysselsättning och integration 56 619 tkr
Summa budgetram 2019 962 194 tkr

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-21 om Mål- och resursplan 2019-2021 vilket 
innebar följande ramförutsättningar för 2019. 

Budgetramen minskades med 8 715 tkr. Ramminskande poster uppgår till 10 519 tkr 
fördelat på 4 404 tkr socialnämndens andel av sänkt statsbidrag, 2 521 tkr i tillfällig 
ramökning 2018 för extratjänster, 1 000 tkr i tillfällig ramökning 2018 för 
flyktingverksamhet, 2 033 tkr för sänkt hyra p.g.a. komponentavskrivning, 561 tkr 
för sänkt internränta. Ramökande poster uppgår till 1 804 tkr fördelat på 1 000 tkr för 
att skapa 100 nya jobb för personer som lever i utanförskap, 671 tkr 
inflationskompensation, 133 tkr för höjt PO till köpta tjänster internt.       

Fördelning ramminskning samt interna omflyttningar mellan anslagsbindningsnivåer:

Nämn och förvaltningsgemensamt 390 tkr
Äldreomsorg tkr -10 992 tkr
Individ och familjeomsorg (IFO) 3 078 tkr
Omsorg om funktionshindrade (OoF) 3 482 tkr
Arbete, sysselsättning och integration (ASI) -4 673 tkr

Förvaltningen har efter kommunfullmäktiges budgetbeslut beräknat 
avdelningsramarna (anslagsbindningsnivå). Beräkning/fördelning har skett enligt 
kommunfullmäktiges beslut om Mål- och resursplan 2019-2021.
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Förvaltningsövergripande förändringar som skett under 2018 inför 2019 

Den nya verksamheten arbete, sysselsättning och integration (ASI) och som 
innefattar arbetsmarknadsenheten, enheten för nyanlända och enheterna för daglig 
verksamhet LSS har implementerats inom förvaltningen under 2018.

För att möta utvecklingen gällande ökade anmälningar av våld i familjer och som 
konsekvens av det fler placeringar utanför hemmet för att skydda barn och ungdomar 
har individ- och familjeomsorgen utvecklat ett specialteam för att utreda behov och 
ge psykosocialt stöd inom området.

Servicehusen Pionen och Ringhem har under 2018 avvecklats. De lägenheter som 
finns på Pionen lämnas tillbaka till Vänersborgsbostäder som kommer hyra ut dessa 
till personer som är 60 år och äldre. Socialförvaltningen behåller undervåningen där 
dagverksamhet fortsätter bedrivas samt att anhörigstöd och frivilligverksamhet 
kommer inrymmas i lokalen. 

Utifrån beslut av socialnämnden gällande intern omflyttning av enheter inom särskilt 
boende vård och omsorg, Tärnan och Lindbacken, är planering påbörjad för flytt av 
dessa verksamhet till Niklasbergsvägen 1 under vår 2019.

Process gällande schemaläggning ”Smart bemanning” inom vård och omsorg och 
vård, stöd och utredning har pågått under året, vilken syftar till att skapa mer 
ekonomiskt effektiva scheman, rättvisare och hälsosammare scheman för 
medarbetarna samt större kontinuitet för brukarna. Effekt av arbetat har börjat synas 
under hösten 2018 och fortsatt effekt bedöms som långsiktig. 

Inom Omsorg om funktionshindrade är arbete inlett, på samma sätt som för 
ovanstående, gällande arbete med schemaplanering genom att fler enheter går 
samman i arbetet. Även här bedöms att effekten av arbetet ses på längre sikt.

Översyn av hälso- och sjukvårdsorganisationen och anpassning utifrån minskade 
statliga stimulansmedel har skett under året.

Kompetensutveckling har pågått under 2018 gällande planering av verksamhet, 
personalresurser och ekonomi för chefer inom vård och omsorg, omsorg om 
funktionshindrade och vård, stöd och utredning. Detta arbete fortsätter under vår 
2019.

Översyn av korttids- och växelvård för äldre har skett i syfte att stärka delaktigheten 
och flexibiliteten för de som har insatserna, samt säkerställa så att vi använder 
resurserna och platserna optimalt. Ett av syftena med förändrat arbetssätt är att 
minska antalet betaldagar.

Arbete har pågått för att anpassa verksamheten i samarbete med regionen utifrån den 
nya lagen gällande in- och utskrivning från slutenvården.

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. Ett 
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tilläggsavtal är tecknat med Samhall gällande leverans av matdistribution och detta 
kommer implementeras under första kvartalet 2019.

Uppbyggnad av boenden inom LSS och socialpsykiatri för vuxna har skett under året 
vilket bidragit till att kostnaderna för köpta platser kunnat minska samt möjliggjort 
närhetsprincipen för brukarna.

Tillskapande av fler platser inom träningsboende för personer med 
missbruksproblematik har skett under året vilket möjliggjort att minska antalet köpta 
platser då det ökat enheten för missbruksstöd arbete på hemmaplan för målgruppen.

Projektering av nytt korttids barn och unga tillsammans med Vänersborgsbostäder 
inleddes under vår 2018. Detta gör att förvaltningen kan lämna två externt hyrda 
fastigheter under 2019 och samla verksamheten inom en fastighet vilket möjliggör 
bättre samordning mellan personalgrupperna.

Arbete är påbörjat, tillsammans med It-kontoret, för att utveckla arbetet gällande 
välfärdsteknik. I detta arbete behövs en övergripande strategisk plan för kommunen.

Förstärkning av biståndsenhet har skett för att möjliggöra uppföljning av insatser 
som ges inom verksamheterna Vård och omsorg, Vård, stöd och utredning samt 
Omsorg om funktionshindrade. 

Avveckling av hem för vård och boende (HVB) inom integrationsenheten har fortsatt 
genomföras under året och verksamheten är nu anpassad utifrån behov av HVB, 
stödboende och utslussboende. 

Varje verksamhetsinriktning har sett över hur vi möjliggör ett nära ledarskap och 
färre antal medarbetare/chef.

Förändringar gällande verksamhetschef vård och omsorg har skett under hösten 2018 
då överenskommelse gjorts med person i roll att lämna uppdraget. Då verksamhet 
vård och omsorg ökar utifrån den demografiska förändringen har förvaltningschef 
beslutat att vård och omsorg delas in i ”vård och omsorg hemtjänst” och ”vård och 
omsorg särskilt boende” varför rekrytering av två verksamhetschefer sker för att 
möjliggöra intentionerna i beslut från personal- och förhandlingsutskottet (PFU) 
gällande ett nära ledarskap och ett hållbart arbetsliv. Den utökade tjänsten finansieras 
inom ram 2019.

Förvaltningens förslag på åtgärder för att nå budgetbalans 

För att nå budgetbalans utan förstärkning i budgetram, krävs åtgärder i form av 
anpassningar och effektiviseringar i verksamheten. Förvaltningen skrev i samband 
med arbetet gällande MRP 2019-2021 fram en konsekvensbeskrivning gällande 
åtgärder som kunde behöva vidtas om socialnämndens budgetram kvarstod inför 
2019. 

- Varje verksamhetsinriktning har inlett ett aktivt arbete för att minska 
sjukskrivningstalen och bidra till ett hållbart arbetsliv. Bedömningen görs att 
detta är en del i ansvaret att nå en budget i balans alternativt. Ett aktivt arbete 
är påbörjat, efter analys, för att minska korttidsfrånvaron. Verksamheterna 
arbetar också aktivt för att anpassa verksamheten inom de angivna 
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budgetramarna. Detta sammantaget ses som en viktig del i att ansvarsfullt 
använda den budgetram som socialnämnden blivit tilldelad. 

- Arbete inleddes 2017 gällande schemaplanering, hur vi använder övertalighet 
över eller inom enheterna samt forma ett tätare och effektivare sätt för chefer 
att följa upp verksamheten avseende brukarnas behov, personalkvot, 
sjukskrivning samt planerade ledigheter. Detta arbete har inom, VoO och 
VSU har samlingsnamnet ”Smart bemanning” och förvaltningen har under 
senhösten 2018 börjat se effekter av förändrat sätt att arbete med 
schemaläggning.

- Biståndsenheten har under 2018 sett över hur arbetet med att forma tydligare 
mål för biståndsinsatsen samt uppföljning av densamma kan utformas, för att 
genom det få en bättre kontroll över om den enskilde har förändrade behov. 
Detta är under implementering.

- Omsorg om funktionshindrade har påbörjat arbete med att se över nuvarande 
resursfördelningssystem samt påbörjat arbetet med schemaläggning inom 
större områden. I detta har ett samarbete inletts mellan omsorg om 
funktionshindrade (OoF) och arbete, sysselsättning och integration (ASI) för 
att mellan boende LSS och daglig verksamhet LSS samarbeta gällande 
personella resurser.

- Utifrån beslutad boendeplan flyttade Marierovägens verksamhet in i 
Sjöbodsvägens tidigare lokaler, vilket under 2018 har skapat fler 
träningslägenheter för personer med missbruksproblematik. Detta har ökat 
möjligheten till lösningar på hemmaplan för enskilda individer som alternativ 
till externa platsköp, vilket gett och ger en kostnadseffektivisering.

- Förändringarna i den reviderade boendeplanen som socialnämnd och 
kommunfullmäktige beslutat om har möjliggjort fler boendeplatser utifrån 
LSS och socialpsykiatri, vilket möjliggör en kostnadsminskning gällande 
köpta platser. 

- Detta, tillsammans med de interna omflyttningar av verksamhet som 
beslutats, frigörs medel till drift av nytt äldreboende på Niklasbergsvägen 1 
samt, utifrån förändringarna gällande servicehus förstärkning av budget inom 
hemtjänst och hemsjukvård inför 2019.

- Plan är lagd inom hemtjänstområdet för att arbeta med optimal planering av 
insatserna, effektivare resursanvändning samt fortsatt arbete med 
schemaplanering. Denna plan syftar till att bedriva en mer kostnadseffektiv 
verksamhet samt att den optimerade planeringen tillsammans med 
schemaplanering ska gynna kontinuiteten för brukaren.

- Under året har 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 på hemmaplan planerats och 
startats upp. Teamet kommer arbeta i ett nära samarbete med Barnahuset i 
Trollhättan och är en åtgärd för att försöka påverka det ekonomiska resultatet 
gällande externa placeringar för barn/unga inom IFO.
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- Förvaltningen ser en möjlighet att minska antalet korttidsplatser på Nyhaga 
från 18 platser till 12 platser, enligt tidigare åtgärdsförslag i samband med 
MRP 2019-2021. Förvaltningen bedömer också att återstående korttids-
verksamhet internt kan flyttas till en av avdelningarna på Niklasbergsvägen 1, 
utifrån det uppdrag socialnämnden gav förvaltningen 2018-09-20. 
Verksamheten kan där samarbeta med växelvårdsverksamheten som finns på 
Niklasbergsvägen 9.

- Förvaltningen bedömer att en åtgärd för att dels bibehålla Regnbågens 
korttidsverksamhet och samtidigt nå en ekonomisk besparing är att flytta 
verksamheten till del av avdelning på Niklasbergsvägen 1. 

- Förvaltningen bedömer att Niklasbergsvägen 1 2019 ska bestå av 30 särskilda 
boendeplatser för äldre. 24 av dessa platser beläggs och övriga sex 
vakanshålls i väntan på ekonomisk utveckling. En avdelning med 12 platser 
används för korttidsvård för äldre och sex platser används för korttidsvård 
med palliativ inriktning.

- Förvaltningen genomför förändring gällande åtgärdsförslaget att minska 
budgetram med 5,0 % för särskilda boenden vård och omsorg, omsorg om 
funktionshindrade samt inom daglig verksamhet LSS.

Osäkra poster inför 2019

Inför 2019 finns det obalanser i verksamheterna som inte har kunnat rymmas inom 
tilldelad ram. Till stor del handlar detta om brist på möjlighet att verkställa beslut 
kopplat till lagrummen SoL (socialtjänstlagen), LSS (lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade) samt LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga). En av åtgärderna för att försöka minska kostnaden för externa placeringar 
inom individ- och familjeomsorgen är inrättande av specialistteam bestående av 
socialsekreterare och behandlare med särskilt fokus på att utreda och ge stöd på 
hemmaplan till familjer där våld förekommer. När det gäller kostnad för boendestöd 
enligt LSS till de ungdomar som genomför gymnasiestudier på annat ort är denna 
opåverkbar för socialförvaltningen.

Förvaltningen fortsätter planera utifrån beslutad boendeplan.

Hemtjänsten är det verksamhetsområde som har ökat mest under 2018 utifrån ökat 
antal brukare i behov av insatsen. De delar inom verksamhetsområdet som 
förvaltningen bedömer går att effektivisera finns planer för att genomföra. De 
förändringar som genomförts genom servicehus och interna omflyttningar gör det 
möjligt att i detaljbudgeten stärka hemtjänstens budgetram. 

Budget för hemsjukvård är enligt planerna i detaljbudget i balans 2019. 
Verksamheten kan dock förändras snabbt utifrån behov av vård till fler personer 
varför området bedöms svårprognosticerat.

Volymerna gällande ensamkommande barn/ungdomar har minskat, vilket naturligt 
leder till minskade intäkter i form av statsbidrag. Verksamheten har anpassats efter 
detta. Hur fortsatt utveckling kommer vara samt hur den nya gymnasielagen kommer 
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påverka förvaltningens arbete är osäkert. Vi ser dock behov av att utöka 
personalresurs i flyktingmottagandet med en till två socialsekreterare.
 
Samtliga ovanstående verksamhetsområden är svårprognosticerade utifrån att 
behovet inte går att överblicka i förtid och varierar över tid. Insatserna har starka 
lagkrav på genomförande och åtgärder för att nå budgetbalans handlar vid 
genomförande om att se över vilka eventuella andra delar av förvaltningens 
verksamheter som kan minskas.

Volymerna gällande ensamkommande barn/ungdomar har minskat, vilket naturligt 
leder till minskade intäkter i form av statsbidrag. Verksamheten har anpassats efter 
detta. Hur fortsatt utveckling kommer vara samt hur den nya gymnasielagen kommer 
påverka förvaltningens arbete är osäkert. Vi ser dock behov av att utöka 
personalresurs i flyktingmottagandet med en till två socialsekreterare.

Nämnd och förvaltningsgemensamt 

Budgetanslag 2019 är totalt 36 675 tkr.
 
Budgetramen för 2019 har ökat med 503 tkr. Förutom löneökning och 
inflationskompensation har budget för föreningsstöd flyttats över från IFO till 
Nämnd och förvaltningsgemensamt.

Äldreomsorg 
Budgetanslag 2018 är totalt 498 195 tkr. 

Äldreomsorgen hanteras under en anslagsbindningsnivå men är organisatoriskt delad 
i två driftsavdelningar, Vård och omsorg (VoO) och Vård, stöd och utredning (VSU).

Inom VoO finns hemtjänst och särskilt boende och inom VSU finns HSL 
(verksamheter som styrs av hälso- och sjukvårdslagen), korttidsboende för äldre, 
nattpatrull, larmmottagning, anhörigstöd för äldre, frivilligsamordnare samt 
biståndsenhet. Den senare handlägger ärenden inom socialpsykiatri, LSS och SoL 
äldre. 

Budget för löneökningar har erhållits med 4 480 tkr, vilken fördelats inom respektive 
avdelnings ram. Budget för interna hyror har minskat med 832 tkr vilket motsvaras 
av hyressänkning med samma belopp. 

Inom avdelningarnas olika verksamheter sker en ökning av både volymer och 
vårdtyngd då en förskjutning av ansvar för avancerad sjukvård successivt sker från 
regionen till kommunen. Även utifrån den demografiska utvecklingen har en 
volymökning inom verksamheterna skett.
 
Under åren 2016-2018 delade Socialstyrelsen ut stimulansmedel för ökad bemanning 
och kvalitet i äldreomsorgen till landets kommuner. Vänersborgs kommun rekvirerar 
ca 8 500 tkr årligen under dessa år. Medlen används för att utöka bemanningen, 
vilket leder till ökad kvalitet i flera verksamheter. Del av denna utökning är 
implementerad i verksamheten.
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Vård och omsorg 

Vård och omsorgs andel av budget för äldreomsorgen är 347 027 tkr.

Pionen och Ringhems servicehus är avvecklade under 2018. Den budget som 
därigenom frigjorts kommer för 2019 stärka budgetram inom b.la hemtjänst. 
Återställningskostnader till AB Vänersborgsbostäder är reglerade under 2018 
förutom 1 400 tkr som återstår att reglera 2019 för Pionen. 

Införandet av planeringssystemet TES inom hemtjänsten i Brålanda är 
implementerat.

Antal personer som är beviljade hemtjänst har ökat mellan 2017 och 2018 och då 
framförallt från slutet av 2017. Ökningen av antalet personer är 10,5 % och ökningen 
av antal utförda timmar, jmf 2017 är 4,1 %. Då differensen mellan ökning av antal 
personer och ökning av antal utförda timmar inte är logisk har samtal med leverantör 
av planeringssystemet TES intensifierats för att se över de delar förvaltningen 
bedömer brister. Hemtjänsten bokslutade 2017 med ett underskott inom på 14,1 mkr. 
Budgetöverskridandet prognostiseras 2018 på 23 700 tkr vilket förklaras av ökningen 
av antal beviljade individer. Inom äldreomsorgen finns möjlighet att stärka 
hemtjänstens budgetram med 20 000 tkr med stöd av de medel som frigjorts utifrån 
avveckling av servicehus. Resterande budgetöverskridande har verksamheten 
uppdrag och plan för att arbeta hem.

Under 2018 har Socialförvaltningen haft medel från Socialstyrelsen gällande 
stimulansmedel för förstärkning av bemanning. Utav dessa tjänster har 1,5 tjänst 
använts till stödpedagoger. Förvaltningen ser värdet av rollen inom vård och omsorg 
varför förstärkning sker i budget 2019 för bevarande av tjänsterna. 

Platserna inom särskilt boende äldre har minskats då servicehusen har avvecklats. 
Under 2018 har byggnation av Niklasbergsvägen 1 pågått vilket kommer stå klart för 
inflytt maj 2019. Utifrån förvaltningens ekonomiska läge har förslag lämnats på att 
av de 48 platser som ryms inom huset organiseras 30 platser till särskilt boende äldre, 
varav 24 platser startas upp under 2019, 18 platser nyttjas till korttidsvård varav 12 
rehab/demens och sex palliativ vård. 

Enheterna Lindbacken och Tärnan flyttar till Niklasbergsvägen 1 i maj 2019 då den 
boendeenheten är klar för inflytt.

Vård och omsorg känner av utvecklingen gällande den avancerade sjukvårdens 
utflyttning från sjukhuset på samma sätt som flera andra verksamhetsinriktningar 
inom förvaltningen och då inom verksamhetsinriktningens områden hemtjänst och 
särskilt boende. För 2019 är ett ärende helt ofinansierat. Medel finns avsatta för full 
drift av Niklasbergsvägen 1. Fyra månader av den driftsbudgeten finansierar detta 
ärende under 2019.

Effekter av förändrat schemaarbete har börjat ses under hösten 2018 och fortsatt 
arbete inom detta område i samarbete med VSU och bemanningsenheten ses som en 
åtgärd för att nå en effektivare verksamhet ekonomiskt. 
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Vård, stöd och utredning 

Vård, stöd och utrednings andel av äldreomsorgens budget är 151 168 tkr.

Hemsjukvården har flera ärenden med behov av avancerade hälso- och 
sjukvårdsinsatser och kostnaderna för dessa insatser har ökat under 2018. 
Häri ingår också köp av hemsjukvårdsinsatser från externa företag för personlig 
assistans. Budget för delegerad tid har därför stärkts upp med 5 300 tkr. Utökning 
motsvarande 2,0 tjänster har även skett.

Budget för nattpatrullen har stärkts motsvarande 4,0 tjänster på grund av ökade 
behov av insatser i ordinärt boende, vilka under åren 2016-2018 delvis finansierats 
av statliga stimulansmedel. Förstärkning med 1,0 enhetschef för nattpatrull och 
larmmottagningen har också skett under 2018. 

Ett ökat behov av dagverksamhet för personer som bor i ordinärt boende har gjort att 
den biståndsbedömda dagverksamheten stärkts upp med 4,0 tjänster. Efter 
nedläggning av servicehus inom Vård och omsorg har också en omstrukturering skett 
med ökade platser på dagverksamhet med möjlighet att äta måltider på Pionen för de 
som bor kvar med hemtjänst.

Budget för betaldagar för utskrivningsklara från NU-sjukvården har minskats med 
600 tkr. Denna budget har används för att finansiera en ny roll som platskoordinator 
på biståndsenheten med syfte att minska ledtiderna mellan korttidsboende, hemtjänst 
och särskilt boende. Arbete fortgår med övriga i förvaltningen för att minska antal 
betaldagar genom utveckling av samordningsteamens uppdrag samt ett optimalt 
användande av äldreomsorgens olika korttidsplatser.

Korttidsboendet Nyhaga får en minskad budget med 4 000 tkr genom att antal platser 
minskas från 18 till 12 under 2019.

Individ- och familjeomsorg

Budgetanslag 2019 är totalt 139 648 tkr.

Detaljbudget för 2019 har fördelats enligt föregående års modell, med justeringar 
inom respektive verksamheter.

Specialistteam kring barn och unga som utsatts för våld tillförs 4 000 tkr då 
verksamheten varit ofinansierad. Placeringskostnaderna för barn och unga har inte en 
budget i balans inför 2019 och det saknas budgetmedel med ca 31 000 tkr vid 
ingången av 2019. Arbete pågår i försök att sänka kostnaderna bland annat genom 
specialistteamet och försöka möta och arbeta med familjer och barn på hemmaplan.

Missbrukssektionen har efter flytt till nya utökade lokaler lyckats sänka sina 
kostnader genom att erbjuda vård och behandling på hemmaplan. 

Kostnaderna för försörjningsstöd beräknas ge ett underskott på ca 4 000 tkr vid 
ingången till 2019, kostnaderna täcks genom schablonersättning.
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Omsorg om funktionshindrade

Budgetanslag 2019 är totalt 231 057 tkr.

Jämfört med 2018 har budgetramen ökats med 5 680 tkr. Genom verksamhetsinterna 
och förvaltningsinterna omföringar utökades budget med 4 100 tkr för personlig 
assistans LSS, 6 500 tkr för Idrottsgatans serviceboende LSS, 5 000 tkr för 
Storegårdsvägens pyskiatriboende. Verksamhetsinterna omföringar minskade 
budgeten med 3 500 tkr för gruppboende LSS till Idrottsgatans serviceboende, vidare 
minskade budgeten för gruppboende LSS med 2 000 tkr till följd av sparåtgärd 
5 % och budget för serviceboende LSS minskade med 500 tkr till följd av sparåtgärd 
5 %.  Löneökningar jan-mars 2019 2 198 tkr ökade budgetramen, sänkt internränta 
och sänkta interna hyror minskade budgetramen med 950 tkr. 

Storegårdsvägen, psykiatriboende med 9 platser, startade upp i februari 2018. 
Verksamheten har inte haft någon budget under det gångna året. I budgetarbetet inför 
2019 har omfördelning av budget gjorts inom OoF:s och förvaltningen varför 
Storegårdsvägen inför 2019 har fått en budgetram med 5 000 tkr. 

I september 2018 öppnade det nya serviceboendet enligt LSS på Idrottsgatan. Det är 
avsatt 3500 tkr innevarande år, halvårsdrift, och inför budgetarbetet 2019 har det 
gjorts en omfördelning inom förvaltningen och OoF:s budgetram varför Idrottsgatan 
inför 2019 har fått en utökad budgetram med 3 000 tkr vilket innebär 6 500 tkr på 
helårsdrift. 

Antal ärende inom personlig assistans kommunala beslut har minskat under 2018 
med två ärende. Budgeten har under tidigare år varit underfinansierad varför 
personlig assistans inför 2019 får ett tillskott med 4 100 tkr. Budgeten baseras på 
antal ärende som verkställs i kommunens regi. Viktigt att poängtera är att denna 
budget är svår att prognosticera då antal ärende kan skifta över tid. 

Under 2019 fortsätter arbetet/planeringen med att ta hem externt köpta platser inom 
socialpsykiatri och LSS. Målsättningen är att alla skall kunna erbjudas boende i 
kommunens regi.   

Osäkra poster: Finns gymnasieungdomar (särskolan) i Vänersborgs kommun som 
studerar på annan ort (fria skolvalet). De flesta av dessa ungdomar är inackorderade 
på den skola som de studerar på. Utifrån deras individuella behov fattas det beslut, av 
biståndshandläggare, om insatser i form av stöd i boendet då de bor där på heltid. 
Skolan/boendet verkställer dessa insatser och då får hemkommunen betala för 
insatsen, vårdavgift. Antal elever som väljer att studera på annan ort kan skilja sig 
från år till år varför det är svårt att prognosticera. 

Socialpsykiatrin saknar idag kompetens (missbruk) för att erbjuda personer med 
samsjuklighet (psykisk funktionsnedsättning samt missbruk) insats i form av boende 
och stöd i ordinärt boende. Samjuklighet är att ett område som vi fortsatt har arbetat 
tillsammans med IFO och andra myndigheter. Syftet är att den enskilde personen 
skall kunna få lov att bo kvar i kommunen och att kommunen slipper att köpa externa 
platser. På sikt kommer det också generera en kompetenshöjning för all personal som 
arbetar med samsjuklighetsfrågor.  
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Inför 2019 har vi lagt en plan för hur våra boende skall kunna ta till vara de 
resurspass som uppstår med en effektivare schemaläggning. Målsättningen är att 
verksamheterna tar ansvar för att täcka alla planerade vakanser i form av t.ex 
 ledighet eller APT. OoF har slagit ihop vissa enheter i geografiska område och det 
pågår ett förberedande arbete till att kunna samarbeta med de dagliga verksamheterna 
när det gäller personalbemanning. Målsättning är att vi inom OoF skall minska 
kostnaderna för köpt bemanning.

Vi jobbar också aktivt med hälsa på arbetsplatsen i syfte att minska korttidsfrånvaron 
i våra verksamheter. 

Arbete, sysselsättning och integration 

Budgetanslag 2019 är totalt 56 619 Tkr. 

Arbetsmarknadsenheten (AME) kommer vid årsskiftet 2019 att flytta in i nya lokaler 
på Östravägen 1, Trenova center. Successivt under 2019 kommer även Ung Resurs, 
Flyktingmottagning och Integrationscenter flytta in. Genom samlokalisering av 
nämnda verksamheter inom avdelningen beräknas den sammanlagda hyreskostnaden 
härigenom minska. Verksamheten har under 2019 tillfälligt tillförts 1 000 tkr i 
ramhöjning för att skapa 100 nya jobb för personer som lever i utanförskap. 

Flyktingverksamhetens kostnader finansieras genom schablonersättningen för 
flyktingar. Behovet av personalresurser förväntas under året öka med en till två 
socialsekreterare bl.a. med anledning av handläggning av biståndsansökningar från 
ungdomar som har ansökt om alternativt beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd 
enligt den nya gymnasielagen. Under hösten 2018 har ett 40-tal nya ärendet öppnats 
på flyktingmottagningen och ytterligare volymökning är att vänta.
Det råder osäkerhet om kommunen får schablonersättning för samtliga ungdomar 
som beviljats uppehållstillstånd enligt gymnasielagen och som är folkbokförda i 
kommunen. Det är därmed svårt att bedöma påverkan på ekonomin.

Kostnaderna för ensamkommande barn och unga boende i HVB eller stödboende 
beräknas finansieras av de statsbidrag som utgår för dessa personer. Antal 
ensamkommande har minskat och detta kan medföra svårigheter att fullt ut anpassa 
kostnaderna, bl.a. då tecknade hyresavtal löper för fastigheter där det inte längre bor 
ungdomar som Migrationsverket utbetalar ersättning för. Eventuellt underskott 
finansieras genom flyktingschablonen.
 
Daglig verksamhet har som en del i årets sparåtgärder en minskad personalbudget 
med 1 500 tkr. Detta innebär att en översyn av fördelningen av befintliga resurser 
och deltagare kommer att genomföras.

Socialförvaltningen

Karin Hallberg
Förvaltningschef
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Bilagor: 
Detaljbudget 2019 nämnd och förvaltningsgemensamt
Detaljbudget 2019 äldreomsorg (vård och omsorg samt vård stöd och utredning), 
Detaljbudget 2019 individ och familjeomsorg, 
Detaljbudget 2019 omsorg om funktionshindrade och 
Detaljbudget 2019 arbete, sysselsättning och integration
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Detaljbudget 2019 nämnd och förvaltningsgemensamt

Verksamhet Budget 2018 Budget 2019 Förändring

3010 Gem socialnämnd 1 580 000 1 580 000 0

3020 Gem administration 25 814 000 26 317 000 503 000

3021 Färdtjänst 6 640 000 6 640 000 0

3022 Riksfärdtjänst 500 000 500 000 0

3043 Rehabilitering 1 454 000 1 454 000 0

3072 Försörjningsstöd, avgifter 184 000 184 000 0

Summa 36 172 000 36 675 000 503 000

Budgetramen har ökats med sammanlagt 503 tkr. 

Förutom kommentarer nedan har ramen ökats med 119 tkr löneökning och 

370 tkr inflationskompensation inklusive sänkt ränta

Kommentarer till budgetförändringar:

(alla belopp i tkr)

3020 Gem adm

Föreningsbidrag överfört från IFO 180
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Detaljbudget 2019 Äldreomsorg 

Verksamhet Budget 2018 Budget 2019 Förändring

3210 Gem Vård,stöd och utredning 0 4 155 000 4 155 000

3211 Gem Vård & Omsorg 10 421 000 6 387 000 -4 034 000

3212 Bemanningsenheter ÄO 3 393 000 3 178 000 -215 000

3213 Biståndshandläggare ÄO 7 289 000 7 929 000 640 000

3220 Gem Särskilt boende 40 395 000 15 684 000 -24 711 000

3221 Allvårdsboende 122 227 000 134 872 000 12 645 000

3222 Demensboende 91 314 000 83 652 000 -7 662 000

3223 Lönebidrag ÄO 132 000 132 000 0

3224 Servicehus 16 220 000 36 000 -16 184 000

3231 Hemtjänst 90 867 000 112 239 000 21 372 000

3232 Hemsjukvård 56 421 000 62 648 000 6 227 000

3233 Nattpatrull 12 476 000 14 943 000 2 467 000

3234 Dagverksamhet bistånd 7 363 000 10 182 000 2 819 000

3235 Kommunrehab 21 400 000 21 928 000 528 000

3236 Korttidsvård 19 459 000 15 491 000 -3 968 000

3239 Anhörigbidrag 140 000 75 000 -65 000

3240 Utskrivningsklara, somatik 1 400 000 800 000 -600 000

3251 Öppen dagverksamhet 3 790 000 3 864 000 74 000

Summa 504 707 000 498 195 000 -6 512 000

Budgetramen har minskats  med sammanlagt  6 512 tkr. Förutom kommentarer kring större 

förändringar nedan har ramen utökats med 4 480 tkr löneökningar 

samt minskat med 717 tkr för sänkt internränta och interna hyror

Kommentarer till budgetförändringar:

(alla belopp i tkr)

3210 Gemensamt Vård stöd och utredning

Budget från verksamhet 3211 4 100

3211 Gemensamt Vård och Omsorg

Budget till verksamhet 3210 -4 000

3212 Bemanningsenhet ÄO

Ökad budget pga löneökning återtagen -200

3213 Biståndshandläggare

Utökning platskoordinator, från betaldagar 600

3220 Gemensamt särskilt boende

Överföring budget NB 1 24 pl -8 200

Budget för 6 platser helår -3 100

Överfört 24 platser,  4 månader (helår) -4 100

5% sparåtgärd fördelad inom förvaltningen -9 400

3221 Allvårdsboende

NB 1 inkl 1,0 enhetschef 9 000

Budget för 6 platser helår 3 100

Avsatt 24 platser NB 1 för 4 månader 4 000

Tärnan flyttad till NB 1 (8 må) -4 200

21



3222 Demensboende

Lindbacken flytttad till NB 1 (8 mån) -6 300

Tallbacken, plats upphör -1 400

3224 Servicehus

Avveckling, Pionen, Ringhem och Prästkragen -16 200

3231 Hemtjänst 

Ökad budget hemtjänst interna köp 20 000

Utökning 1,0 enhetschef 800

3232 Hemsjukvård

Utökad budget delegerad tid 5 300

Utökning 2,0 ssk 1 000

3233 Nattpatrull

Utökning tjänster 4,0 tjgf usk 2 400

3234 Dagverksamhet, biståndsbedömd

Utökning 4  tjgf usk 2 100

Hyra Pionen 700

3235 Kommunrehab

Statsbidrag  upphört 200

3236 Korttidsboende 

Nyhaga, minskning från 18 till 12 platser -4 000

3240 Utskrivningsklara 

Budget överförd till platskoordinator -600
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Detaljbudget 2019 Individ- och familjeomsorg

Verksamhet Budget 2018 Budget 2019 Förändring

3310 Gemensamt 8 769 000 8 568 000 -201 000

3319 Administration 4 996 000 5 097 000 101 000

3320 Familjestöd 18 309 000 21 201 000 2 892 000

3321 HVB, B och U 7 890 000 7 890 000 0

3322 Familjehem B och U 13 128 000 13 077 000 -51 000

3324 Öppenvård kont.fam 10 449 000 11 804 000 1 355 000

3325 Särsk förordnad vh 853 000 853 000 0

3326 Barnahus 274 000 274 000 0

3327 Våldsutsatta vuxna 738 000 738 000 0

3328 MST 500 000 0 -500 000

3330 Familjerätt 1 964 000 1 983 000 19 000

3331 Familjerådgivning 1 064 000 1 074 000 10 000

3340 Missbruksstöd 4 442 000 4 437 000 -5 000

3341 HVB missbrukare 3 061 000 3 061 000 0

3343 Boende missbrukare 5 960 000 6 867 000 907 000

3344 Individuell öppenvård 3 730 000 3 068 000 -662 000

3345 Övrig öppenvård missbr 204 000 136 000 -68 000

3348 Samverkansprojekt 800 000 800 000 0

3349 Mottagartjänster vuxna 2 630 000 2 685 000 55 000

3350 Försörjningstöd 12 337 000 12 429 000 92 000

3351 Försörjningstöd 32 034 000 32 034 000 0

3360 Råd och stöd 828 000 837 000 9 000

3363 Föreningsbidrag 180 000 0 -180 000

3364 Personalutbildning 115 000 0 -115 000

3370 Verksamhetsledare 731 000 735 000 4 000

Summa 135 986 000 139 648 000 3 662 000

Budgetramen har utökats med sammanlagt 3 662 tkr. Förutom kommentarer kring större 
förändringar nedan har ramen ökats med löneökningar 584 tkr samt 
minskat med 100 tkr för sänkt internränta och interna hyror

Kommentarer till budgetförändringar:

(alla belopp i tkr)

3320 Familjestöd

Team mot våld i hemmet 2 700

3324 Öppenvård kontaktfamiljer

Team mot våld i hemmet 1 300

3328 MST

Avslutad -500

3343 Boende, missbrukare

Interna omfödelningar 900

3344 Individuell öppenvård

Interna omfödelningar -700
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Detaljbudget 2019 Omsorg om funktionshindrade

Verksamhet Budget 2018 Budget 2019 Förändring

3410 Gem Omsorg om Funktionshindrade 7 091 000 5 850 000 -1 241 000

3411 Gemensamt bistånd 5 561 000 5 649 000 88 000

3412 Bemanningsenheten 2 433 000 2 605 000 172 000

3421 Pers ass LSS (<20 tim/vecka) 5 654 000 9 330 000 3 676 000

3422 Ledsagning/lägerverksamhet 3 285 000 3 513 000 228 000

3423 Kont personer LSS 1 944 000 2 164 000 220 000

3424 Korttidsverksamhet 16 639 000 16 324 000 -315 000

3425 Korttidstillsyn 3 041 000 2 821 000 -220 000

3427 Serviceboende LSS 16 197 000 22 376 000 6 179 000

3428 Gruppboende LSS 107 941 000 102 354 000 -5 587 000

3430 Boende psyk 25 830 000 28 720 000 2 890 000

3432 Stödteam 5 611 000 5 694 000 83 000

3433 Dagverksamhet Psyk 1 116 000 1 122 000 6 000

3434 Kont personer 1 376 000 1 376 000 0

3450 Pers ass SFB (>20 tim/vecka) 21 658 000 21 159 000 -499 000

Summa 225 377 000 231 057 000 5 680 000

Budgetramen har utökats med sammanlagt 5 680 tkr. Förutom kommentarer kring större 

förändringar nedan har ramen utökats med löneökningar 2 198 tkr 

samt minskat med 950 tkr för sänkt internränta och interna hyror

Kommentarer till budgetförändringar:

(alla belopp i tkr)

3410 Gemensamt OoF

Minskning 1,0 tjänst administration -500

Hyresbudget till förfögande -700

3421 Pers ass LSS (<20 tim/vecka)

Utökning av ersättning till privata utförare 4 100

Färre antal beslutade timmar -400

3427 Serviceboende LSS

Idrottsgatan 5 6 500

Sparbeting 5% -500

3428 Gruppboende LSS

Intern omfördelning till Idrottsgatan 5 -3 500

Sparåtgärd 5% fördelad inom förvaltningen -2 000

3430 Psykiatriboende

Storegårdsvägen 5 000

Köpta platser -1 300

Sparåtgärd 5% fördelad inom förvaltningen -600

3450 Pers ass SFB >20 tim per vecka

Beslut som upphört -500
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Detaljbudget 2019 Arbete, sysselsättning och integration

Verksamhet Budget 2018 Budget 2019 Förändring

3500 Verksamheter AMA 10 102 000 12 360 000 2 258 000

3505 Uppdrag AMA 13 185 000 9 826 000 -3 359 000

3520 Daglig verksamhet 35 091 000 33 256 000 -1 835 000

3521 Daglig verksamhet psykiatri 1 170 000 1 177 000 7 000

3590 Flykting 1 102 000 0 -1 102 000

Totalt 60 650 000 56 619 000 -4 031 000

Budgetramen har minskats med sammanlagt  4 032 tkr. Förutom kommentarer kring större 

förändringar nedan har ramen utökats med löneökningar 642 tkr 

samt minskat med 425 tkr för sänkt internränta och interna hyror

Kommentarer till budgetförändringar:

(alla belopp i tkr)

(alla belopp i tkr)

3500 Verksamheter AMA

Utökning 2,5 tjgf  vägledning 2 000

3505 Uppdrag AMA

Budget Extratjänster, tillfällig 2018 -2 500

Intäktsbudget Extratjänster  bort 500

Ökad intäktsbudget etableringsersättning -900

Intäkter SO tas bort 900

Budget yrkesklivet tas bort -1 000

3520 Daglig verksamhet 

Sparbeting personal -1 500

Minskade hyror -300

3590 Flykting

Tillfällig statsbidrag EKB/EKU bort -1 000

25


