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Socialnämnden

Delårsrapport per augusti och helårsprognos 2020 
Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner delårsrapport per augusti och helårsprognos 2020 samt 
överlämnar rapporten till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapport med helårsprognos för 2020 har sammanställts för socialnämnden per 
2020-08-31.  
I delårsrapporten redovisas resultatavstämning samt ekonomisk prognos.  
Årsprognos för socialnämnden beräknas redovisa underskott på 0,1 mkr. Det är en 
förbättring med 13,0 mkr sedan delårsrapporten per april. Det beror på att beslutade 
åtgärdsförslag för 2020 börjat få effekt samt på ökade statsbidrag för sjuklöner 
relaterade till Covid-19 och schablonersättning.  
Periodiserat utfall per augusti redovisar ett överskott på 8,6 mkr, inklusive större delen 
av kostnaderna för sommarvikarier. Även poster kopplade till Covid-19 ligger i utfallet 
där bokförda merkostnader inom hälso- och sjukvårdsområdet uppgår till 11,8 mkr 
(bidrag för denna merkostnad har ansökts om hos Socialstyrelsen) och bokförda intäkter 
för sjuklön tom juli uppgår till 10,8 mkr. Överskott redovisas för bidrag från 
Migrationsverket 9,2 mkr (2018 års schablonersättning). Personalkostnaderna redovisar 
överskott på 5,7 mkr. Underskott redovisas på ekonomiskt bistånd 9,2 mkr samt 
placeringskostnader 3,2 mkr.  
I prognosen har inte eventuellt bidrag för merkostnader inom hälso- och sjukvård på 
11,8 mkr tagits med då det råder stor osäkerhet hur mycket som kommer att betalas ut. 
Den ersättning som eventuellt betalas ut kommer att förbättra årsresultatet. Förklaringar 
till avvikelser redovisas under respektive verksamhets avsnitt i bifogad rapport.  

Karin Hallberg  
Förvaltningschef  
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Socialnämnden 
Ordförande: Dan Nyberg (S) 
Vice ordförande: Henrik Harlitz (M) 
2:e vice ordförande: Ann-Britth Fröjd (C) 
Förvaltningschef: Karin Hallberg 
 

Verksamhetsbeskrivning 
Socialförvaltningen är indelad i sju verksamhetsinrikt-
ningar och leds av en förvaltningschef samt sju verk-
samhetschefer. Förvaltningen arbetar på uppdrag åt so-
cialnämnden och har att förhålla sig till flertalet lagrum, 
exempelvis socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av 
unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall 
(LVM), lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).  

Vård och omsorg hemtjänst (VoO hemtjänst) ansva-
rar för att ge äldre och andra i behov av vård och om-
sorg, i den enskildes hem.  
 
Vård och omsorg särskilt boende (VoO säbo) ansva-
rar för att ge äldre och andra i behov av vård och om-
sorg i särskilt boende. 
 
Vård-stöd och utredning (VSU) ansvarar bl.a. för före-
byggande verksamhet, dagverksamhet, korttidsverk-
samhet riktat mot äldre, biståndsbedömningar samt häl-
so- och sjukvård.  
 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) ansvarar bland 
annat för försörjningsstöd, familjestöd och missbruks-
stöd. 
 
Personligt stöd och omsorg (PSO) ansvarar för insat-
ser till personer med funktionsnedsättning inom LSS 
och SoL.  
 
Arbete, sysselsättning och integration (ASI) ansva-
rar bl.a. för arbetet med människor som har svag ställ-
ning på arbetsmarknaden samt med integration. 
  
Administrativa avdelningens uppdrag är att stödja 
förvaltningsledning samt avdelningarna utifrån rollerna 
ekonom, personalspecialist, utredare, systemförvaltare 
samt kansli.  
 
Resultatavstämning 
Nedan redovisas nämndens förväntade resultat som 
ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås. 

Invånare 
 
Kvalitén på nämndens verksamhet ska vara minst riks-
snitt i nationella jämförelser 

 Uppnås 
Kontinuerligt arbete pågår inom förvaltningen för att sä-
kerställa kvalitén gällande rättssäkerhet, utförande av 
insatser, dokumentation, samverkan och metodutveck-
ling. Internkontroller avseende myndighetsutövning och 
utförande i verkställighet genomförs med regelbunden-
het för att säkerställa kvalitén. Lex Sarah- och lex Ma-
ria-utredningar genomförs då misstanke om missförhål-
landen eller vårdskada har uppmärksammats. Förvalt-

ningen genomför flertalet brukarundersökningar, samt 
medverkar i öppna jämförelser för att följa upplevelsen 
av oss som förvaltning jämfört med andra. Förvaltning-
en har generellt goda resultat över rikssnitt i de brukar-
undersökningar som genomförts under åren. Det som 
särskilt utmärker sig positivt i förvaltningen är indikato-
rer på ett bra bemötande och trygghet. I de delar vi sett 
att vi ligger lägre än rikssnitt pågår aktiviteter under 
2020 för att förbättra resultatet. Det pågår också ett ar-
bete på uppdrag av förvaltningsledningen gällande 
verksamhetsstöd i det systematiska kvalitetsarbetet. In-
om VoO hemtjänst samt VoO särskilt boende pågår ett 
utvecklingsarbete för att skapa "hemtjänst Vänersborg" 
respektive "säbo Vänersborg" i syfte att fullt ut skapa en 
likvärdig verksamhet. 

Under året kommer nya undersökningar genomföras 
och när analys av dem är genomförda kan närmare be-
dömning av måluppfyllelse ske. Prognos utifrån nuläge 
är måluppfyllelse. 

Den procentuella andelen hushåll som uppbär försörj-
ningsstöd hos IFO minskar 

  Uppnås inte 
Försörjningsstödet har under de två första kvartalen i år 
fortsatt att stiga och andelen hushåll har ökat. Samar-
bete mellan AME och försörjningsstöd pågår kontinuer-
ligt på alla nivåer. Fyra socialsekreterare är idag place-
rade på resurshuset för att optimera samarbetet kring 
unga vuxna samt utrikesfödda. Kontinuerligt arbete på-
går med att identifiera brukare som skulle kunna ha rätt 
till olika former av ersättningar. Vid nybesök av perso-
ner med hög ohälsa utreds alltid om de kan ha möjlig-
het till ersättning via FK samt om det kan finnas behov 
av SIP. Krävs arbetsförmågebedömningar är det sår-
bart att fullt ut genomföra. Det pågår ett aktivt arbete 
med unga upp till 29 år som skulle kunna ha rätt till akti-
vitetsersättning på grund av funktionsnedsättning då 
detta är en målgrupp som ökat p.ga försäkringskassans 
hårdare tillämpning av regelverket. Fortsatt utvecklings-
arbete med att öka det klientnära arbetet genom att mö-
ta varje brukare ofta har begränsats i dagsläget pga. 
Corona/Covid-19.  

Måluppfyllelse prognosticeras inte nås då antal hushåll 
ökat och verksamheten upplever större svårigheter att 
kunna avsluta individer hos oss för egen försörjning. 

Samhällsutveckling 

Boendebehov för särskilt boende ska tillgodoses inom 
skälig tid, motsvarande rikssnittet i väntetid för äldrebo-
ende och 180 dagar inom omsorgen för LSS-boende 

 Uppnås 
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Målet prognosticeras nås inom äldreomsorgen då snitt-
väntetiden på erbjudande av plats efter beslut jan-juli är 
33 dagar. Det är större efterfrågan på de centralt beläg-
na boendena. Inom personligt stöd och omsorg görs 
bedömningen att målet nås för 2020. 

Ekonomi 
 
God ekonomisk hushållning inom givna resurser genom 
effektivare och tätare uppföljningar av verksamhet, bud-
get och personal 

 Uppnås 

Förvaltningen prognosticerar ett knappt underskott om 
0.1 Mkr för året. Mot bakgrund av det faktiska under-
skott förvaltningen gjorde 2019 med 50,2 mkr ses en 
markant förbättring, samt ett bevis för att de åtgärder 
som förvaltning och nämnd genomfört gett deleffekt. 
Corona/Covid-19 har kraftigt påverkat verksamheten 
under 2020 varför det är svårare att fullt ut jämföra 
verksamheten detta år mot tidigare år. 

God kontroll och ekonomisk hushållning genomsyrar 
allt arbete inom förvaltningen och vi fortsätter under 
2020 arbeta inom alla led med att genomföra budgetan-
passande åtgärder och hitta aktiviteter och samarbeten 
för att arbeta på hemmaplan så långt det är möjligt. 
Samtliga verksamhetsinriktningar arbetar för att öka ef-
fektiviteten inom verksamheterna, hemtjänsten har satt 
som mått att vara 65 procent ute hos vårdtagarna. 

Förvaltningen arbetar enligt de riktlinjer gällande upp-
följning och åtgärder som gäller. Förvaltningen känner 
av ökade volymer i form av ärenden och nivåer på be-
hov som inte ryms inom enheters/verksamhetsinrikt-
ningars budgetram, men har lagstöd för insatsen.  

Det är fortfarande ovisst i vilken utsträckning förvalt-
ningen kommer erhålla sökta statsbidrag kopplat till 
merkostnader för Covid-19, varför det sökta beloppet 
inte är inkluderat prognosen. 

Ökat fokus gällande analys av våra verksamheters re-
sultat i relation till andra kommuner 
 

 Uppnås 
Dialog, analyser och uppföljningar av våra verksamhe-
ter sker kontinuerligt med andra kommuner via b.la FoU 
Fyrbodal och de nätverksträffar som verksamhetschefer 
och förvaltningschef deltar i. Studiebesök har genom-
förts i andra kommuner i syfte att få inspiration och ock-
så möjlighet till närmare jämförelse kring metodarbete. 
ASI kommer under 2020 arbeta med att få systematik i 
uppföljningen av de olika verksamhetsinriktningarna 
och sätta detta i relation till jämförbara kommuner. 
Bland annat kommer det göras jämförelser gällande 
kvalitet och kostnad för daglig verksamhet med jämför-
bara kommuner i Kolada. Extern genomlysning av myn-
dighetsutövning inom äldreomsorg samt av hemtjäns-
ten har genomförts och utifrån analyserna i den har 
handlingsplan upprättats. Intern översyn görs under 
året gällande antal äldreboendeplatser i jämförelse med 
jämförbara kommuner. Förvaltningens stödroller inom 

administrativa avdelningen har än mer utvecklat sitt ar-
bete gällande analys och ska genom det stödja chefer-
na än mer i det strategiska planerings- och utvecklings-
arbetet. 
 
Förvaltningen ska utforma smarta och effektiva samar-
betsformer med övriga förvaltningar i kommunen 

 Uppnås delvis  
Socialförvaltningen har ett nära samarbete med andra 
förvaltningar. Samverkan finns också med KS-förvalt-
ning gällande drogförebyggande samordnare, folkhäl-
sosamordnare samt beredskaps- och säkerhetssam-
ordnare. Behov av ökat och närmare samarbete med 
KS och övriga förvaltningar bedöms finnas inom områ-
dena integration och arbetsmarknad. 

Utifrån egen analys, samt utifrån den genomlysning 
som genomförts inom kommunen kommer förvaltningen 
under hösten genomföra en översyn av organisering av 
administrativa roller inom förvaltningen i syfte att se 
över om detta kan organiseras mer effektivt. Översynen 
kan genomföras i samarbete med andra förvaltningar. 

Arbetsmarknadsenheten (AME) kommer under året att 
starta upp och genomföra" Remöblera". En verksamhet 
som syftar till att arbeta med återvinning av kommu-
nens möbler, där man har arbetat fram en process för 
att erbjuda kommunen ett omhändertagande av kvali-
tetsmöbler. Samarbetsavtal är upprättat mellan hem-
tjänst och serviceenheten gällande utförande av städ till 
enskilda individer med beslut enligt Socialtjänstlagen. 

Verksamhetsutveckling 
Stärka metodutveckling gällande digitalisering och väl-
färdsteknik under mandatperioden, i syfte att tekniken 
kompletterar medarbetarnas insatser 
 

 Uppnås delvis  
Förvaltningsledningen har sedan tidigare gett uppdrag 
till en digitaliserings/välfärdsteknikgrupp att se över vil-
ka processer som kan/ska genomföras inom förvalt-
ningen. I gruppen ingår representant från IT-kontoret. 
Gruppens framtagna förslag stödjer förvaltningsledning-
en att prioritera och besluta om vilka genomföranden 
som ska ske. 

Samtliga verksamhetsinriktningar genomför implemen-
teringsarbete gällande digitala metoder såsom e-tjänst 
och e-ansökan inom IFO, administrativa avdelningen 
och biståndsenhet, digitala hjälpmedel och stöd inom 
daglig verksamhet och personligt stöd och omsorg. In-
förande av digitala signeringslistor och digitala medicin-
skåp. Inom IFO var redan första månaden 50% av an-
sökningarna till försörjningsstöd som gjordes digitalt. 

En utmaning som förvaltningsledningen ser gällande in-
förande av ny digital teknik är metodförändringen det in-
nebär för organisationen, behov av nya roller gällande 
support samt möjlighet att klara införandet helt inom 
budgetram. 
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Förvaltningen har beslutat om flera implementeringar 
inom området och bedömningen görs att vi kommer nå 
måluppfyllelse delvis under året. 

Medarbetare 
 
Totala sjukfrånvaron ska uppgå till max 8 procent 

 Uppnås inte 
Sjukskrivningarna inom förvaltningen har totalt sett varit 
högre än tidigare år kopplat till pandemin Corona/Co-
vid-19. Det finns flertalet enheter inom förvaltningen 
som har en sjukfrånvaro lägre än 8 % men utifrån den 
totala situationen kommer förvaltningen inte nå målet 
under 2020. 
 
Korttidsfrånvaron ska minska med 30 procent i alla 
verksamhetsinriktningar 

 Uppnås inte 
Korttidsfrånvaron har varit högre i förvaltningen än nor-
malt, framförallt under månaderna mars, april och maj 
utifrån Corona/Covid-19. Några enheter inom förvalt-
ningen har en låg korttidsfrånvaro oaktat pandemin 
men förvaltningen som helhet når inte målet. 
 
Fler medarbetare upplever ett hållbart arbetsliv 

 Uppnås delvis 
Inom förvaltningen arbetar chefer aktivt med organisa-
torisk och social arbetsmiljö utifrån vårt årshjul för sam-
verkan. Handlingsplaner upprättas utifrån resultat av di-
alog i de olika samverkansorganen samt på APT och 
medarbetarsamtal. På enheterna sker ett medvetet ar-
bete att involvera medarbetarna i framför allt det psyko-
sociala arbetsmiljöarbetet. Metoder finns och arbetas 
med inom förvaltningen gällande medarbetares arbets-
belastning och mående utifrån arbetssituationen. Mot 
bakgrund av det underlag som presenteras i våra per-
sonalronder görs bedömningen att medarbetare i det 
stora upplever ett hållbart arbetsliv. Fram till mars må-
nad 2020 så pekade den korta sjukfrånvaron samt den 
totala sjukfrånvaron på en nedåtgående trend inom fle-
ra av verksamheterna. Tyvärr så har den ökat kraftigt 
sedan mars månad beroende på den pågående Coro-
na-pandemin. Sjukfrånvaron minskade från juni och vi 
har en förhoppning om att den ska fortsätta minska un-
der resterande del av året. 

Mot bakgrund av pandemin och hur den påverkar med-
arbetares upplevelse av hållbarhet är prognosen osäker 
och bedöms i dagsläget uppnås delvis. 

Förväntade resultat AME 
Kommunstyrelsen har utformat förväntade resultat för 
arbetsmarknadsenheten och de rapporteras direkt till 
Kommunstyrelsen.  
 
 
 
 
 
 
 

Nyckeltal/jämförelsetal 
 

 Bokslut 
2019 

Utfall 
20/08 

Prognos 
2020 

 
Vård & omsorg (äldre) 

    

Äldreboende platser 371 371 371 
Korttidsplatser 30  24 
Hemtjänst, utförda timmar 242 634 148 519      223 000 
Antal besök dagverksamhet 10 412 3 977 6 900 
Antal utskrivningsklara perso-
ner som aviserats i SAMSA 1 860 823 1 900 

Hem för vård och boende 
(HVB)    

Antal vårddagar, barn 0-21 år 5 963 1922 2 600 
Antal vårddagar, vuxna 537 191 260 
Antal vårddagar, Familjehem 27 040 17 926 26 600 
Personligt stöd och omsorg    
Antal boendebeslut enl. LSS 162 155 157 
Antal boendebeslut enl SoL 36 40 36 
Antal boendestödsbeslut SoL 102 105 97 
Antal tillgängliga bostäder 
egen regi 196 195 195 

Köpta externa platser 16 20 20 
Personer med personlig assi-
stans, SFB 47 44 46 

Personer med personlig assi-
stans, LSS 19 19 19 

Antal beslut daglig verksam-
het, LSS 160 176 175 

Försörjningsstöd    
Antal bidragshushåll 777 748 817 
Försörjningsstöd, mkr netto 42 32 51 
Flyktingverksamhet    
Antal mottagna Flyktingar 40 55 80 
Antal mottagna ensamkom-
mande flyktingbarn 17 3 8 

Arbete, sysselsättning och 
integration    

Antal anvisade personer 1 102 601 1 500 

 
Ekonomi 
 
Resultaträkning  
Mkr Prognos 

2020 
Budget 

2020 
Bokslut 

2019 
Utfall 
20/08 

Utfall 
19/08 

Statsbidrag 116,0 84,5 110,6 77,3 80,5 
Övr. intäkter 97,3 94,8 103,5 64,9 66,3 
S:a intäkter 213,3 179,3 214,1 142,2 146,8 
Personal 838,8 836,3 857,1 550,5 582,2 
Omkostnader 368,0 336,7 382,6 245,3 248,2 
Avskrivningar & 
internränta 5,2 4,9 5,0 3,5 3,3 

S:a kostnad  1 212,0 1 177,9 1 244,7 799,3 833,7 
Nettokostnad 998,7 998,6 1 030,6 657,1 686,9 
Nettobudget 998,6 998,6 1 000,4 665,7 652,4 
Resultat -0,1 0 -30,2 8,6 -34,5 

 
 
 
Anslagsbindningsnivå, Mkr 
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Mkr Prognos 

       2020 
Budget 

2020 
Budget- 

diff 
Utfall 
20/08 % 

Nämnd och admi-
nistration 43,6 67,9 24,3 29,8 44 

Äldreomsorg 488,8 489,5 0,7 320,9 66 
Individ och familje-
omsorg 177,4 143,0 -34,4 116,1 68 

Personligt stöd och 
omsorg 247,5 240,5 -7,0 163,2 68 

Arbete, sysselsätt-
ning och integration 41,4 57,7 16,3 27,1 47 

Netto 998,7 998,6 -0,1 657,1 66 

 
Utfall 2020-08-31 
Periodiserat utfall per augusti redovisar ett överskott på 
8,6 mkr, inklusive större delen av kostnaderna för som-
marvikarier. Även poster kopplade till Covid-19 ligger i 
utfallet där bokförda merkostnader inom hälso-och sjuk-
vårdsområdet uppgår till 11,8 mkr (bidrag för denna 
merkostnad har ansökts om hos socialstyrelsen) och 
bokförda intäkter för sjuklön tom juli uppgår till 10,8 
mkr. Överskott redovisas för bidrag från migrationsver-
ket 9,2 mkr (2018 års schablonersättning). Personal-
kostnaderna redovisar överskott på 5,7 mkr. Underskott 
redovisas på ekonomiskt bistånd 9,2 mkr samt place-
ringskostnader 3,2 mkr.  

Prognos 2020-08-31 
Årsprognos för socialnämnden beräknas redovisa un-
derskott på 0,1 mkr. Det är en förbättring med 13,0 mkr 
sedan delårsrapporten per 30 april. I prognosen har inte 
eventuellt bidrag för merkostnader inom hälso-och sjuk-
vård på 11,8 mkr tagits med då det råder stor osäkerhet 
hur mycket som kommer att betalas ut. Den ersättning 
som eventuellt betalas ut kommer att förbättra årsresul-
tatet. Förklaringar till avvikelsen redovisas under re-
spektive verksamhets avsnitt nedan. 

Nämnd och förvaltningsgemensamt  

Verksamheterna beräknas redovisa överskott på 24,3 
mkr. Överskott redovisas för budget för placeringar in-
om IFO 26,4 mkr, blockhyror 2,1 mkr, vakanser 1,0 mkr 
samt färdtjänst 1,0 mkr. Underskott redovisas för IT på 
6,0 mkr samt Coronarelaterade kostnader främst inköp 
av skyddsutrustning mm 1,8 mkr. 

Äldreomsorg 

Verksamheterna beräknas redovisa överskott på  
0,7 mkr. Förklaringar under respektive avsnitt nedan. 

Vård och omsorg hemtjänst 

Verksamheten beräknas redovisa överskott på 4,0 mkr.  

Överskottet är en följd av intäktsersättning för sjuklöne-
kostnader under april-juli månad motsvarade 2,1 mkr. 
Övrigt överskott är ett resultat av åtgärder som vidtagits 

med start föregående år för att nå en likvärdig och ef-
fektiv hemtjänst i hela Vänersborg.  

Vård och omsorg särskilt boende 

Särskilda boenden prognostiserar ett underskott på 6,3 
mkr för året. 

Inom särskilda boenden beror den största delen av un-
derskottet på kostnader för både avancerat vårdärende, 
4,9 mkr, samt ett specialärende, 3,0 mkr. Övrigt under-
skott förklaras av ökad bemanning för att stärka både 
de platserna med parboende samt nattbemanningen in-
om korttidsvården, tillsammans 2,5 mkr. 

Gemensamt särskilt boende prognostiserar överskott 
på 4,1 mkr som dels är ett resultat av överskott på hy-
ror, 2,2 mkr, samt erhållen intäkt från socialstyrelsen 
avseende sjuklöner på 2,7 mkr.  

Vård, stöd och utredning  

Verksamheten beräknas redovisa ett överskott på  
3,0 mkr. 

Gemensam verksamhet, där avgiftshandläggarna redo-
visas, beräknas överskrida budget med 0,5 mkr. Bi-
ståndsenheten redovisar underskott på 0,2 mkr vilket är 
en följd av ökade hyreskostnader på grund av behov av 
fler arbetsplatser på enheten. 

Hemsjukvården redovisar ett överskott på 2,3 mkr enligt 
budget. Överskottet härrör från personal, intäkter samt 
delegerad tid. Biståndsbedömd dagverksamhet progno-
stiserar ett överskott på 1,1 mkr, vilket är en följd av att 
delar av dagverksamheten har varit stängt från mars 
och beräknas vara stängd t.o.m. augusti med anledning 
av Coronautbrottet. Kommunrehab redovisar ett över-
skott på personal och material med sammanlagt 0,7 
mkr.  

Korttidsboendena beräknas överskrida budget med 0,4 
mkr. Resultatet är en följd av svårigheter att bedriva 
verksamheten inom den inför året reducerade personal-
budgeten.  

Individ och familjeomsorg 

Verksamheterna beräknas redovisa ett underskott på 
34,4mkr. 

Barn- och ungdomsvård prognostiserar ett underskott 
på 21,0 mkr. Kontaktfamiljer beräknar ett överskott på 
2,5 mkr, underskott beräknas för placeringar inom fa-
miljehem på 19,4 mkr samt underskott för särskilt för-
ordnad vårdnadshavare på 4,1 mkr 

Råd och stöd samt Vuxenvård redovisar överskott på 
4,6 mkr där det varit minskat behov av externa place-
ringar samt vakanser inom personalgrupperna.  

Utbetalt försörjningsstöd förväntas överskrida budget 
med 17,6 mkr. 
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Personligt stöd och omsorg 

Verksamheterna beräknas redovisa underskott på 7,0 
mkr. 

Externa placeringar LSS beräknar ett underskott på 5,3 
mkr. Orsaken till underskottet är att lämpliga boenden 
inte kunnat erbjudas i egen regi samt att ungdomar i 
större utsträckning med behov av boendestöd studerar 
på annan ort. Externa placeringar SoL beräknas visa 
underskott med 4,9 mkr, orsaken är densamma som 
ovan.  

Gemensam PSO beräknas redovisa överskott på  
1,3 mkr. Överskottet förklaras av förfogandemedel som 
ligger budgeterade under verksamhetschef.  

Ledsagning och kontaktpersoner beräknas redovisa 
överskott på 1,0 mkr beroende på färre beslut genom 
ändrade vägledande dokument. 

Personlig assistans beräknas redovisa överskott på 0,6 
mkr beroende på ett ärende som upphört. 

Arbete, sysselsättning och integration 

Verksamheterna totalt redovisar ett prognostiserat över-
skott på 16,3 mkr. 

Arbetsmarknadsenheten beräknas lämna ett överskott 
på 3,6 mkr. 0,5 mkr är statsbidrag från 2019, 0,5 mkr 
sjukskrivningar och 1,8 mkr ej använda budgetanslag 
för åtgärdsanställningar. Detta pga. möjligheten till and-
ra former av statligt lönestöd.  

Flyktingverksamheten redovisar ett överskott på 12,9 
mkr. Överskottet uppstår genom att den flyktingscha-
blon som finns avsatt från år 2018 redovisas som intäkt 
under året. Denna schablon uppgår till 19,4 mkr vilket 
innebär att verksamheten i dagsläget inte bedrivs inom 
ramen av de intäkter som inkommer från Migrationsver-
ket. 

Åtgärder 

Förvaltningen prognosticerar ett underskott om 0,1 Mkr. 
De enskilt största underskotten härrör till försörjnings-
stöd inom IFO, externt köpta platser inom personligt 
stöd och omsorg, samt avancerad sjukhusanknuten 
”hemsjukvård”. Det finns i dagsläget inga outnyttjade 
anslag som budgetmässigt kan täcka dessa underskott. 
Förvaltningen följer noga utvecklingen inom alla verk-
samheter. Flertalet enheter redovisar budget i balans 
och där underskott aviserats pågår arbete för att mini-
mera eventuellt underskott.  

Underskotten härrör till beslut som enskilda erhållit uti-
från bestämmelser i den lagstiftning som styr männi-
skors rätt till insats.  

Vid resursbrist ska tvingande nivåer enligt lagstiftning 
och myndighetskrav prioriteras. 

Förvaltningen arbetar utifrån de åtgärdsförslag som be-
slutades inför budgetåret 2020.  

Vi ser att samtliga av åtgärderna som pågår gett ekono-
misk effekt till del, men arbetet fortgår för att fullt ut nå 
målet. 

För att nå en hållbart kvalitativ och effektiv förvaltning 
pågår flertalet aktiviteter; 

- Arbete med åtgärdsförlag enligt beslut i KF för 
2020. 

- Aktivt arbete med att sänka sjukfrånvaron inom 
samtliga verksamhetsinriktningar. Detta arbete 
påverkas negativt under året beroende på Co-
rona-pandemin.  

- Hållbara scheman inom fem av förvaltningens 
sju verksamhetsinriktningar, vilket också har 
varit svårare metodiskt p.ga Corona-pandemin. 

- Förebyggande arbete inom samtliga avdelning-
ar, vilket stärks upp på familjecentralen genom 
samarbete inom samverkan Vänersborg och 
genom erhållna tillfälliga medel. Projekt hälso-
främjande arbete inom äldreomsorgen inleds 
under 2020.  

- Avtal med serviceenheten inom Samhällsbygg-
nadsförvaltningen sedan maj 2020 gällande ut-
förande av insatsen städ inom hemtjänsten. 
Samarbetet ger samma fördelar som samarbe-
tet med Samhall för undersköterskorna, samt 
skapar en ekonomisk fördel för förvaltningen. 

- Arbete pågår, tillsammans med It-kontoret, för 
att utveckla arbetet gällande digitalisering och 
välfärdsteknik i syfte att komplettera medarbe-
tarnas insatser. 

- Beslutad handlingsplan utefter genomförd ex-
tern genomlysning gällande vad det kommer 
sig att Vänersborgs kommun i jämförelse med 
jämförbara kommuner har fler personer 65+ 
med biståndsbedömda insatser, samt genom-
lysning av planering och uppföljning av hem-
tjänst. 

- Intern översyn gällande äldreboendeplatser i 
jämförelse med jämförbara kommuner. 

- Optimal planering inom hemtjänsten samt arbe-
te med att se över effektiviteten inom särskilda 
boende äldre. 

Förvaltningen gör bedömningen att vi, för att klara väl-
färdsuppdraget gällande arbetslöshet och integration, 
och i det minska kostnaderna för försörjningsstöd behö-
ver satsa oss ur det hela genom att stärka personalbe-
manningen inom arbetsmarknadsenheten. Under 2020 
har detta till del gjorts genom finansiering från schablo-
nersättningen. Denna finansieringsmöjlighet kvarstår in-
te 2021. 
 
Kommunstyrelsen är övergripande ansvarig för arbets-
marknad- och integrationsfrågorna i kommunen. Social-
nämnd med förvaltning är utförare av dessa. Utifrån 
detta bär vi kostnaderna som uppstår utifrån de sam-
hälleliga utmaningar som finns utifrån arbetslöshet, 
samt kostnadsövervältringar som uppstår genom att 
andra huvudmän har förändrat sina arbetssätt och nivå-
er på bidrag. 
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När det gäller den del av den avancerade sjukvården, 
som förvaltningen bedömer inte med självklarhet ska fi-
nansieras av kommunen som huvudman finns plan för 
fortsatt samtal med NU-sjukvårdens ledning. 

Investeringar 
 

Mkr Prognos 
2020 

Budget 
  2020 

Budget-    
diff 

  Utfall  
   20/08 

Inventarier 5,0 9,3  1,9 
 
2020 års investeringsbudget är 9,3 mkr. Total investe-
ringskostnad för året beräknas till 5,0 mkr.  

Äldreomsorgen har investerat i hjälpmedel, kon-
torsmöbler, cyklar mm. För övriga avdelningar avser in-
vesteringarna ny- och återinvesteringar i främst kon-
torsmöbler och andra inventarier samt kostnader för 
öppnandet av korttids Lindbacken inom Personligt stöd 
och omsorg.
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