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Förslag till beslut 

 
Välfärdsnämnden noterar information om månadsrapport per oktober 2022 
för Välfärdsnämnden. 

Sammanfattning 

Månadsrapporten för oktober 2022 visar en prognosticerad negativ avvikelse 
på helår mot budget om -12 210 tkr, vilket är 660 tkr sämre än föregående 
prognos per augusti. Det prognosticerade underskottet beror främst på 
kostnader för placeringar inom avdelning IFO och Stöd. Av den totala 
årsprognosen avser -8 350 tkr placeringar. Resterade del av underskottet är 
hänförligt till hemtjänst och särskilt boende.  

Prognosen är att 1 980 tkr av den tilldelade investeringsramen om 2 451 tkr 
kommer nyttjas innan årets slut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-14 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Se ovan. 

Hållbar utveckling – Social dimension 

Inga ytterligare konsekvenser.  

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Inga ytterligare konsekvenser.  
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Barnkonventionen 
 
Nämnden tar hänsyn till Artikel 2 i barnkonventionen; alla barn är lika mycket 
värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Samt Artikel 20; 
barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har rätt till 
skydd och stöd från staten samt rätt till ett alternativt hem.  
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Månadsrapport Välfärdsnämnden okt 2022 
 

 

Maltes stig 19. Fotograf Lotta Karlsson 

Drift prognos - avvikelse från budget (tkr) 
Välfärdsnämnden visar per oktober månad en negativ årsprognos om 12 210 tkr mot budget. 
Prognosen bygger på hur verksamheterna ser ut idag, eventuella tillkommande beslut om placeringar 
kommer påverka prognosen.  

Prognosen i oktober är en försämring med 660 tkr från augusti. Främsta anledningen till att prognosen 
har försämrats beror på att förvaltningen har fått ökade elkostnader på 650 tkr, en annan faktor är att 
verksamheterna fortsatt har höga personalkostnader jämfört med budget. Även att nämnden uppvisar 
en försämrad prognos har förvaltningen sänkt sina personalkostnader med 5 200 tkr jan-okt 2022 
jämfört med samma tidsperiod 2021.  

Nedan presenteras helårsprognosavvikelse mot budget, dels per ansvar och verksamhet 
Avdelning Feb Apr Aug Okt 
Avdelning Ledning 0 0 -500 -200 
Avdelning Vård och omsorg -2 900 -2 500 -4 350 -5 330 
Avdelning Stöd -1 180 -2 700 -2 150 -1 450 
Avdelning Individ- och familjeomsorg 1 750 -2 900 -4 550 -5 230 
Totalt Välfärd -2 330 -8 100 -11 550 -12 210 
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Hemtjänst: Prognosen för hemtjänsten uppgår till -2 400 tkr. Resursbudgeten har ett underskott på 
100 tkr och prognosen är att enheterna inom hemtjänsten kommer verkställa 92 280 timmar för 2022 
vilket är cirka 1 350 timmar mer än vad som verkställdes 2021. Underskottet på enheterna uppgår till 
2 300 tkr och beror dels på en hög sjukfrånvaro bland personalen men även en utökning inom 
nattpatrullen. 

Särskilt boende och korttidsvård: Redovisar en årsprognos på -3 675 tkr, vilket är en ökning med 1 075 
tkr sedan augustis prognos. Den försämrade prognosen beror dels på ökade elkostnader på cirka 550 
tkr, dels höga personalkostnader avseende sjuklöne- och vikariekostnader. En faktor till avvikelsen för 
personalkostnader är att verksamheten har en ökad smittspridning av Covid-19. Verksamheten har i 
nuläget 2-3 lediga platser och anpassar personalstyrkan efter behovet i den mån det är möjligt. 
Prognosen är att samtliga platser kommer vara fulla inom kort. 

Boende enligt LSS: Negativ årsprognos på 2 950 tkr vilket är en förbättring mot senaste prognos med 
450 tkr. Anledningen är att två placeringar för boende barn har fått reducerade terminskostnader för 
sina studier i Dals-Ed. Orsaken till kostnadsminskningen är att de bedöms ha mindre behov av hjälp i 
hemmet. 

Övriga insatser inom LSS: Verksamheten prognostiserar ett resultat på -500 tkr. Anledningen till 
underskottet beror till största delen på ett utökat personalbehov utifrån att antalet deltagare har ökat, 
detta medför även ökade omsorgsresorna, dels i antalet resor men även att verksamheten ser att 
kostnaden per resa är dyrare. 

 

Verksamhet Feb Apr Aug Okt 
Hemtjänst inkl. resursbudget - 2 300 -2 400 -2 400 -2 400 
Särskilt boende inkl. korttids -1 150 -850 -2 600 -3 675 
Dagverksamhet 300 500 400 320 
Rehab och hemsjukvård 250 250 250 425 
Boende enligt LSS -1 750 -3 950 -3 400 -2 950 
Personlig assistans 0 0 0 0 
Övriga insatser inom LSS -280 -550 -450 -500 
Korttidsvistelse utanför hemmet 800 800 800 800 
Annat boende enligt SoL -300 250 200 300 
Boendestöd 300 550 550 550 
Institutionsvård vuxna -750 -900 -900 -650 
Övrig vuxenvård 0 -1 400 -3 000 -1 600 
HVB barn och unga 1 000 0 -1 100 -1 700 
Familjehemsvård barn och unga 1 500 1 500 1 500 1 500 
Övriga öppna insatser inom IFO 250 550 550 400 
Ekonomiskt bistånd -500 -200 -200 0 
Integration -100 -2 800 -2 000 -3 450 
Arbetsmarknadsåtgärder -100 100 150 200 
Gemensamma kostnader Välfärd 500 450 100 220 
Nämnd och utskott 0 0 0 0 
Totalt -2 330 -8 100 -11 550 -12 210 
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IFO Vuxna: Institutionsvården har en årsprognos på -650 tkr vilket är en förbättring med 250 tkr sedan 
augusti. Den förbättrade prognosen beror på att det togs höjd för en eventuell tillkommande placering 
som inte fått något placeringsbeslut. Antalet vuxenplaceringar har avtagit jämfört med 2021 och 2020. 
Kostnaden för institutionsvården är cirka 600 tkr lägre jämfört med oktober föregående år.  

Verksamheten övrig vuxenvård, avser främst våld i nära relation har en årsprognos på -1 600 tkr och 
har förbättrat sin prognos med 1 400 tkr sedan augusti. Anledningen är att del av kostnaderna 
redovisas under integration. I ett placeringsärende har även dygnskostnaderna minskat vilket får en 
positiv påverkan på prognosen. 

IFO Barn och unga: Årsprognosen för HVB barn och unga är -1 700 tkr vilket är en försämring med 600 
tkr sedan augusti. Orsaken till försämringen beror på att det har tillkommit en placering under oktober 
månad. 

Familjehemsvård redovisar en positiv prognos på 1 500 tkr. Anledningen är att antal köpta familjehem 
fortsätter minska och i dagsläget köper kommunen endast tre konsulentstödda familjehem. 
Verksamheten arbetar även med att vårdnadsöverflytta barn i familjehem vilket medför en lägre 
dygnskostnad och färre personalinsatser. 

Ekonomiskt bistånd: Årsprognos på 0 tkr vilket är en förbättring med 200 tkr från augusti. Anledningen 
till att prognosen förbättrats beror på att kostnaderna för ekonomiskt bistånd har stagnerat och inte 
stigit vilket prognostiserades i augusti. Utbetalt försörjningsstöd är i oktober likt i augusti betydligt 
lägre jämfört med samma period 2020 och 2021. En bidragande faktor till prognosen är att 
verksamheten tilldelades 3 000 tkr extra i budget under 2022. 

Integration: Negativ årsprognos på 3 450 tkr vilket är en försämring mot augusti med 1 450 tkr. 
Anledningen är avslag på sökta ersättningar från Migrationsverket för en tidigare placerad familj.  

Elkostnader och åtgärder 
Per oktober uppgår kostnaderna för uppvärmning, el och nätavgift, renhållning samt vatten och avlopp 
till 502 tkr över budget. Med anledning av årets höga elpriser har ett antal åtgärder vidtagits för att 
minska elförbrukningen. Bland annat har man varit extra noga med att släcka överflödig belysning och 
att inte vädra i onödan. Därtill har också temperaturen sänkts i lokalerna där det varit 
verksamhetsmässigt möjligt. Prognosen är att kostnaderna kommer överstiga budget med ytterligare 
147 tkr under november och december. Största kostandsavvikelsen avseende elkostnader syns inom 
särskilt boende. 

Åtgärder 

Åtgärd Beslut Status Effekt 
innevarande 

år, tkr 

Effekt helår, 
tkr 

Indragning verksamhetspedagog inom 
LSS 1 åa 

2022-02-07 §12 
dnr 2022–1 

Verkställt 650 650 

Indragning administratör, 0,4 åa 2022-02-07 §12 
dnr 2022–1 

Verkställt 166 200 

Indragning dagtur LSS gruppbostad 2022-02-07 §12 
dnr 2022–1 

Verkställt  360 500 

Indragning kvalitets utvecklare IFO, 0,8 
åa 

2022-02-07 §12 
dnr 2022–1 

Verkställt  170 500 
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Summa åtgärder uppgår inte till prognostiserat underskott under 2022. Åtgärder är påbörjade men får 
inte tillräckligt stor effekt under innevarande år. Av det totala prognostiserade underskottet på 12 210 
tkr uppgår prognosen för placeringar till -8 350 tkr vilket är kostnader som nämnden inte kan påverka 
utfallet för fullt ut. 3 860 tkr är det underskott som nämnden arbetar aktivt med och har sedan tidigare 
beslutat om åtgärder för enligt ovan. Åtgärder som under 2023 får helårseffekt. 

Nämnden fattade beslut om utträde av lokal för Hemtjänst i centrum. Detta är nu verkställt vilket 
kommer främja samverkan effektiv personalförsörjning.  

Gällande beslutet att se över matlagningen inom hemtjänsten så fortsätter utredningen. Förvaltningen 
inväntar svar om detaljfrågor för att kunna sammanställa ett resultat av utredningen. Återkoppling till 
nämnd kommer så snart det är klart. 

Indragning av tjänster på träffpunkten, anhörigsamordning och rehab som motsvarar 2,2 årsarbetare. 
Effekten av åtgärden påverkar framför allt 2023. 

Inom barn och unga arbetar avdelningarna ständigt med hemmaplanslösningar som första insats. 
Tidiga samverkansinsatser med skola och fritidsverksamhet för att fånga upp de barn och ungdomar 
som har behov av insatser och stöd. 

Anpassning och minska 0,5 tjänst inom LSS/socialpsykiatrin är verkställt och kommer generera i en 
positiv avvikelse mot budget 2023 med cirka 280 tkr. 

I de grupper där hemtjänsttimmarna minskat har man omfördelat och anpassat personalresurserna 
utifrån behovet. Fortsatt arbete pågår med att göra nya grundscheman. En översyn av scheman 
kommer att ske på hela avdelningen delvis för att verksamheten ska lära av varandra och möjliggöra 
för "heltidsresan", men främst för att kunna samplaner och fördela resurser. 

 

Indragning kurator IFO, 0,8 åa 2022-02-07 §12 
dnr 2022–1 

Verkställt 260 520 

Indragning träffpunkten, 0,75 åa 2022-02-07 §12 
dnr 2022–1 

Verkställt 320 480 

Indragning anhörigsamordnare, 0,75 
åa 

2022-02-07 §12 
dnr 2022–1 

Verkställt 300 450 

Rehab, fastighetstekniker, 0,5 åa 2022-02-07 §12 
dnr 2022–1 

Verkställt 260 260 

Matlagning i hemmet (lunch) 2022-06-16 §49 
dnr 2022–1 

Utreds - - 

Digital nattillsyn inom hemtjänsten 2022-05-19 §40 
dnr 2022–87 

Pågår - - 

Anpassning minska 0,5 tjänst inom 
LSS/socialpsykiatrin 

2022-05-19 §38 
dnr 2022–2 

Verkställt 0 280 

Anpassning minskade resurser på 
Rehab enheten 

2022-06-16 §49 
dnr 2022–1 

Verkställt 35 110 

Utträde lokal hemsjukvården Brudås 2022-05-19 §41 
dnr 2022–83 

Pågår  393 

Utträde lokal hemtjänsten i Centrum, 
Munkedal 

2022-02-17 §13 
dnr 2022–33 

Verkställt  588  
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Investering -årsförbrukning (tkr) 
Nedan presenteras årsförbrukningen per projekt 

Projekt Feb Apr Aug Okt Budget 
2022 

2308 - Arbetstekniska hjälpmedel 150 266 266 266 266 
2333 - Gemensamma inventarier 950 1 885 1 885 1 614 1 885 
2335 - Larm 100 200 200 0 200 
2336 - Combine/System 100 100 100 100 100 
Summa alla projekt 1 300 2451 2 451 1 980 2451 

 

Per oktober har förvaltningen nyttjat 666 tkr av investeringsbudgeten. Prognosen är att nämnden 
kommer nyttja 1 980 tkr av investeringsbudgeten. 

2308 Arbetstekniska hjälpmedel: Under perioden har investeringar om 100 tkr nyttjats för att 
successivt börja byta ut sängar och madrasser på korttidsenheten. Behovet av grundutrustning på våra 
boenden ses över och prognosen är att nyttja hela investeringsbudgeten under året. 

2333 Gemensamma inventarier: Prognosen är att förbruka majoriteten av investeringsbudgeten. 1 614 
tkr kommer användas till att köpa in nya inventarier och gör allmänna uppfräschningar på Ekebacken 
i samband med att hemtjänst och hemsjukvård flyttar in. Anledningen till att inte hela 
investeringsbudgeten kommer nyttjas beror på att IFO och stöd inte planerar göra några större 
investeringar under resterande del av året. Outnyttjade investeringsmedel kommer äskas över till 
2023. 

2335 Larm: Prognosen är att inga investeringar för larm kommer genomföras under 2022. 
Verksamheten är i upphandling av nytt larmsystem, investeringar kommer göras under 2023. 
Outnyttjade investeringsmedel kommer äskas över till 2023. 

2336 Combine; Kommande investeringar för införandet av nytt verksamhetssystem, licenskostnaden 
som kan aktiveras över avtalsperioden. 
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