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Avvikelser

• Klarar idag inte den lagstadgade 
utredningstiden för orosanmälningar 
på barn och unga i ca 25% av 
ärenden

• Stora problem med byte av 
verksamhetssystem, Treserva. Stort 
arbetsmiljöproblem och hämmar 
effektivitet.
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Neddragningar av verksamhet

• Bemanningsenheten
• Pannotia
• Hamrelund
• Anhörigstöd
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Sjukfrånvaro jämfört med 2017

• Totalt 9,11%, en minskning med 1 % 
• ÄO 10,50%, en minskning med 1% 
• Långtids sjukfrånvaro utgör 53,82%, 

en minskning med 6%

2019-04-30 Sid 4



Resultat mars 2019
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Nettobud
get för 

perioden 
2019

Nettoutfa
ll för 

perioden 
2019

Avvikelse 
Budget/U

tfall

Budget helår 
2019

Prognos 
budgetav

vikelse 
helår 
2019

Utfall för 
perioden 

2018

Socialche
f, adm 
chef & 
nämnd

-5 180 -7 660 -2 480 -19 175 -12 000 -8 439

Individ- & 
familjeo
msorg

-33 318 -36 424 -3 106 -124 063 -31 204

Äldreoms
org -90 012 -88 412 1 600 -336 074 -83 917

Omsorg 
om pers 
m 
funktions
neds

-39 167 -37 752 1 415 -144 885 -39 091

Bistånds
handlägg
arenhet

-2 304 -2 307 -3 -8 572 -1 992

Bemanni
ngen 352 -1 371 -1 723 11 -1 628

Högham
mars 
elevboen
de

2 099 3 343 1 244 0 3 033

Summa -167 530 -170 583 -3 053 -632 758 -12 000 -163 238



Procentuell ökning av antalet invånare och de demografiska 
kraven (skola, vård och omsorg i kommun + landsting)
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För att minska IFOs kostnader
Strategiskt gemensamt förebyggande arbete inom 
följande områden; 
• missbruk, 
• hedersrelaterat våld 
• våld i nära relation 
• nya vägar att få människor som står långt från 

arbetsmarknaden till egenförsörjning
• integration
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För att minska ÄOs kostnader
• IT-infrastruktur så vi kan använda digitaliserade 

hjälpmedel för trygghet, självständighet och 
effektiva arbetssätt

• Trygghetsboenden så att vi kan minimera SÄBO 
platser och människor kan bo kvar i sina hem 
trots omfattande omvårdnadsbehov
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Faktorer som kan öka 
socialförvaltningens kostnader

• Omställning till Nära vård
• LSS, revidering av 

lagstiftningen
• Extratjänster försvinner
• Våld och extremism
• Digitalisering, driftskostnader
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