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Tjänsteskrivelse

Rapport om risk för negativ avvikelse 
från socialnämndens driftsbudget

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet i korthet
I enlighet med kapitel 5.7.1 i ”Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamheter i Vallentuna kommun” ska nämnd rapportera negativ avvikelse från
driftbudget till kommunstyrelsen snarast. Socialnämnden tog beslut § 29 2020-03-31 
i ärende Hantering av covid-19-pandemin om att rapportera stor risk för negativ 
avvikelse från driftbudget till kommunstyrelsen. 

Det befarade underskottet utgörs av extrakostnader som en följd av den pågående 
corona-pandemin. Prognosen visar ett befarat underskott mellan 8 till 16,5 miljoner 
kronor vid årets slut. Prognosen har inte tagit hänsyn till risker för pausad 
verksamhetsutveckling/åtgärdsaktiviteter, ökat ekonomiskt bistånd vid ökad 
arbetslöshet, kostnader för viss skyddsutrustning samt övriga IFO-kostnader som  
effekt av ett nedstängt samhälle. Underlag för bedömning och prognos visas i sin 
helhet i den bifogade rapporten, se bilaga 3.

Kommunledningskontoret betonar vikten av att även fortsättningsvis särredovisa 
kostnader relaterade till corona-pandemin. Staten har aviserat att kommunerna ska 
kunna ansöka om ersättning för extraordinära åtgärder och merkostnader inom 
hälso- och sjukvården kopplade till coronaviruset. Kommunledningskontoret ser 
också att åtgärder i form av effektiviseringar för att klara ordinarie budget måste 
fullföljas. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Beslut, § 29 2020-03-31, socialnämnden
3. Rapport, prognos mars 2020, socialnämnden

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-03-31

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 29
Hantering av Covid-19-pandemi

Beslut
Socialnämnden beslutar att:
- uppdra socialchef att i enlighet med rekommendation från IVO alltid göra nödvändiga 
riskbedömningar och att dokumentera eventuella nödvändiga avsteg från vid varje tidpunkt 
gällande regelverk
- uppdra socialchef att löpande särredovisa extra kostnader som kan hänföras till 
krishanteringen
- i enlighet med ”Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i 
Vallentuna kommun” rapportera stor risk för negativ avvikelse från driftbudget till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden inser att svåra prioriteringar måste göras i rådande kris orsakad av Covid-19-
pandemin. Statliga myndigheter anpassar regelverk och arbetssätt för att underlätta för 
kommunerna. Bland annat har Arbetsmiljöverket ändrat regler kring CE-märkning av 
skyddsutrustning medan IVO har uttalat en förståelse för att extraordinära åtgärder kan 
behöva vidtas och att krisläget kommer att beaktas vid eventuella framtida inspektioner.

Yrkanden
Torbjörn Einarsson (C) yrkar att socialnämnden beslutar att:
- uppdra socialchef att i enlighet med rekommendation från IVO alltid göra nödvändiga 
riskbedömningar och att dokumentera eventuella nödvändiga avsteg från vid varje tidpunkt 
gällande regelverk
- uppdra socialchef att löpande särredovisa extra kostnader som kan hänföras till 
krishanteringen
- i enlighet med ”Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i 
Vallentuna kommun” rapportera stor risk för negativ avvikelse från driftbudget till 
kommunstyrelsen.
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden beslutar enligt det.
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Socialnämnden
Covid-19 prognos 2020-03



Prognos mar-jun 2020 kr

LÅG MELLAN HÖG
ÄO
Mellanvårdsplatser för akuta utskrivningar 1 875 000 2 334 609 3 372 213
Utökning av särskilda boenden äldre 360 000 720 000 1 080 000
SÄBO ÄO timvikarie kostnader 1 950 000 1 950 000 1 950 000
HSO sjuksköterskor extern bemanning & övertid 360 000 360 000 360 000
Hemtjänst utökning (snittpris externa/interna 342 kr/tim) 2 308 500 3 462 750 7 695 000

LSS
Service- & gruppbostäder, timvikarier, övertid 260 250 520 500 780 750

Förvaltningsövergripande & myndighet
Myndighetsavdelning ÄO, bemanning helger & 521 270 521 270 896 270
timvikarier vid sjuk/VAB frånvaro
Myndighetsavdelning övriga enheter sjuk/VAB 313 020 313 020 313 020
frånvaro
Utföraravdelning, bemanningssamordnare 98 700 98 700 98 700

Summa 8 046 740 10 280 850 16 545 954


Kostnader

		Prognos Corona kostnader Socialförvaltningen - mars 2020

		Enhet               (BOF, VOF, ÄO)		Verksamhet		Enhet		Kostnadstyp		Insats		Intern- eller extern utförare, namn på extern utförare		Volym enhet		Volym (månad/dag/timme/antal)		Pris per volym (månad/dag/timme)		Antal månader		Kostnad låg		Kostnad mellan		Kostnad hög		Kommentar

																						

		ÄO		Myndighetsavd				Personal														521,270		521,270		896,270		Se beräkningsflik

				Korttidshem				Köp		Korttids		Externa		Dagar		300		2,500		2.5		1,875,000		2,334,609		3,372,213		10 heltidsplatser

				Säbo				Köp		Säbo		Externa		Dagar		120		2,400		2.5		720,000		720,000		720,000		4 heltidsplatser

				Säbo				Personal		Säbo		Egen regi										1,950,000		1,950,000		1,950,000		Se beräkningsflik

				Korttids HSO				Personal				Egen regi										540,000		540,000		540,000		Se beräkningsflik

				Hemtjänst						Hemtjänst		Intern/extern, snitpris		Timmar		2,700		342		2.5		2,308,500		3,462,750		7,695,000		Se beräkningsflik, 30 kunder

				Hemtjänst						Införande digitala lås																		Se beräkningsflik

				Hemtjänst





		Vuxen



		LSS						Personal				Egen regi, längre sjukfrånvaro										520,500		520,500		520,500



		BOF



		Utförarledning										Bemanningssamordnare				1		49,350		2		98,700		98,700		98,700

																						

																						

																						

																						

																						

																						

																						

																						

																Summa						8,533,970		10,147,830		15,792,684

				Hemtjänst		Kårsta		Personal		Extra personal				Årsarb/mån		5		40,000		3		600,000

								Personal		Extra tillsyn		Egen regi		Timmar		500		320		3		480,000

								Köp		Skyddsutrustning		XXX		Kläder		40		500		1		20,000

		Till ppt presentation









										LÅG		MELLAN		HÖG

		ÄO

		Mellanvårdsplatser för akuta utskrivningar								1,875,000		2,334,609		3,372,213

		Utökning av särskilda boenden äldre								360,000		720,000		1,080,000

		SÄBO ÄO timvikarie kostnader								1,950,000		1,950,000		1,950,000

		HSO sjuksköterskor extern bemanning & övertid								360,000		360,000		360,000

		Hemtjänst utökning (snittpris externa/interna 342 kr/tim)								2,308,500		3,462,750		7,695,000



		LSS

		Service- & gruppbostäder, timvikarier, övertid								260,250		520,500		780,750



		Förvaltningsövergripande & myndighet

		Myndighetsavdelning ÄO, bemanning helger &								521,270		521,270		896,270

		timvikarier vid sjuk/VAB frånvaro

		Myndighetsavdelning övriga enheter sjuk/VAB								313,020		313,020		313,020

		frånvaro

		Utföraravdelning, bemanningssamordnare								98,700		98,700		98,700



		Summa								8,046,740		10,280,850		16,545,954

















































































































































































































































































Beräkningar

																		Minskad 

														Antal		Per 		kostnad		Antal		Mar-Jun

				Lön/tim		OB		Antal tim		Antal pers		Per vecka		veckor		månad		sjukfrånvaro		månader		Summa		Kommentar

		ÄO

		Myndighet

		Personal

		Lördagar				55		8		2.0		885		18								15,926

		Söndag dubbel lön		635				8		2.0		10,152		18								182,736

		Helgdagar -> 30/6		635				56		2.0												71,064

		Timvikarie, tomma vardagar		256				16		2.0		8,178		18								147,204		Ann-Sophie räknade med 1 timvikarie, Fariba bedömmer att 2 behövs



		Sjukfrånvaro minskad kostnad, ordinarie personal								2.0						50,760		-10,152		2.5		-50,760

		Timmisar för att täcka upp sjukfrånvaro								2.0						40,890				2.5		204,450		Timmisar arbetar 100%



		VAB frånvaro								2.0						50,760		-50,760		2.5		-253,800

		Timmisar för att täcka upp VAB frånvaro								2.0						40,890				2.5		204,450		Timmisar arbetar 100%



																						521,270



		Konsulter för att täcka upp fler ärenden, utökad arbetsanhopning								1.5						100,000				2.5		375,000		Ett scenario utan konsulter, genom att omfördela från andra enheter



		Summa																				896,270

		Myndighet personal - övriga enheter (LSS, vuxen, BOF)

		Äldre x 3																				313,020

		Konsultbehov ökad belastning?

		Summa																				313,020

		Korttidsplatser utökad egen regi

		Sporthotellet								25

		Bällsta								5

		Väsbysalen								20

		Summa 								50

		ÄO egen regi

		Korallen

		Personal

		Somatik - Timvikarie, dubbelt mot normalt, lön mar 118 000 kr														118,000				3.0		354,000

		Demens - Timvikarie, dubbelt mot normalt, lön mar 150 000 kr														150,000				3.0		450,000

		Inköp material mars 30 000 kr														30,000				3.0		90,000

		Inköp material mars 30 000 kr														30,000				3.0		90,000

		Väsbygården

		Personal

		Somatik - Timvikarie, dubbelt mot normalt, lön mar 178 000 kr														178,000				3.0		534,000

		Demens - Timvikarie, dubbelt mot normalt, lön mar 84 000 kr														84,000				3.0		252,000

		Inköp material mars 30 000 kr														30,000				3.0		90,000

		Inköp material mars 30 000 kr														30,000				3.0		90,000

		Summa SÄBO egen regi																				1,950,000

		Korttids mm egen regi

		Personal

		Magnolian, vikarier & inköp mars 20 000 kr														20,000				3.0		60,000

		Östanbo/TH personal till Magnolian

		HSO

		Sjuksköterskor på SÄBO bemanningsföretag														95,000				3.0		285,000

		Sjuksköterskor på SÄBO övertid, mertid mm														25,000				3.0		75,000

		Sjuksköterskor på LSS bemanningsföretag														31,667				3.0		95,000

		Sjuksköterskor på LSS övertid, mertid mm														8,333				3.0		25,000

		Summa Korttids, HSO mm																				540,000

		Hemtjänst

		Personal-utökning timvikarier, ÖT mm

		Brottby														159,000				3.0		477,000

		Centrum														175,000				3.0		525,000

		Rosen														129,000				3.0		387,000

		Kårsta														192,000				3.0		576,000



		LSS

		Personal-utökning timvikarier, ÖT mm

		Servicebostad														76,000				3.0		228,000

		Gruppbostad														76,000				3.0		228,000

																						0

		Boendestöd och stödboende														21,500				3.0		64,500



		Summa LSS																				520,500





		Hemtjänst

		Antal kunder		45

		Timmar/dag/kund		2

		Dagar		30

		Timmar/månad/kund		60

		Timmar/månad total		2,700

		Digitala lås

		Besparingseffekten kommer ca 2 månader efter att införandet är avslutat

		Piloten beräknas skjutas upp från våren till aug/sep

		Breddinförandet var planerat att vara avslutat december 2020.

		Avslut för breddinförandet beräknas skjutas till februari 2021

		Besparingseffekten beräknas ge besparing på 3,5 FTE/månad		120,908

		Effekt för 2 månaders försening av besparing		241,815





Korttidsplatser

						Mellan - 7 dagar								Hög - 9 dagar								Hög - 7 dagar																																Mellan gammal								Hög gammal

				Kunder: Peak 4  Total				156				Kunder: Peak 6  Total				176				Kunder: Peak 6  Total				176

				In per		Ack per		2,334,609				In per		Ack per		3,372,213				In per		Ack per		2,639,787						Resurstilldelning för 10 platser =				662,672																		In per		Ack per		5,096,467				In per		Ack per		6,378,214

				dag		7 dgr period		Kostnad				dag		9 dgr period		Kostnad				dag		7 dgr period		Kostnad						Per plats/dag =				2,180																		dag		14 dgr period		Kostnad				dag		14 dgr period		Kostnad

		4/1/20																																																		1		1		2,180				1		1		2,180

		4/2/20																																																		1		2		4,360				1		2		4,360

		4/3/20																																																		1		3		6,540				1		3		6,540

		4/4/20																																																		1		4		8,719				2		5		10,899

		4/5/20																																																		1		5		10,899				2		7		15,259

		4/6/20																																																		1		6		13,079				2		9		19,619

		4/7/20		1		1		2,180				1		1		2,180				1		1		2,180																												1		7		15,259				2		11		23,978

		4/8/20		1		2		4,360				1		2		4,360				1		2		4,360																												2		9		19,619				3		14		30,518

		4/9/20		1		3		6,540				1		3		6,540				1		3		6,540																												2		11		23,978				3		17		37,057

		4/10/20		1		4		8,719				1		4		8,719				1		4		8,719																												2		13		28,338				3		20		43,597

		4/11/20		1		5		10,899				1		5		10,899				1		5		10,899																												2		15		32,698				3		23		50,136

		4/12/20		1		6		13,079				1		6		13,079				1		6		13,079																												2		17		37,057				3		26		56,676

		4/13/20		1		7		15,259				1		7		15,259				1		7		15,259																												2		19		41,417				3		29		63,215

		4/14/20		1		7		15,259				1		8		17,439				1		7		15,259																												2		21		45,777				4		33		71,935

		4/15/20		1		7		15,259				1		9		19,619				1		7		15,259																												3		23		50,136				4		36		78,474

		4/16/20		1		7		15,259				2		10		21,798				2		8		17,439																												3		25		54,496				4		39		85,014

		4/17/20		1		7		15,259				2		11		23,978				2		9		19,619																												3		27		58,856				4		42		91,553

		4/18/20		1		7		15,259				2		12		26,158				2		10		21,798																												3		29		63,215				4		44		95,913

		4/19/20		1		7		15,259				2		13		28,338				2		11		23,978																												3		31		67,575				5		47		102,453

		4/20/20		2		8		17,439				2		14		30,518				2		12		26,158																												3		33		71,935				5		50		108,992

		4/21/20		2		9		19,619				2		15		32,698				2		13		28,338																												3		35		76,294				5		53		115,532

		4/22/20		2		10		21,798				2		16		34,877				2		14		30,518																												4		37		80,654				5		55		119,891

		4/23/20		2		11		23,978				2		17		37,057				2		14		30,518																												4		39		85,014				6		58		126,431

		4/24/20		2		12		26,158				2		18		39,237				2		14		30,518																												4		41		89,373				6		61		132,970

		4/25/20		2		13		28,338				3		19		41,417				3		15		32,698																												4		43		93,733				6		64		139,510

		4/26/20		2		14		30,518				3		20		43,597				3		16		34,877																												4		45		98,093				7		68		148,229

		4/27/20		3		15		32,698				3		21		45,777				3		17		37,057																												4		47		102,453				7		72		156,949

		4/28/20		4		17		37,057				4		23		50,136				4		19		41,417																												4		49		106,812				7		75		163,488

		4/29/20		4		19		41,417				4		25		54,496				4		21		45,777																												5		51		111,172				7		78		170,028

		4/30/20		4		21		45,777				4		27		58,856				4		23		50,136																												5		53		115,532				6		80		174,387

		5/1/20		4		23		50,136				4		29		63,215				4		25		54,496																												5		55		119,891				6		82		178,747

		5/2/20		4		25		54,496				4		31		67,575				4		26		56,676																												5		57		124,251				6		84		183,107

		5/3/20		4		27		58,856				4		33		71,935				4		27		58,856																												5		59		128,611				6		85		185,286

		5/4/20		4		28		61,036				5		35		76,294				5		29		63,215																												5		61		132,970				6		86		187,466

		5/5/20		4		28		61,036				5		37		80,654				5		30		65,395																												5		63		137,330				5		86		187,466

		5/6/20		4		28		61,036				5		39		85,014				5		31		67,575																												4		63		137,330				5		86		187,466

		5/7/20		4		28		61,036				5		40		87,194				5		32		69,755																												4		63		137,330				5		85		185,286

		5/8/20		4		28		61,036				6		42		91,553				6		34		74,115																												4		63		137,330				4		83		180,927

		5/9/20		4		28		61,036				6		44		95,913				6		36		78,474																												4		63		137,330				4		81		176,567

		5/10/20		4		28		61,036				6		46		100,273				6		38		82,834																												4		63		137,330				4		78		170,028

		5/11/20		4		28		61,036				6		48		104,632				6		39		85,014																												4		63		137,330				4		75		163,488

		5/12/20		4		28		61,036				5		49		106,812				5		39		85,014																												4		63		137,330				3		71		154,769

		5/13/20		4		28		61,036				5		49		106,812				5		39		85,014																												3		61		132,970				3		67		146,049

		5/14/20		4		28		61,036				4		48		104,632				4		38		82,834																												3		59		128,611				3		64		139,510

		5/15/20		4		28		61,036				4		47		102,453				4		36		78,474																												3		57		124,251				3		61		132,970

		5/16/20		4		28		61,036				4		46		100,273				4		34		74,115																												3		55		119,891				2		57		124,251

		5/17/20		4		28		61,036				4		44		95,913				4		32		69,755																												3		53		115,532				2		53		115,532

		5/18/20		4		28		61,036				4		42		91,553				4		30		65,395																												3		51		111,172				2		49		106,812

		5/19/20		3		27		58,856				3		39		85,014				3		28		61,036																												3		49		106,812				2		46		100,273

		5/20/20		3		26		56,676				3		36		78,474				3		26		56,676																												2		47		102,453				2		43		93,733

		5/21/20		3		25		54,496				3		34		74,115				3		25		54,496																												2		45		98,093				2		40		87,194

		5/22/20		3		24		52,316				3		32		69,755				3		24		52,316																												2		43		93,733				2		38		82,834

		5/23/20		3		23		50,136				3		31		67,575				3		23		50,136																												2		41		89,373				2		36		78,474

		5/24/20		3		22		47,956				3		30		65,395				3		22		47,956																												2		39		85,014				2		34		74,115

		5/25/20		3		21		45,777				3		29		63,215				3		21		45,777																												2		37		80,654				2		32		69,755

		5/26/20		2		20		43,597				2		27		58,856				2		20		43,597																												2		35		76,294				2		31		67,575

		5/27/20		2		19		41,417				2		25		54,496				2		19		41,417																												1		33		71,935				1		29		63,215

		5/28/20		2		18		39,237				2		24		52,316				2		18		39,237																												1		31		67,575				1		27		58,856

		5/29/20		2		17		37,057				2		23		50,136				2		17		37,057																												1		29		63,215				1		25		54,496

		5/30/20		2		16		34,877				2		22		47,956				2		16		34,877																												1		27		58,856				1		24		52,316

		5/31/20		2		15		32,698				2		21		45,777				2		15		32,698																												1		25		54,496				1		23		50,136

		6/1/20		2		14		30,518				2		20		43,597				2		14		30,518																												1		23		50,136				1		22		47,956

		6/2/20		1		13		28,338				1		18		39,237				1		13		28,338																												1		21		45,777				1		21		45,777

		6/3/20		1		12		26,158				1		16		34,877				1		12		26,158																												175								217

		6/4/20		1		11		23,978				1		15		32,698				1		11		23,978

		6/5/20		1		10		21,798				1		14		30,518				1		10		21,798

		6/6/20		1		9		19,619				1		13		28,338				1		9		19,619

		6/7/20		1		8		17,439				1		12		26,158				1		8		17,439

		6/8/20		1		7		15,259				1		11		23,978				1		7		15,259

		6/9/20		156								176								176
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		6/11/20

		6/12/20

		6/13/20

		6/14/20

		6/15/20

		6/16/20

		6/17/20
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		6/19/20

		6/20/20

		6/21/20

		6/22/20

		6/23/20

		6/24/20

		6/25/20

		6/26/20

		6/27/20

		6/28/20

		6/29/20

		6/30/20







Prognos mar-jun 2020

Ej framräknade/summerade kostnader
1. Pausad verksamhetsutveckling och åtgärdsaktiviteter.
2. Ekonomiskt bistånd vid ökad arbetslöshet.
3. Inköp skyddsutrustning interna/externa.
4. Övriga IFO kostnader som effekt av ned stängt samhälle.
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