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Tertialuppföljning januari-april, kort version 

Till följd av den pågående coronapandemin är rapporten för tertial 1 fokuserad på uppföljning av 
ekonomi och personal. Övriga nyckeltal samt måluppfyllelse följs upp i delårsrapporten efter åtta 
månader. 

Rapporten beskriver ekonomiska avvikelser inom ordinarie verksamhet och åtgärder för en eko-
nomi i balans. Rapporten beskriver i separat del kostnader eller intäktsbortfall till följd av coro-
napandemin. 

Ekonomi 

Sammanfattning 

Socialnämndens budgetram för 2020 uppgår till 563,1 mnkr, vilket är en ökning med 1,5 procent 
jämfört med utfallet från föregående år. Socialnämnden redovisar för perioden januari - april 2020 
ett utfall på 185,3 mnkr. Helårsprognosen för 2020 är att verksamheten kan bedrivas inom bud-
getramen på 563,1 mnkr. Förvaltningen rapporterar enligt följande verksamhetsblock: 

 Individ och familjeomsorg (IFO) Barn och familj. 

 Individ och familjeomsorg (IFO) Vuxen. 

 Äldreomsorgen. 

 Funktionsnedsättning – LSS. 

Väsentliga områden/händelser  

Förvaltningen redovisar prognostiserat underskott inom IFO Vuxen, övriga avdelningar kompense-
rar underskottet. Kostnadsutfallet av corona var 1,3 mnkr och ingår i förvaltningens utfall på 185,3 
mnkr för perioden januari - april. Prognosen inkluderar coronarelaterade kostnader om 7,5 mnkr 
samt förväntade intäkter i form av statsbidrag som kompensation för dessa kostnader. 

IFO Barn och familj: Arbetet att följa upp placeringar och effektivisera vårdkedjan förväntas resul-
tera i ett överskott. 

IFO Vuxen: Fler placeringar med höga kostnader jämfört med budget för HVB vuxna och särskild 
boendeform psyk är under utredning. Utbetalt försörjningsstöd, placeringar på tillfälliga boenden 
och våld i nära relation (VINR) under ekonomiskt bistånd har ökat mer än planerat: Åtgärd: Ök-
ningen av utbetalt försörjningsstöd är under utredning. Flytta tillfälliga boenden i extern regi till bo-
enden i egen regi görs för att kunna minska kostnaden. 

Äldreomsorg: Särskilda boenden extern regi: 11,6 externa placeringar för tertial 1, men vid utgången 
av april var det 10 externa placeringar utanför Vallentuna. 3 enligt länsöverenskommelsen och 2 
profilboenden har resulterat i en högre kostnad jämfört med budget. Åtgärd: Arbete pågår för att 
effektivisera boendekedjan. 

Funktionsnedsättning - Fler placeringar med höga kostnader jämfört med budget inom LSS bostad 
vuxen i extern regi. Åtgärd: Arbete pågår med att utveckla fler LSS-boenden i egen regi. 
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(Mnkr) 
Sparande 
i eget ka-

pital 

Budget 
2020 

Avvikelse 
prognos 

2020 

Avvikelse 
2019 

Avvikelse 
2018 

Socialnämnden totalt 0 -563,1 0 -0,4 -31,2 

Politisk verksamhet  -1,7 0 -0,3  

Förvaltningsövergripande  -31,8 1,2 3,4  

Individ och familjeomsorg - Barn och   fa-
milj 

 -55,1 3,9 -2,3  

Individ och familjeomsorg - Vuxen  -60,3 -12,2 2,6  

Äldreomsorg  -212,1 3,9 4,5  

Funktionsnedsättning enligt LSS  -202,0 3,2 -8,3  
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Åtgärder vid befarad negativ avvikelse 

Planerade åtgärder för att hantera befarad negativ avvikelse 

Verksamhet Beskrivning av åtgärd 
Prognos 
effekt, 
mnkr 

Ekonomiskt bistånd Ökningen av utbetalt försörjningsstöd är under utredning. 
Flytta tillfälliga boenden i extern regi till boenden i egen regi 
görs för att kunna minska kostnaden. 

0,9 

Hemvård särskild boende-
form extern 

Arbete pågår för att effektivisera boendekedjan, och målet är 
att inte göra ytterligare externa placeringar. 

4,3 

LSS bostad vuxen i extern 
regi 

Arbete pågår med att utveckla fler LSS-boenden i egen regi. 0,3 

Coronarelaterade kostna-
der 

Statsbidrag som kompensation för coronarelaterade kostna-
der. 

7,5 

   

   

   

Ekonomiska effekter till följd av coronapandemin 

Nedanstående tabell visar de ekonomiska effekterna som corona-pandemin beräknas ge. 

Kostnader relaterade till coronapandemin 

Verksamhet Beskrivning av insats Utfall Prognos 

Äldreomsorg hemtjänst Utfall personal -0,1, skyddsutrustning -0,3 -0,4 -2,2 

Äldreomsorg särskilt 
boende 

Utfall personal -0,3, skyddsutrustning -0,1 -0,4 -2,6 

Äldreomsorg korttids- 
boende 

Utfall personal -0,1, skyddsutrustning -0,0 -0,1 -0,5 

Äldreomsorg hälso- och 
sjukvård 

Utfall personal -0,1 -0,1 -0,7 

LSS funktionshinder 
särskilt boende 

Utfall personal -0,1, skyddsutrustning -0,1 -0,2 -1,0 

Myndighetsavdelning 
äldreomsorg, staben 

Utfall personal -0,1 -0,1 -0,3 

Våld i nära relation Förväntad corona-effekt.  -0,2 

    

    

Totalt utfall och prognos för nämnden -1,3 -7,5 
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Kommentar 

 Prognosen baseras på en låg kostnad över sommarmånaderna, men med en ökning i okto-
ber och november. 

 Användandet av skyddsutrustning beräknas öka. 

 Prognosen tar ej hänsyn till eventuellt ökat ekonomiskt bistånd. 

Statsbidrag 

Staten har i en förordning aviserat att kommuner kan komma att få ersättning för en del av de kost-
nader som coronapandemin har orsakat. Statsbidraget omfattar hälso- och sjukvårdsverksamheten 
och socialtjänstverksamheten omsorg när det gäller omsorg om äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning. Ersättning beslutas av Socialstyrelsen och gäller inte alla typer av kostnader. 
Vallentuna kommun kommer att ansöka om ersättning enligt reglerna men det råder en stor osäker-
het om vilken ersättning kommunen kommer att få. 
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Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verk-
samhet 
(mnkr) 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2020 

Avvi-
kelse 
mot 

budget 

Budget 
2019 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2019 

TOTALT          

K -644,4 -214,7 33 % -644,4 0 -638,0 -208,6 33 % -646,0 

I 81,3 29,4 36 % 81,3 0 83,8 26,7 32 % 91,4 

N -563,1 -185,3 33 % -563,1 0 -554,2 -181,8 33 % -554,6 

Varav 
corona 

0 -1,3 0 -7,5 -7,5 0 0 0 0 

Politisk verksamhet     

K -1,7 -0,5 29 % -1,7 0 -1,5 -0,5 33 % -1,8 

I 0 0  0 0 0 0,0 0 % 0 

N -1,7 -0,5 29 % -1,7 0 -1,5 -0,5 33 % -1,8 

Socialchef  

N -7,1 -2,1 30 % -6,3 0,8 -6,3 -1,9 30 % -4,2 

STAB     

N -16,0 -5,5 34 % -15,6 0,4 -14,8 -5,7 39 % -12,7 

Utförarsidan övergripande administration     

N -1,1 -0,5 45 % -1,1 0 -1,1 -0,4 28 % -1,6 

Myndighetsavdelningen     

N -7,6 -2,4 32 % -7,6 0 -9,5 -2,7 36 % -9,8 

Kostnader för samtliga insatser:     

Individ och familjeomsorg (IFO) barn och familj    

K -66,8 -21,2 32 % -62,9 3,9 -66,3 -23,6 36 % -69,6 

I 11,7 3,8 32 % 11,7 0 16,2 5,7 35 % 17,1 

N -55,1 -17,4 32 % -51,2 3,9 -50,1 -17,9 36 % -52,5 

Individ och familjeomsorg (IFO) vuxen  

K -68,0 -28,2 41 % -80,4 -12,4 -71,7 -22,1 31 % -71,9 

I 7,6 3,9 51 % 7,8 0,2 7,7 2,2 29 % 10,4 

N -60,4 -24,3 40 % -72,6 -12,2 -64,0 -19,8 31 % -61,5 

Äldreomsorg  

K -253,4 -83,6 33 % -255,8 -2,4 -254,2 -81,2 32 % -251,6 

I 41,3 13,8 33 % 47,6 6,3 40,0 13,8 35 % 41,9 

N -212,1 -69,8 33 % -208,2 3,9 -214,2 -67,4 31 % -209,7 

Funktionsnedsättning - LSS  

K -218,8 -70,3 32 % -216,6 2,2 -208,5 -70,5 34 % -217,6 

I 16,8 7,4 44 % 17,8 1 15,8 5,0 32 % 16,8 

N -202,0 -62,8 31 % -198,8 3,2 -192,7 -65,5 34 % -200,8 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 



Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 8(22) 

Verk-
samhet 
(mnkr) 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2020 

Avvi-
kelse 
mot 

budget 

Budget 
2019 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2019 

* varav corona = driftsbudgetens totala nettokostnader relaterade till corona-pandemin 

 

Kommentar 

Individ och familjeomsorg (IFO) barn och familj (BOF) - Analys ekonomi 

Målsättningen är att barn och unga i första hand ska kunna få hjälp på hemmaplan. Därav finns det 
ett tätt samarbete mellan myndighet och interna öppenvården. Detta arbete tillsammans med att 
följa upp placeringar och effektivisera vårdkedjan förväntas resultera i ett överskott. 

IFO - BOF (Mnkr) 
Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Total -55,1 -17,4 31,6 % -51,2 3,9 -52,5 -50,3 

HVB, SIS & familjehem barn & 
ungdom 

-27,3 -8,5 31,2 % -23,6 3,7 -29,2 -29,5 

Ensamkommande flykting-
barn 

0,0 0,1 0,0 % 0,0 0,0 2,7 2,8 

Myndighet IFO - BOF -16,2 -5,3 32,4 % -16,0 0,2 -15,0 -13,4 

Övriga -11,6 -3,7 31,7 % -11,6 0,0 -10,9 -10,2 

Individ och familjeomsorg barn och familj - Analys verksamhet 

Total - HVB, SIS, familjehem och konsulentstödda familjehem barn & ungdom 

Total HVB, fam.hem, 
kons.stödda fam.hem 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Mnkr -27,3 -8,5 31,2 % -23,6 3,7 -29,2 -29,5 

Årsplaceringar *) 46,5 52,0 111,8 % 49,1 2,6 49,2 50,2 

Dygnskostnad kr -1 607 -1 357 84,5 % -1 319 288 -1 626 -1 610 

*) Bokfört perioden = antal vårddygn dividerat med 121 dagar (januari-april). För prognosen = antal 
vårddygn dividerat med 366, vilket kan ge ett lägre antal årsplaceringar. 

  

HVB och SIS 

Arbetet med att följa upp placeringar och effektivisera vårdkedjan resulterar i förflyttning från HVB 
och SIS placeringar till familjehem och konsulentstödda familjehem. 

HVB och SIS barn & ungdom 
Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Mnkr -12,5 -2,9 23,2 % -8,8 3,7 -13,9 -15,4 

Årsplaceringar *) 8,1 6,9 85,2 % 7,8 -0,3 9,0 12,5 

Dygnskostnad kr -4 216 -3 473 82,4 % -3 083 1134 -4 231 -3 375 
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*) Bokfört perioden = antal vårddygn dividerat med 121 dagar (januari-april). För prognosen = antal 
vårddygn dividerat med 366, vilket kan ge ett lägre antal årsplaceringar. 

 

  

Familjehem och konsulentstödda familjehem 

Arbetet att följa upp placeringar och effektivisera vårdkedjan resulterar i förflyttning från HVB och 
SIS placeringar till familjehem och konsulentstödda familjehem. Arbete pågår att göra om konsu-
lentstödda familjehem till egna familjehem. 

Familjehem och konsulent-
stödda familjehem 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Mnkr -14,8 -5,7 38 % -14,8 0 15,3 14,2 

Årsplaceringar 38,4 45,1 117 % 41,3 3 40,2 37,7 

Dygnskostnad kr -1 060 -1 045 99 % -986 74 1 043 1 032 

*) Bokfört perioden = antal vårddygn dividerat med 121 dagar (januari-april). För prognosen = antal 
vårddygn dividerat med 366, vilket kan ge ett lägre antal årsplaceringar. 
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Ensamkommande flyktingbarn 

Antal ensamkommande flyktingbarn har sedan januari 2017 minskat från 112 till 15 barn under 
tertial 1 2020. 
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Individ och familjeomsorg (IFO) vuxen 

IFO Vuxen: Fler placeringar med medföljande höga kostnader jämfört med budget för HVB vuxna 
och särskild boendeform psyk är under utredning. Utbetalt försörjningsstöd, placeringar på tillfäl-
liga boenden och våld i nära relation (VINR) under ekonomiskt bistånd har ökat mer än planerat: 
Åtgärd: Ökningen av utbetalt försörjningsstöd är under utredning. Flytta tillfälliga boenden i extern 
regi till boenden i egen regi görs för att kunna minska kostnaden. 

IFO - Vuxen (Mnkr) 
Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Total -60,4 -24,3 40,2 % -72,6 -12,2 -61,5 -59,9 

HVB vuxna -4,8 -3,4 70,6 % -8,6 -3,8 -7,1 -6,2 

Ekonomiskt bistånd -19,5 -8,0 40,7 % -22,9 -3,4 -18,4 -24,6 

Arbetscoachning -3,1 -1,0 31,3 % -3,1 0,0 -3,1 -3,6 

Särsk boendeform psyk, ex-
ternt 

-5,0 -2,9 58,4 % -10,0 -5,0 -6,0 -3,7 

Myndighet IFO - vuxen -7,8 -3,1 40,3 % -7,8 0,0 -8,3 -8,6 

Övriga -20,2 -6,0 29,5 % -20,2 0,0 -18,5 -13,2 

HVB vuxna  

Avvikelsen i prognosen följer 2019 års utfall, förvaltningen ser en volymökning av unga mellan 18-
30 år med samsjuklighet (neuropsykiatri, funktionsvariation och missbruk). Åtgärd: Förvaltningen 
ser över möjligheten att bedriva HVB-hem i egen regi. 

HVB vuxna 
Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Mnkr -4,8 -3,4 71 % -8,6 -3,8 -7,1 -6,2 

Årsplaceringar *) 7,1 9,9 139 % 9,1 2 6,4 7,4 

Dygnskostnad kr -1 840 -2 810 153 % -2 589 -750 -3 029 -2 295 

*) Bokfört perioden = antal vårddygn dividerat med 121 dagar (januari-april). För prognosen = antal 
vårddygn dividerat med 366, vilket kan ge ett lägre antal årsplaceringar. 
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Särskild boendeform psyk, externt 

Fem klienter har erhållit beslut om placering inom socialpsykiatrisk heldygnsvård under andra 
halvåret 2019, detta rör klienter som är äldre och där det inte finns interna placeringsmöjligheter. 
Placeringarna förväntas pågå en lång tid framöver. Det är ytterligare två placeringar som tagits un-
der året inom SoL/HVB. 

Särsk boendeform psyk, ex-
ternt 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Mnkr -5,0 -2,9 58 % -10,0 -5,0 -6,0 -3,7 

Årsplaceringar *) 5,6 9,9 177 % 11,0 5 7,3 4,1 

Dygnskostnad kr -2 446 -2 438 100 % -2 491 -44 2 239 2 472 

*) Bokfört perioden = antal vårddygn dividerat med 121 dagar (januari-april). För prognosen = antal 
vårddygn dividerat med 366, vilket kan ge ett lägre antal årsplaceringar. 

 

  

  

Ekonomiskt bistånd 

Förvaltningen utreder ökningen i utbetalt försörjningsstöd, samt fortsätter arbetet med rättssäker 
handläggning. 

Placeringar på tillfälliga boenden har ökat mer än planerat. Åtgärd: Pågående aktivitet att ändra 
verkställighet till kommunens egna bostadsbestånd. 

Placeringar inom ramen för VINR har successivt ökat likväl som andra insatser inom området. 
Detta korrelerar i tidslinje med när vuxenheten startade upp mottagningen. Mottagningen innebär 
att det är enkelt att få tag på handläggare samt att få råd och stöd. Det innebär att vi har fått en 
bättre överblick över VINR ärenden och dess kostnader. 
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Ekonomiskt bistånd 
Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Mnkr -19,5 -8,0 41 % -22,9 -3,4 -18,4 -24,6 

Utbetalt försörjningsstöd -18,5 -6,7 36 % -19,9 -1,4 -16,3 -18,5 

Tillfälliga boenden -0,7 -0,7 100 % -1,2 -0,5 -2,1 -6,1 

Boende våld i nära relation 
(VINR) 

-0,3 -0,6 200 % -1,8 -1,5 Ej särredovisat 

 

  

Arbetscoachning 

Arbetscoachning Utfall 

Mottagna kunder under perioden januari-april 15 

Kommit ut i anställning 4 

Gått vidare till arbetsförmedlingen för annan insats 2 

Avslutat försörjningsstöd (Arbete, CSN studier, flytt från kommun, pension.) 10 

  

Gått till extratjänst (Samtliga dessa hade försörjningsstöd.) 11 
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Äldreomsorg 

Särskilda boenden extern regi: 11,6 externa placeringar för tertial 1, men vid utgången av april var 
det 10 externa placeringar utanför Vallentuna. 3 enligt länsöverenskommelsen, 2 profilboenden har 
för perioden resulterat i en högre kostnad jämfört med budget. Åtgärd: Arbete pågår för att effekti-
visera boendekedjan, och målet är att inte göra ytterligare externa placeringar. 

Bokförda coronarelaterade kostnader utgör -1,0 mnkr för april månad. Se separat tabell för redovis-
ning av coronaprognos. 

Äldreomsorg (Mnkr) 
Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Total -212,1 -69,8 32,9 % -208,2 3,9 -209,7 -201,7 

Hemtjänst, extern -16,5 -5,1 30,9 % -15,3 1,2 -15,0 -14,7 

Hemtjänst, intern -44,0 -15,0 34,0 % -44,0 0,0 -44,7 -44,1 

Hemvård särskild boende-
form extern 

-50,2 -18,1 36,2 % -50,2 0,0 -49,7 -45,7 

Hemvård särskild boende-
form intern 

-65,3 -19,9 30,5 % -63,5 1,8 -64,4 -61,3 

HSL - Äldreomsorg -10,8 -3,4 31,4 % -10,8 0,0 -10,4 -9,3 

Myndighet äldreomsorgen -8,0 -2,8 34,4 % -8,0 0,0 -8,0 -6,4 

Övriga -17,3 -5,5 31,9 % -16,4 0,9 -17,5 -20,3 

Hemtjänst  

Corona-relaterade kostnader utgör -0,4 mnkr för april månad. Se separat tabell för redovisning av 
corona-prognos. 

Hemtjänst 
Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Mnkr -60,5 -20,1 33,1 % -59,3 1,2 -59,7 -58,7 

Hemtjänst timmar 161 718 51 411 31,8 % 158 460 -3258 158 146 166 161 

Timkostnad kr -375 -391 104,3 % -375 0 -377 -354 
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Hemvård särskild boendeform 

Särskilda boenden extern regi: 11,6 externa placeringar för tertial 1, men vid utgången av april var 
det 10 externa placeringar utanför Vallentuna. 3 enligt länsöverenskommelsen, 2 profilboenden har 
för perioden resulterat i en högre kostnad jämfört med budget. Åtgärd: Arbete pågår för att effekti-
visera boendekedjan, och målet är att inte göra ytterligare externa placeringar.. 

Bokförda coronarelaterade kostnader utgör -0,4 mnkr för april månad. Se separat tabell för redovis-
ning av coronaprognos. 

Hemvård särskild boende-
form 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Mnkr -115,5 -38,1 33,0 % -113,7 1,8 -114,1 -107,0 

Antal kunder genomsnitt 204 194 95,1 % 204 0,0 194 189 

Kostnad per kund genomsnitt -566 
176 

-593 
402 

104,9 % -557 
353 

8 824 -588 
144 

-566 
375 
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Funktionsnedsättning - LSS 

Fler placeringar med höga kostnader jämfört med budget inom LSS bostad vuxen i extern regi. Åt-
gärd: Arbete pågår med att utveckla fler LSS-boenden i egen regi, vilket är mer kostnadseffektivt än 
LSS bostäder i extern regi. 

Bokförda coronarelaterade kostnader utgör -0,2 mnkr för april månad. Se separat tabell för redovis-
ning av coronaprognos. 

Funktionsnedsättning - LSS 
(Mnkr) 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Total -202,0 -62,8 31,1 % -198,8 3,2 -200,9 -194,9 

Bostad särskild service Vuxen 
extern LSS 

-65,9 -22,6 34,2 % -68,9 -3,0 -64,9 -56,9 

Bostad särskild service Vuxen 
intern LSS 

-44,9 -13,1 29,2 % -43,9 1,0 -43,9 -42,3 

Daglig verksamhet extern LSS -11,1 -3,9 35,2 % -11,4 -0,3 -11,7 -10,1 

Daglig verksamhet intern LSS -17,2 -5,8 33,6 % -17,2 0,0 -18,0 -18,7 

Personlig assistent LSS -15,6 -2,3 14,7 % -11,5 4,1 -12,8 -15,7 

Myndighet LSS -4,5 -1,4 31,1 % -4,5 0,0 -3,2 -7,1 

Övriga LSS -42,8 -13,7 32,0 % -41,4 1,4 -46,3 -44,1 

Bostad särskild service - LSS 

Bokförda coronarelaterade kostnader utgör -0,2 mnkr för april månad. Se separat tabell för redovis-
ning av coronaprognos. 

Bostad särskild service LSS 
Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Mnkr -110,8 -35,7 32,2 % -112,8 -2,0 -108,8 -99,2 

Årsplaceringar *) 127,0 120,1 94,6 % 129,0 2,0 119,5 111,7 

Kostnad per kund genomsnitt -872 
329 

-891 
463 

102,2 % -874 
308 

-1979 -910 
460 

-888 
093 

*) Bokfört perioden = antal vårddygn dividerat med 121 dagar (januari-april). För prognosen = antal 
vårddygn dividerat med 366, vilket kan ge ett lägre antal årsplaceringar. 
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Daglig verksamhet - LSS 

Daglig verksamhet LSS 
Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Mnkr -28,3 -9,7 34,2 % -28,6 -0,3 -29,8 -28,8 

Årsplaceringar *) 104,0 104,4 100,4 % 105,0 1,0 108,0 102,3 

Kostnad per kund genomsnitt -272 
115 

-279 
326 

102,3 % -273 
381 

-265 -275 
926 

-281 
525 

*) Bokfört perioden = antal vårddygn dividerat med 121 dagar (januari-april). För prognosen = antal 
vårddygn dividerat med 366, vilket kan ge ett lägre antal årsplaceringar. 
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Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr) 

Projekt 
Budget 

2020 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2020 

Avvikelse mot 
budget 

Totalt (mnkr) 3,0 0,0 0 % 0,0 3,0 

Årligt anslag 3,0 0,0 0 % 0,0 3,0 

      

      

      

      

      

Kommentar 

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr) 

Projekt 2020 Totalt, projekt 
Klar

t 

 Budget Utfall Prognos Budget Utfall Prognos år 

Totalt (mnkr) 7,5 0,0 0,0 9,5 2,0 9,5  

Alléns stödboende 7,5 0,0 0,0 9,5 2,0 9,5  

        

        

Kommentar 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick under hösten 2016 i uppdrag att genomföra projektering och 
byggnation av en ny gemensamhetslokal för Alléns stödboende. Projektering är klar och förfråg-
ningsunderlag skickades ut för konkurrensutsättning till kommunens ramavtalade entreprenörer 
och anbud kom in. Anbuden var högre än kalkylen och därför har projektet inte slutförts. 

Medarbetare 

Nyckeltalen under rubrikerna Personal och Jämställdhet och mångfald baseras på samtliga medar-
betare med månadslön oavsett anställningsform. 

Personal 

Månadsavlönade medarbetare 
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Antal anställda 511 517 556 

Varav tillsvidareanställda 472 477 486 

Antal årsarbetare 464,2 464,6 499 

Medelålder 46,2 46,1 45,6 

Medellön (tkr) 30,9 30,8 29,3 

Medianlön (tkr) 27,5 27,5 26,5 
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Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

Samtliga medarbetare 
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 44,1 % 46,7 % 48,9 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 6,0 % 4,3 % 4,7 % 

Kvinnor 10,6 % 7,7 % 8,5 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 9,1 % 5,5 % 5,8 % 

30 - 49 år 9,7 % 7,3 % 6,4 % 

50 år och äldre 10,3 % 7,6 % 10,3 % 

Samtliga 9,9 % 7,1 % 7,9 % 

Personalomsättning 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Tillsvidareanställda medarbetare 3,2 % 18,5 % 16,9 % 

Jämställdhet och mångfald 

Månadsavlönade medarbetare 
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Anställda, andel män 14 % 14 % 14 % 

Analys - Medarbetare 

Antal årsarbetare 
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Diagrammet visar antal årsarbetare under motsvarande tertial under de två senaste åren. Antal års-
arbetare har minskat främst inom myndighetsavdelningen, men också andra delar av förvaltningen 
där effektiviseringar kunnat göras. 

 

Diagrammet visar fördelningen heltid/ deltid bland anställda inom förvaltningen, en succesiv 
minskning av deltidsanställningar har skett. Dock är ingen effekt synlig ännu inom de områden där 
projektet "Heltidsresan" påbörjats. Sannolikt kommer effekten att bli synlig även där under året. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron under första tertialet 2020 påverkades främst av coronapandemin. 

  

 

I diagrammet ovan framgår utvecklingen aggregerat för hela socialförvaltningen. I diagrammet ne-
dan framgår utvecklingen inom några utvalda verksamheter. 
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Hemtjänsten som började året med det lägsta sjuktalet på tre år för januari, därefter skjuter sjuk-
frånvaron i höjden med cirka fem procent varje månad. 

Särskilt boende äldre har haft en något långsammare ökning av sjukfrånvaron. Mellan mars och 
april har ingen ytterligare ökning skett. 

Myndighetsavdelningen har övertid haft en mycket positiv trend vad gäller sjukfrånvaron, årets 
första månad var sex procent lägre än motsvarande månad förra året. Därefter har en mindre ök-
ning skett, men under april har frånvaron åter minskat. 

Personalomsättning 

Diagrammet visar utveckling övertid för hela förvaltningen. På helheten finns en nedåtgående trend 
det vill säga personalomsättningen minskar. 
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Diagrammet visar utvecklingen för några verksamhetsområden. Myndighetsavdelningen hade un-
der tertial 3 2019 mycket hög personalomsättning men denna har minskat under 2020. 


	58afecd2-dc52-4a15-a778-59a51c9f3e77.docx
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar

	406b9672-13e0-4bb3-8546-259b12278756.docx
	5c0138bb-0bce-42d3-accb-6e731144c72b.pdf
	9837a8e5-c02f-4df6-a243-3a571a8a3228.docx
	Beslut


	0881bfc0-5aa1-4b49-ad0e-d720edcddeec.docx
	Tjänsteskrivelse
	Tertial 1 rapport 2020 Socialnämnden
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Akten, kommunstyrelsen


	38a89d62-5929-4001-9679-cb0e382a78ff.pdf



