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1. Personal 

1.1 Sjukfrånvaro 

Med anledning av eftersläpning av data kommenteras sjukfrånvaro för augusti månad. Statistik för 

sjukfrånvaron presenteras på förvaltningsnivå samt områdesnivå. Korttidssjukfrånvaro avser 1-14 

dagar och långtidssjukfrånvaro avser mer än 14 dagar. 

1.1.1 Socialförvaltningen 

 

Sjukfrånvaron i augusti 2021 för hela socialförvaltningen låg på 6,22 procent. Sjukfrånvaron för 

samma period föregående år var 7,81 procent. Andel korttidssjukfrånvaro för augusti 2021 inom 

förvaltningen låg på cirka 20 procent och andel långtidssjukfrånvaro cirka 80 procent. 

1.1.2 Hemvård 

 

Sjukfrånvaron för hemvården låg på 7,2 procent i augusti 2021. Sjukfrånvaron för samma period 

föregående år var 12,56 procent. Andel korttidssjukfrånvaro för augusti månad låg på ca 20 procent 

och långtidssjukfrånvaro ca 80 procent. 

För att öka frisknärvaron pågår olika åtgärder inom hemvården som tex aktivt arbete med att öka 

trivseln på arbetsplatsen, ge större möjlighet till delaktighet och påverkan av 

schemaläggning/planering, medarbetarnära ledarskap samt aktivt arbete med rehabiliteringsärenden 

tillsammans med personalavdelningen. 
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1.1.3 Vård- och omsorgsboende 

 

Resultatet är 5,83 procentför augusti månad, vilket är cirka en procentenhet lägre i jämförelse med 

förra året, då utfall var 6,79 procent. Andel korttidssjukfrånvaro var ca 24 procent och 

långtidssjukfrånvaro ca 76 procent. Större händelser på enheten samt chefens roll påverkar sannolikt 

resultatet i hög grad. Fortsätter med stödjande insatser för god arbetsmiljö, kvalitet för brukaren och 

chefens förutsättningar. En förebyggande åtgärd är ett pilotprojekt med planeringsverktyg för att öka 

egenkontrollen, på den enhet som sticker ut mest kring sjuktal. Intressant är att det är ca 25 procent 

som inte haft en enda sjukdag och 65 procent som finns inom gränsen med 5 frånvarotillfällen. Vi 

fortsätter med uppföljning av chef vid fyra frånvarotillfällen. Uppkommer dock att chefer behöver mer 

tillgång till verktyg och åtgärdsförslag när problem uppkommer kring frånvaro. Flera enheter sätter 

fokus på att det ska vara roligt på jobbet och provar även friskvårdsaktiviteter. 

1.1.4 IFO 

 

I augusti är sjukfrånvaron 5,96 procent. Det är högre än motsvarande månad 2020 då det var 5,07 

procent. Korttidsfrånvaron inom område IFO är i augusti 44 procent och långtidsfrånvaron är 56 

procent. För långtidssjukskrivningarna är orsaken inte arbetsrelaterade. Det pågår rehabilitering, 

behandling och arbetsträning i de ärenden som det finns en möjlighet för återgång i arbete. 
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1.1.5 Funktionsstöd 

 

Sjukfrånvaron i i augusti 2021 i område funktionsstöd var 5,89 procent vilket är något lägre än tidigare 

år. Sjukfrånvaron följer samma trend som föregående år. Det har framförts missnöje kring 

förändringar kring jourarbete på natten som genomfördes i december 2019 men det går inte att se att 

det medfört ökad sjukfrånvaro. Korttidsfrånvaron 1-14 dagar var 18,5 procent av den totala 

sjukfrånvaron. Åtgärder är rehab-uppföljning med enskilda medarbetare och enhetschefer kontaktar 

sjukskrivna inom några dagar. 

1.1.6 Hälso- och sjukvård 

 

Utfall i augusti var 4,34 procent vilket är en minskning från 8,42 procent år 2020 och även en 

minskning sedan april. Minskningen beror till stor del på att sjukfrånvaron på rehab-enheten har 

minskat. 6,4 procent av sjukfrånvaron är korttidsfrånvaro 1 - 14 dagar. Åtgärder för att sänka 

frånvaron inom enheter är att man utformar rehab-planer och har uppföljningar. 
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2. Ekonomiskt utfall 

2.1 Driftsredovisning 

 Utfall 

Jan- Sep 

2021 

Budget 

Jan-Sep 

2021 

Återstår 

Jan-Sep 

2021 

Budget 

2021 

Prognos 

helår 

Avvikelse 

helår 

Förvaltningsgemensam 

verksamhet 

1 515 8 668 7 153 11 584 3 084 8 500 

HSL organisation 42 323 41 551 -773 54 911 56 911 -2 000 

Hemvård 120 006 125 931 5 925 165 507 163 507 2 000 

Individ- och familj 143 502 119 930 -23 571 159 536 189 536 -30 000 

Vårdboende 159 163 163 035 3 872 214 569 213 569 1 000 

Funktionsstöd 94 744 96 076 1 332 126 419 125 919 500 

SOCIALNÄMND 561 253 555 191 -6 062 732 527 752 527 -20 000 

Resultatet för perioden är ett underskott med 6 mnkr och prognosen är att verksamheten inte kommer 

hanteras inom tilldelad budget. 

Den prognostiserade avvikelsen för året är ett underskott på totalt 20 mnkr. Den negativa avvikelsen är 

framförallt inom individ och familj som prognostiserar ett underskott på 30 mnkr fördelat på 14 mnkr 

för försörjningsstöd och 16 mnkr avseende institutionsvård för barn- och unga, skyddat boende för 

våld i nära relation samt jourhem. Kostnaderna för försörjningsstöd beräknas inte minska i samma takt 

som ersättningen från migrationsverket av den tvååriga etableringsperiod avslutas. Arbete pågår för att 

öka möjligheterna till egenförsörjning men pandemin har begränsat möjligheterna för målgruppen att 

komma ut i egenförsörjning. Kostnad för institutionsplaceringar har ökat främst för placeringar inom 

barn och unga. Placeringarna under föregående år ökade vilket ger effekt även för året då flera av 

placeringarna fortlöper under en längre tid. Kostnaderna för skyddat boende ökar med omfattningen på 

placeringar och motsvarande gäller även för placeringar i jourhem. Behovet är stort avseende ökade 

medel till insatser för barn och unga. Detta för att skapa bättre förutsättningar att möta ökade volymer 

och växande problematik. Det prognostiseras även en negativ obalans inom hälsa-och sjukvård på 2 

mnkr. De negativa obalanserna tas delvis ut av det prognostiserade överskott inom stab på 8,5 mnkr, 

Hemvård på 2 mnkr, Vårdboende på 1 mnkr och 0,5 mnkr hos funktionsstöd. Prognosen är osäker då 

utvecklingen inom respektive område är svår att bedöma, särskilt för Individ och Familj. Det är även 

svårt att bedöma de ekonomiska effekterna av Covid-19. 

Socialnämndens ackumulerade utfall är 561 mnkr vilket motsvarar 77 procent av driftbudgeten för året 

jämfört med riktvärdet som är 75 procent vid linjär budget. Socialnämndens internbudget är inte linjär 

så tilldelningen tom augusti är 555 mnkr vilket motsvarar 76 procent av den totala årsbudgeten. 

Utfallet inkluderar rapporterade merkostnader för Covid-19 som uppgår till 7,5 mnkr. Merpart av de 

kostnaderna, 4 mnkr, är inom vårdboende. För 2021 har det ännu inte inkommit några besked om 

statliga ersättningar och årsprognosen därför satt utan hänsyn till eventuella statliga medel för detta. 

Det kan fortfarande komma besked om möjligheter att erhålla ersättningar vilket då skulle förbättra det 

prognostiserade resultatet motsvarande. 



 

 

  6 

Budgeten för året är 732 mnkr. Den av kommunfullmäktige beslutade ingående ramen är 721 mnkr till 

vilken ytterligare 11 mnkr tillkommit. Förändringen avser kompensationer för slutliga löneökningar 

under föregående år, justeringar mot folkhälsa för bland annat budgetflytt av restaurangtilldelning 

samt budgetkompensation för avskrivningar. Bidrag som statliga medel för äldreomsorgssatsning är 

inarbetat i internbudgeten. Det är uppsatt som intäkt på förvaltningsgemensamt och kostnader fördelat 

på hälso- och sjukvård, hemvård samt vårdboende. 

Specifika kommentarer till driftsredovisningen 

Förvaltningsgemensamt redovisas för perioden ett plusresultat på 7,2 mnkr. Det beror framförallt på 

tre faktorer, buffertpott, erhållna bidrag och tillfälliga medel från Kommunfullmäktige. 

Löneöversynen för året är genomförd och tilldelad budget som tidigare redovisats hos 

förvaltningsgemensamt har fördelats ut till respektive enhet. Den temporära buffertpotten till följd av 

budgetjusteringarna samt de tillfälliga medlen från Kommunfullmäktige om 2,1 mnkr redovisas som 

överskott. Överskottet påverkas även av erhållna bidrag från staten som inkommit. Delar av dessa ska 

fördelas ut till områdena under året. För året prognostiseras förvaltningsgemensamt göra ett överskott 

om 8,5 mnkr. 

Hälso- och sjukvårdsområdet redovisar för perioden ett underskott på 0,8 mnkr. Under föregående år 

genomfördes omorganisation till gemensam sjuksköterskeverksamhet samt rehabenhet för att 

möjliggöra bättre nyttjande av befintliga resurser. Det finns stort behov av fortsatt utveckling för att 

vara en attraktiv arbetsplats och på så sätt behålla befintliga sjuksköterskor och attrahera nya. Vakanta 

tjänster bemannas med inhyrd personal där kostnad regleras kommande period. Det gäller även 

bemanning för tidigare timanställda pensionärer som på grund av Covid-19 avsagt sig sina uppdrag. 

Sommaren blev av den anledningen kostsam för området och verksamheten prognostiserar därför ett 

underskott. Rehabenheten har påverkats av att långtidssjukskrivna som inte ersatts fullt ut med 

vikarier. Kostnadsersättning för vaccinering av brukare som sjuksköterskorna utfört kommer regleras 

efter överenskommelsen är klar med regionen och ersättning kommer att erhållas i oktober. Prognosen 

för året är en negativ obalans på 2 mnkr framförallt på grund av behovet av extern bemanning. Åtgärd 

för att komma tillrätta med obalansen är framförallt att fortsätta minska behovet av inhyrd personal 

genom att rekrytera ny egen personal samt behålla befintlig. 

Hemvården redovisar för perioden ett överskott om 5,9 mnkr. Överskottet beror på att vissa 

budgetposter, bland annat dagvårdsresor, inte använts under året på grund av covid-19 restriktioner. 

Effektiviteten till och med augusti ligger på 39,4 procent och målet för området är 43,2 procent. 

Orsaken är att flera brukare avslutat beviljade insatser, en del har flyttat in på vårdboende och flertal 

har avlidit. Det bidrar till att den utförda tiden minskar för vårdlagen samtidigt som medarbetarnas 

tillgänglig tid är densamma vilket påverkar effektivitetsmåttet. Arbete med implementeringen av 

digitala lås genererar kostnader som inte finns beräknade i budgeten samt minskar effektiviteten. 

Sjukfrånvaron genererar höga vikariekostnader på enheterna, men även introduktionen av 

sommarvikarier påverkar budgeten samt effektiviteten. Effektiviteten påverkas även av medarbetare 

som studerar genom äldreomsorgslyftet. Prognosen för året är att verksamheten hanteras inom 

tilldelad budget och gör ett överskott på 2 mnkr. 

Individ- och familj redovisar för perioden ett negativt resultat på 23,6 mnkr. Underskottet beror på 

högre kostnader än budgeterat inom områdena institutionsvård för barn- och unga, skyddat boende 

avseende våld i nära relationer, placeringar i jourhem samt försörjningsstöd för personer med 

uppehållstillstånd. Kostnad för placeringar inom barn och unga samt för skyddat boende har fortsatt 

hög nivå. Flera nya placeringar skedde under föregående år som fortsätter under 2021. Inom 

vuxenenheten beräknas kostnaden öka då omfattningen av placeringar för avgiftningar varit högre 
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under det gångna året. Det sker även fler placeringar inom skyddat boende inklusive placeringar av 

barn som ytterligare driver på kostnaden. Resultatet för försörjningsstöd är högre än budgeterat 

framförallt på grund av att ersättningarna från migrationsverket minskar. Intäkten från 

migrationsverket för etableringsstöd för personer med uppehållstillstånd upphör efter två år. Då behov 

av stöd fortsätter under längre period kvarstår kostnaden. Pandemin har begränsat möjligheterna för 

målgruppen att komma ut i egen försörjning. En åtgärd som används för att minska behovet av 

försörjningsstöd är att ta in individer på lönestöd inom kompetensförsörjningsenheten med syfte att 

individen ska komma närmare egenförsörjning. Socialpsykiatrin redovisar ett överskott för perioden. 

Överskottet är ett resultat av föregående års genomförda förändringar för att bättre samnyttja resurser 

mellan boendena. Prognosen för året är en negativ obalans på totalt 30 mnkr inom IFO. Underskott på 

16 mnkr prognostiseras för institutionsvård för barn och unga, skyddat boende samt jourhem. 

Underskott på 14 mnkr prognostiseras för försörjningsstöd. Prognosen är osäker. 

Vård- och omsorgsboende redovisar för perioden ett överskott på 3,9 mnkr. Resultatet är en effekt av 

att bidraget för äldreomsorgslyftet utfördelats för att täcka 50 procent av kostnaderna för den personal 

som utbildar sig, samt att budget och ersättning för lönekompensation har flyttats ner till området. 

Vård och Omsorg står för en stor del av socialförvaltningens upparbetade kostnader relaterade till 

coronaviruspandemin. Det omfattar bland annat den med Degerfors och Laxå gemensamma covid-19 

avdelning som startade i december föregående år. Avtalet avslutades sista mars då behovet av 

avdelningen minskat avsevärt i takt med genomförd vaccinering av äldre. Kostnaden för avdelningen 

har regleras mellan kommunerna. Björkliden ställdes också om föregående år från permanenta platser 

till korttidsvård för att hantera detta. De öppnades även ytterligare fyra platser för korttidsvård. Från 

mitten av april har Treklövern ställt sex vårdplatser till förfogande för medicinkliniken enligt ett 

kortvarigt avtal, en månad, med Region Örebro län för att säkerställa vård under tredje pandemivågen. 

Ersättning för detta har reglerats. Från mitten på maj har Treklövern återgått till ordinarie verksamhet. 

Funktionsstöd redovisar ett överskott på 1,3 mnkr. Det är framförallt kopplat till den servicebostad på 

Skogsrundan som öppnat 1 mars men budgets för helår vilket genererar ett överskott. Daglig 

verksamhet har reducerats under pandemin vilket också medför ett överskott. Inom enheterna för 

gruppbostäder fortgår arbetet med att skapa resursfördelningsmodell, åtgärder i form av omfördelning 

av resurser mellan boenden har redan skett. Personalkostnader för gruppbostäder förväntas däremot bli 

kostsamma under hösten, vilket beror på ett ökat vårdbehov. Det gör utvecklingen svårbedömd och 

överskottet inom funktionsstöd beräknas därför landa på 0,5 mnkr för året. 

2.2 Uppföljning av treårsbudget 

Redovisning (tkr) Ingående balans 

2021 

Prognos 2021 Prognos 2020-2022 

Resultat i förhållande till budget 10 300 -20 000 -38 000 

Ingående balans är 10,3 mnkr i redovisat överskott från 2020. Enligt kommunfullmäktige beslut i april 

2021 får dessa medel föras med som ingående balans till 2021. Användandet av dessa medel är inte 

medräknade i prognosen för 2021 men däremot i prognosen för 2020-2022. 

Prognosen för 2021 är ett underskott på 20 mnkr på grund av att kostnader för placeringar och 

försörjningsstöd beräknas överstiga budgeten för året. Prognosen är osäker då den kan påverkas av en 

rad faktorer som är svåra att bedöma. 

Prognosen för 2020-2022 är ett underskott på 38 mnkr varav 28 mnkr avser 2022. Det är många 

osäkerhetsfaktorer avseende prognosen. Det beräknas vara fortsatt negativ obalans för placeringar och 

försörjningsstöd. Ramupprökning med 1 procent beräknas inte räcka för att hantera volym och 
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kostnadsökningar. Nivån för löneökningar har senaste åren varit omkring 2 procent vilket motsvarar 

kostnadsökningar på omkring 10 mnkr för 2022. Volymökningar framförallt inom hemvården 

beräknas uppgå till 6 mnkr per år. 

2.3 Löneutfall 

 Utfall Jan - 

Sep 2021  

Budget Jan - 

Sep 2021  

Återstår Jan - 

Sep 2021  

Budget 2021  % av 

Årsbudget 

Socialnämnd stab 6 889 9 812 2 923 13 109 52.55% 

Hälso- och 

sjukvård 

38 344 36 556 -1 788 48 250 79.47% 

Hemvård 140 410 145 266 4 855 190 756 73.61% 

Individ och familj 112 898 99 657 -13 241 132 498 85.21% 

Vård- och 

omsorgsboende 

144 917 145 914 998 191 735 75.58% 

Funktionsstöd 84 395 86 196 1 801 113 242 74.53% 

Summa 

Socialnämnd 

527 852 523 400 -4 452 689 590 76.55% 

Löneutfallet är 528 mnkr vilket motsvarar 77 procent av budgeten. Kostnaderna är 4,5 mnkr högre än 

budgeterat för perioden. 

Förvaltningsgemensamt har ett överskott på grund av tillfälliga medel tilldelade från KF. 

Individ och familj har högre personalkostnader än budgeterat till följd av bidragsfinansierade tjänster 

som kan öka med motsvarande ökning av intäkt. Det blir då en negativ obalans vid analys av löner 

som ska tas ut av positiv obalans på intäkter. 

Inom vård- och omsorg är budget till skillnad från övriga delar inte fördelad med en tolftedel per 

månad. Budgeten är istället fördelad med fördelningsnyckel. Nyckeln är baserad på de senaste fem 

årens genomsnittliga procent andel av lönekostnad per månad i förhållande till årskostnaden. Det 

innebär att budgeten för vissa månader är högre än andra månader. Detta för att ta höjd för ökade 

kostnader i samband med t ex storhelger och semester. 
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2.4 Investeringsredovisning 

 Utfall Jan - 

Sep 2021 

Prognos 2021 Budget 

2021 

Avvikelse 

2021 

Varav 

överförs till 

nästa år 

Reinvesteringar 354 2 000 2 000 0 0 

Trygghet vårdbodende lås 417 1 370 5 310 3 940 3 940 

Funktionshindrade buss 0 0 750 750 750 

Låssystem hemvård 737 1 214 1 214 0 0 

Vårdsängar, lyftar 238 1 686 1 686 0 0 

Brandskydd Q-fog 0 0 30 30 30 

IT Välfärden 34 726 726 0 0 

Planeringsverktyg VB 0 0 900 900 900 

Planeringsverktyg HSL 0 175 175 0 0 

Hjälpmedel 0 300 300 0 0 

Servicebostad LSS 62 200 200 0 0 

Möbler 24 446 446 0 0 

Summa 1 865 8 117 13 737 5 620 5 620 

Utfallet för investeringar är 1,9 mnkr vilket motsvarar 23 procent av tilldelad budget. Utfallet avser 

investeringar i till exempel vårdsängar, låssystem och servicebostad. Planering och prioritering av 

investeringar har skett successivt under året innan genomförande och många investeringar är nu i 

genomförandefasen. 

Den totala investeringsbudgeten är 13,7 mnkr. Av dessa är 7,6 mnkr överförda från tidigare år. Årets 

tilldelade investeringsmedel uppgår till 6,1 mnkr. De omfattar framförallt reinvesteringar, 

trygghetsinsatser inom vårdboende samt vårdsängar. 

Prognosen 2021 är att 8,1 mnkr av tilldelade medel används under året, det är en avvikelse på 5,6 

mnkr mot budget. Avvikelsen avser ett planeringsverktyg, investering av buss samt trygghetsinsatser 

inom vårdboende som inte är möjligt att genomföra under året. Därav rapporteras överföring av 5,6 

mnkr till kommande år. 


