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1. Personal 

1.1 Sjukfrånvaro 

Med anledning av eftersläpning av data kommenteras sjukfrånvaro för april 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 april 2022 för hela socialförvaltningen låg på 8,53 procent, vilket är en minskning 

jämfört med föregående månad. Sjukfrånvaron har en nedåtgående trend och har minskat tre månader i 

rad från februari. Sjukfrånvaron för samma period föregående år var 9,94 procent. Andel 

korttidssjukfrånvaro för april 2022 inom förvaltningen låg på cirka 31 procent, långtidssjukfrånvaron 

var cirka 69 procent. 

Socialförvaltningens målsättning är att under de närmsta två åren sänka sjukfrånvaron med två 

procent. I handlingsplanen ingår att arbeta aktivt med utvalda grupper och i samarbete med HR. Första 

delen med att identifiera prioriterade grupper på enhetsnivå är klar och nästa steg är att ge chef stöd i 

arbetet. Förvaltningen kommer även ingå i friskvårdssatsningen som kommunen satsar på med 

friskvårdsinspiratörer i arbetsgrupper och har anställt en egen hälsoutvecklare som kommer att arbeta 

med hälsofrämjande insatser på organisation-, grupp- och individnivå. 

Med anledning av de höga sjuktalen i början på året finns risk att förvaltningen inte når målet på 

helårsbasis dock kommer arbetet fortsätta. Orsaken till de höga sjuktalen beror på pandemin samt även 

magsjuka inom vissa områden.  

1.1.2 Hemvård 

 

Sjukfrånvaron för hemvården låg på 10,37 procent i april 2022. Sjukfrånvaron för samma period 

föregående år var 12,83 procent. Andel korttidssjukfrånvaro för april månad låg på ca 35 procent och 

långtidssjukfrånvaro ca 65 procent. Det har genomförts en kartläggning av hög korttidsfrånvaro av 

HR, vilket resulterar i att vissa enheter kommer att arbeta aktivt med korttidsfrånvaron tillsammans 



 

  3 

med HR. När det gäller långtidsfrånvaro finns redan upparbetat samarbete med HR där varje 

personalärende diskuteras och hittas lösningar för. Hemvården arbetar också i förebyggande syfte 

genom att starta en gångtävling för samtliga anställda inom hemvården. Enheterna inför också 

pausgympa och andra enklare aktiviteter på sina arbetsplatser. 

1.1.3 Vård- och omsorgsboende 

 

Sjukfrånvaron för april månad inom Vård- och omsorgsboende låg på 10,82 procent. Andel 

korttidsfrånvaro för april månad låg på 28 procent och långtidsfrånvaro 72 procent. Årets första 

månader har haft en hög frånvaro på grund av covid och till viss del magsjuka. Cheferna i området har 

mycket låg eller ingen egen korttidsfrånvaro. Insatser/stöd sker från HR till de enheter som kartlagts 

för behovet. Även ett hjälpande mellan enheter sker. En hälsoutvecklare är anställd för att ytterligare 

stödja enheterna i det förebyggande arbetet. Innan "covidresultatet" från januari och februari påverkat 

såg flera en positiv nedåtgående trend i korttidsfrånvaron. Enhetschefernas förutsättningar att jobba 

förebyggande och med snabb uppföljning har ökat, genom att antal medarbetare per chef har 

minskats.  Området har också ett pågående utvecklingsarbete kring resultatuppföljning i syfte att skapa 

en egenkontroll och fatta beslut som är välgrundade. 

1.1.4 IFO 

 

I april 2022 är sjukfrånvaron 6,42 procent. Det är lägre än motsvarande månad 2021 (8,49 procent). 

Korttidsfrånvaron inom område IFO är i april 31,2 4 procent och långtidsfrånvaron är 68,7 procent. 

För långtidssjukskrivningarna är orsaken till övervägande del inte arbetsrelaterad. Det pågår 

rehabilitering, behandling och arbetsträning i de ärenden som det finns en möjlighet för återgång i 

arbete. 

Tittar man på antal sjukdagar i april var sjukfrånvaron 643 dagar på hela område IFO. KFE 

arbetsmarknadsåtgärder står för 362 sjukdagar i april. I den gruppen arbetar personer som är sköra och 

har olika skyddade anställningar, de är utifrån det också sjukskrivna mer. 
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1.1.5 Funktionsstöd 

 

Sjukfrånvaron fortsätter att minska i takt med att Covid-19 minskar men sjukfrånvaron är fortfarande 

högre än före pandemin då den var ca 5 procent inom funktionsstöd. En tredjedel av frånvaron är 

korttidsfrånvaro och resterande två tredjedelar är mer än 15 dagar. 

1.1.6 Hälso- och sjukvård 

 

Sjukfrånvaron minskar inom hälso- och sjukvården vilket även här beror på att Covid-19 minskar. En 

fjärdedel av frånvaron är korttidsfrånvaro och resterande del är längre än 15 dagar. Det har under en 

längre tid varit svårt att rekrytera legitimerad vårdpersonal och då främst sjuksköterskor vilket gör att 

det fortfarande är flera vakanta tjänster vilket påverkar arbetsbelastningen på resterande personal 

vilket ökar risken för arbetsrelaterad ohälsa. Åtgärder för att förbättra förutsättningarna för 

sjuksköterskorna pågår sedan 1,5 år. 
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2. Ekonomiskt utfall 

2.1 Driftsredovisning 

 Utfall 

jan-maj 

2022 

Budget 

jan-maj 

2022 

Återstår 

jan-maj 

2022 

Budget 

2022 

Prognos 

helår 

Avvikelse 

helår 

Förvaltningsgemensam 

verksamhet 

5 828 8 732 2 904 17 892 17 892 0 

HSL organisation 21 525 22 593 1 069 54 376 54 376 0 

Hemvård 68 989 63 951 -5 037 162 062 162 062 0 

Individ- och familj 81 313 70 735 -10 578 168 314 196 314 -28 000 

Vårdboende 86 151 83 615 -2 536 209 241 209 241 0 

Funktionsstöd 52 251 53 231 979 128 248 128 248 0 

SOCIALNÄMND 316 056 302 857 -13 199 740 132 768 132 -28 000 

Resultatet till och med april är ett underskott på 13,2 mnkr och prognosen för året är att verksamheten 

inte kommer hanteras inom tilldelad budget. 

Den prognostiserade avvikelsen för året är ett underskott på totalt 28 mnkr, men den prognosen kan 

komma att revideras så snart summa avseende statlig ersättning för höga sjuklönekostnader klargjorts 

och erhållits. Den negativa avvikelsen prognostiseras inom området individ och familj. Anledningen 

till underskottet beror bland annat på att årets prognostiserade utfall för försörjningsstöd inte 

fullständigt finansieras av driftsbudget. Tidigare år har underfinansieringen av försörjningsstödet till 

stor del kompenserats genom utbetalningar av etableringsersättning från Migrationsverket när personer 

lämnat det tvååriga etableringsprogrammet. Så är inte längre fallet då det är få personer i 

etableringsprogrammet vilket leder till att ersättning från Migrationsverket uteblir. Det finns inte heller 

något som pekar på att antalet personer i etableringsprogrammet kommer öka dramatiskt i närtid. Som 

en konsekvens av detta har en bild av att kostnaderna för försörjningsstöd skjutit i höjden skapats, när 

det motsatta egentligen varit fallet. Kompetensförsörjningsenheten har under flera år redovisat allt 

bättre siffror i jämförelse med både länet och riket. Arbete pågår kontinuerligt för att öka 

möjligheterna till egenförsörjning och på så sätt minska kostnaderna för försörjningsstödet. Området 

har trotts sitt gedigna arbete svårigheter att hålla sig till tilldelad driftsram då denna är kraftigt 

underfinansierad. Institutionsplaceringar har ökat främst för placeringar inom vuxenheten, men även 

institutionsplaceringar inom barn och unga fortsätter att ligga på en hög nivå. Tidigare placeringar från 

föregående år ger även effekt 2022, då flera av placeringarna fortlöper under en längre tid. 

Kostnaderna för skyddat boende ökar och motsvarande gäller även för placeringar i jourhem samt 

familjehem. För att hantera ökade volymer, förebygga placeringsbehovet samt samverka med skolan 

har enheten för barn och unga utökat sin verksamhet med fler socialsekreterare. Övriga områden 

förväntas ha en budget i balans. 

Socialnämndens ackumulerade utfall är 316 mnkr vilket motsvarar 43 procent av driftbudgeten för året 

jämfört med riktvärdet som är 41 procent vid linjär budget. Utfallet inkluderar rapporterade 

merkostnader för Covid-19 som uppgår till 6,2 mnkr. Merpart av de kostnaderna, 3,6 mnkr, är inom 

vårdboende. 
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Budgeten för året är 740 mnkr. Den av kommunfullmäktige beslutade ingående ramen är 737 mnkr till 

vilken ytterligare 3 mnkr tillkommit. Förändringen avser kompensationer för slutliga löneökningar 

under detta år samt föregående år, justeringar mot folkhälsa och medel rekvirerade från 

Kommunfullmäktiges verksamhetspott. Statliga medel för äldreomsorgssatsning som tidigare varit 

inarbetat i budget har för 2022 lyfts ur budget och hanteras som ett bidrag. 

Specifika kommentarer till driftsredovisningen 

I maj har driftsramen utökats med 1,5 mnkr, ökningen avser medel som rekvirerats från 

Kommunfullmäktiges verksamhetspott. 

Förvaltningsgemensamt redovisar för perioden ett överskott om 2,9 mnkr. Det beror framförallt på den 

buffertpott som ligger centralt budgeterad. Delar av årets ingående buffertpott har i april fördelats ner 

till socialförvaltningens områden för att ersätta ökade lönekostnader relaterade till årets lönerevision. 

Prognosen för året är att förvaltningsgemensamt kommer att ha en budget i balans. 

Hälso- och sjukvårdsområdet redovisar för perioden ett överskott om 1,1 mnkr. Inom 

sjuksköterskeenheten finns åtta vakanta tjänster och på grund av flertalet uppsägningar under våren 

finns det risk att antalet vakanta tjänster ökar under året. Det har varit problematiskt för enheten att 

rekrytera ny personal, då det nationellt råder brist på sjuksköterskor. Området behöver av den 

anledningen fortsätta sitt utvecklingsarbete mot att vara en attraktiv arbetsplats och på så sätt behålla 

befintliga sjuksköterskor samt attrahera nya. Det handlar bland annat om att se över arbetsmiljöfrågor 

och sjuksköterskeenheten har även anställt två undersköterskor i avsikt att underlätta 

arbetsbelastningen för sjuksköterskorna. Verksamheten ser även över ett samarbete med 

kompetensförsörjningsenheten som ämnar avlasta den ordinarie personalen ytterligare. Under året 

kommer hälso- och sjukvård också att arbeta mer intensivt med att utveckla nära vård. Prognosen är 

att hälso- och sjukvård kommer att ha en budget i balans. 

Hemvården redovisar för perioden ett underskott på 5 mnkr. Underskottet beror på personalkostnader 

som överskrider budget, vilket bland annat är ett resultat av höga sjuklöne- samt bemanningskostnader 

under årets första fyra månader. Området har under mars inlett ett internarbete för att säkerställa att 

schemaläggning samt personalplanering är optimalt utformad för verksamhetens behov och i det 

arbetet har man kommit en bra bit. Samtliga verksamheter har sett över sina planeringar och 

justeringar görs kontinuerligt för att möta det behov som finns. Verksamheterna har också börjat 

arbeta mer aktivt utifrån bemanningskravet för att på så sätt säkerställa att rätt resurs finns på rätt plats. 

Det sammanlagda effektivitetsmåttet för april är 38,1 procent vilket ligger under målprocenten för 

området, som är 43,2 procent. Anledningen till den relativt låga effektiviteten beror till viss del på att 

flera brukare avslutat sina beviljade insatser, vissa har flyttat in till vårdboende och vissa har avlidit. 

Men det beror också på att det utförda tiden är relativt låg i jämförelse med mängden arbetad tid som 

finns till förfogande inom hemvården. Det är på grund av den sistnämnda anledningen som hemvården 

valt att göra åtgärder inom sitt område för att säkerställa att resurser effektiviseras och används på rätt 

sätt. Prognosen för året är av den anledningen osäker. 

Individ- och familj redovisar för perioden ett negativt resultat på 10,6 mnkr. I årsprognosen på 

negativa 28 mnkr beräknas kostnader för institutionsvård för barn och unga, skyddat boende avseende 

våld i nära relationer, placeringar i jourhem, familjehem och missbruksplaceringar öka, samt att 

försörjningsstöd för personer med uppehållstillstånd beräknas bli högre än budgeterat. Kostnad för 

placeringar inom barn och unga, missbruksplaceringar samt placeringar inom skyddat boende har 

fortsatt hög nivå. Flera nya placeringar skedde under föregående år som fortlöper under 2022. Inom 

kompetensförsörjningsenheten beräknas placeringskostnaden öka då omfattningen av placeringar för 

drogavgiftning varit högre än prognostiserat. Anledningen till att försörjningsstöd beräknas bli 
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markant dyrare än driftbudget beror på att området är kraftigt underfinansierat. Tidigare år har 

underfinansieringen av försörjningsstödet till stor del kompenserats genom utbetalningar av 

etableringsersättning från Migrationsverket när personer lämnat det tvååriga etableringsprogrammet. 

Så är inte längre fallet då det är få personer i etableringsprogrammet vilket leder till att ersättning från 

Migrationsverket i det närmaste helt uteblir. Som en konsekvens av detta har en bild av att 

kostnaderna för försörjningsstöd skjutit i höjden skapats, när det motsatta egentligen varit fallet. 

Kontinuerligt arbete pågår för att öka möjligheten till egenförsörjning och på så sätt minska 

kostnaderna för försörjningsstödet. För 2022 är målet att ytterligare 40 hushåll ska nå egenförsörjning 

vilket skulle resultera i ytterligare kostnadsminskning på 1,8 mnkr för individ och familj. Prognosen 

för året är en negativ obalans på totalt 28 mnkr inom området. Underskott på 12 mnkr prognostiseras 

för placeringar och ett underskott på 16 mnkr prognostiseras för försörjningsstöd. 

Vård- och omsorgsboende redovisar för perioden ett underskott på 2,5 mnkr. Under årets första 

månader har sjukfrånvaron varit markant högre än normalt, vilket drivit på kostnaderna för samtliga 

vård och omsorgsboenden. I början av året var personal och brukare hårt drabbade av Covid-19 och 

den senaste tiden har istället magsjukan tagit över och drabbat flertalet boenden. Det har samtidigt 

också varit problematiskt för verksamheterna att bemanna sina boenden i och med den rådande 

vikariebristen, frisk ordinarie personal har av den anledningen behövt täcka med övertid. Precis som 

hälso- och sjukvårdsområdet ser även vård- och omsorgsområdet över ett samarbete med 

kompetensförsörjningsenheten för att på så sätt kunna anställa servicemedarbetare vilka kan underlätta 

arbetet för ordinarie personal. Trots omständigheterna förväntas vård- och omsorgboendena ha en 

budget i balans för året. 

Funktionsstöd redovisar ett överskott på 1 mnkr. Inom daglig verksamhet ersätts utgifter för 

habiliteringsersättning med bidrag, vilket genererar ett överskott. Inom enheterna för gruppbostäder 

samt service- och boendestöd fortgår arbetet med att etablera resursfördelningsmodellen och åtgärder i 

form av omfördelning av resurser mellan boenden har redan skett. Två individer som idag har köpta 

platser inom LSS kommer att flytta hem till sommaren och placeras inom kommunen, vilket på sikt 

blir en mindre kostsam lösning. Samtidigt som förvaltningen kommer att köpa en ny plats till en 

individ med ökat vårdbehov. Utvecklingen är svårbedömd, men prognosen är att verksamheten 

hanteras inom tilldelad budget. 

2.2 Uppföljning av treårsprognos 

Redovisning (tkr) Ingående balans 

2022 

Prognos 2022 Prognos 2020-2022 

Resultat i förhållande till budget 0 -28 000 -28 000 

Ingående balans för 2022 är nollad efter beslut från kommunfullmäktige att stryka den ingående 

balansen för året om -2 314 tkr. Prognosen för 2022 är ett underskott på 28 mnkr. 

För 2020-2022 är prognosen ett ackumulerat underskott på 28 mnkr. Det är många osäkerhetsfaktorer 

avseende prognosen, då den kan komma att revideras så snart summa avseende statlig ersättning för 

höga sjuklönekostnader klargjorts och erhållits. Men det finns också svårigheter i att prognostisera 

årets utfall för placeringar samt försörjningsstöd. 

Ramupprökning med 1 procent beräknas inte räcka för att hantera volym och kostnadsökningar. Nivån 

för löneökningar har senaste åren varit omkring 2 procent vilket motsvarar kostnadsökningar på 

omkring 10 mnkr för 2022. 
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2.3 Löneutfall 

 Utfall Jan - 

Maj 2022  

Budget Jan - 

Maj 2022  

Återstår Jan - 

Maj 2022  

Budget 2022  % av 

Årsbudget 

Socialnämnd stab 3 562 6 122 2 560 11 626 30.63% 

Hälso- och 

sjukvård 

20 198 20 771 573 50 001 40.40% 

Hemvård 65 992 60 131 -5 861 152 889 43.16% 

Individ och familj 62 402 64 210 1 807 152 647 40.88% 

Vård- och 

omsorgsboende 

77 357 74 537 -2 820 187 446 41.27% 

Funktionsstöd 45 934 48 758 2 823 117 508 39.09% 

Summa 

Socialnämnd 

275 446 274 529 -917 672 118 40.98% 

Löneutfallet är 275 mnkr vilket motsvarar 41 procent av budgeten. Kostnaderna är 0,9 mnkr högre än 

budgeterat för perioden. 

Förvaltningsgemensamt har ett överskott på grund av buffertpotten som är centralt budgeterad. 

Hemvården har höga personalkostnader delvis beroende på hög sjukfrånvaro, vilket resulterar i övertid 

samt ökade vikariekostnader. Området har sett över schemaläggning samt planering för att 

effektivisera sina resurser. 

Hos vård- och omsorgsboendena är problematiken densamma som hos hemvården. Sjukfrånvaron har 

varit markant högre än normalt, vilket resulterar i övertid samt ökade vikariekostnader. Här finns 

också bidragsfinansiering för ungefär 1,5 ÅA per boende som genererar personalkostnader löpande 

under året och på så sätt visar sig som ett underskott i denna tabell. 
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2.4 Investeringsredovisning 

 Utfall 

jan-maj 

2022 

Prognos 

2022 

Budget 

2022 

Avvikelse 

2022 

Varav 

överförs 

till nästa år 

Reinvesteringar 163 2 000 2 000 0 0 

Trygghet vårdboende lås 0 5 390 5 390 0 0 

Funktionshindrade buss 0 750 750 0 0 

Låssystem hemvård 267 200 200 0 0 

Vårdsängar, lyftar 865 2 250 2 250 0 0 

Brandskydd Q-fog 0 30 30 0 0 

IT Välfärden 47 1 121 1 121 0 0 

Planeringsverktyg VB 0 900 900 0 0 

Planeringsverktyg F 0 200 200 0 0 

Hjälpmedel 0 300 300 0 0 

Summa 1 342 13 141 13 141 0 0 

Beslutad investeringsbudget för 2022 är 4,4 mnkr. I april godkändes också socialförvaltningens 

önskemål om att föra med 8,7 mnkr från 2021 till 2022. Det innebär att den totala 

investeringsbudgeten för året blir 13,1 mnkr. Utfallet till och med maj är 1,3 mnkr, vilket är 10,2 

procent av budget. Majoriteten av utfallet avser investeringar av vårdsängar samt lyftar som sker 

kontinuerligt under året. Övriga investeringarna kommer att planeras successivt och genomföras 

löpande under året. 

Prognosen är att tilldelade investeringsmedel kommer användas under året. 


