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Omsorgsutskottet   
 Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl. 13.00–14.40 

Beslutande Ledamöter 
Se bilagd förteckning 

 

 Ersättare 
Vivianne Pettersson (M) 

 

Övriga närvarande Ingrid Holmgren, socialchef 
Raija Sundin, nämndsekreterare 
Ann-Louise Eriksson, MAS 
 

 

Justerare Hans-Otto Pohlmann    
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret torsdag 17/8 2016 kl. 11.00 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 76-79 
 Raija Sundin  
   
 Ordförande 
 Christina Johansson  
   
 Justerare 
 Hans-Otto Pohlmann    
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Omsorgsutskottet 
 
Sammanträdesdatum 2016-08-16 
    
Datum då anslaget sätts upp 2016-08-17 Datum då anslaget tas ned 2016-09-08 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
   
Underskrift 
 Raija Sundin  
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 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 

 Anne Horneman S Ronnie Faltin (S)  
 Allan Myrtenkvist S  
 Katja Ollila V  
 Christina Johansson, ordf. M  
 Hans-Otto Pohlmann GL  
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§ 76 
Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Christina Johansson (M) redogör för kallelsen till dagens  
sammanträde vilken godkänns. 
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§ 77 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
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§ 78 

Uppföljning av omsorgens ekonomi tom juli 2016 
KS 16/00167 
 
Informationsunderlag 
Åtgärdsplan för vård och omsorg utifrån månadsrapport mars 2016, KS 16/00167 
Månadsrapport kommunstyrelsen mars 2016, § 152 daterat 2016-04-26 
Information Helga/Helmer 

 
 
Ärendet 
I driftsuppföljningen mars 2016 prognosiserar omsorgen att kosta 6,5 miljoner 
kronor mer än beslutad budgetram. På kommunstyrelsens sammanträde beslutades 
att ny prognos samt åtgärdsplan skall presenteras i juni.  
 
På kommunstyrelsen sammanträde i juni beslutades att: 
- godkänna  redovisade åtgärder 
- kalla till ett extra utskott i augusti för uppföljning av åtgärdernas effekt på 
ekonomin samt särredovisning av IFO och AME.  
 
 
Äldreomsorgen 
 
Hemtjänsten 
Fortfarande höga volymer, vilket genererar i ökade kostnader och ett underskott i 
hemtjänsten. De beviljade insatserna har ökat med 11 487 timmar januari till juli 
2016 i jämförelse med samma månader 2015, vilket motsvarar en ökning med ca 
25 % beviljade hemtjänsttimmar i förhållande till samma period under 2015. 
Dubbelbemanning är ej medräknad.  
 

 
Beviljad hemtjänst i timmar 
 

Månad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Jan-Juli 
2016 8259 8041 8642 8097 8151 7769 8008 56967 
2015 6591 5737 6499 6472 6946 6494 6741 45480 

Diff 1668 2304 2143 1625 1205 1275 1267 11 487 
Ökning i % 25 40 33 25 17 20 19 25 

 
 

Dubbelbemanning i hemtjänst 
Inom hemtjänsten finns brukare med stora omvårdnadsbehov vilket gör att 
dubbelbemanning i vissa fall är nödvändigt. Behovet av dubbelbemanning följs upp 
regelbundet vilket är redovisat i åtgärdsplanen. Dubbelbemanning är inte 
medräknad i beviljade hemtjänst timmar men är redovisade i personal kostnaderna.  
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Dubbelbemanning i timmar/kostnad per månad 
2016 Jan Feb Mars April Maj  Juni Juli Jan - juli  
Timmar 1 457 1 260 1 457 1 380 1 240 1 200 1 488 9 482  
Kostnad i tkr 306,0  264,6 306,0 289,8 260,4 252,0 312,5 1 991,3  

 
Ökad volym 
Beviljade timmar inkl. dubbelbemanning har totalt ökat med 20 969 timmar de 
första 7 månaderna under 2016 i förhållande till 2015, vilket motsvarar ett behov på 
18,9 årsarbetare. 
 
Personalkostnad hemtjänst SEK 
 

 2016 Budget Utfall Avvikelse 
Jan 2 881 072 3 546 588 -665 516 
Feb 2 834 833 3 537 212 -702 379 
Mar 2 738 797 3 163 848 -425 051 
Apr 2 760 139 3 383 954 -623 815 
Maj 2 884 629 3 124 669 -240 040 
Juni 2 934 426 3 396 873 -462 447 
Juli 3 329 236 3 553 300 -224 064 
Total 20 363 132 23 706 444 -3 343 312 
 
 
Effektivitet i hemtjänst juni dag/kväll  

 
    Arbetade timmar i hemtjänst    10 085 
Beviljade timmar inkl. dubbelbemanning 8 969 
Direkt brukartid i %     89 
 
Effektiviteten är hög i hemtjänsten. Det ökade behovet 2016 har resulterat i ökade 
kostnader vilket medför att budgetramer inte kan hållas, om vård skall ges efter 
beviljade timmar samt lagstadgade krav. Central planering och digitalisering av 
system (Viva, Time Care, TES, Viva app omsorg) som integrerar med varandra 
kvalitetssäkrar och effektiviserar hemtjänsten. 
 
Åtgärder för att minska kostnaderna inom omsorgen  
Under vår/sommar har omsorgen arbetat med nedanstående åtgärder för att minska 
kostnader och höja effektiviteten, vilket avspeglar sig i redovisningen av 
personalkostnad i hemtjänsten. 
 
- Restriktivare riktlinjer för biståndshandläggning, KS maj. 
- Nygammal arbetsmodell Helga/Helmer infördes 16/5.  
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- Planerare börjar 06.30 för att kunna samordna insatserna vid frånvaro, för att 
ev. undvika vikarieanskaffning. 

- För att öka flexibiliteten ytterligare är planerarna avbytare på alla områden, 
vilket tydliggör behovet av personal på respektive område ”koll på läget”. 

- Alla dubbelbemanningar är kvalitetssäkrade utifrån arbetsmiljö och 
omvårdnadsaspekter, dubbelbemanningarna följs också upp regelbundet. 

- Påbörjat App Viva omsorg, som möjliggör dokumentering på plats samtidigt 
som tidsregistrering sker. 

- Bemanningskrav i Time Care, fortlöpande uppdatering av enhetschef beroende 
på behovet av personal. 

- Samarbete mellan hemtjänstgrupperna har ökat. 
- Ett samarbete med personalenheten för att öka frisknärvaron.  

 
Individ och familjeomsorgen 
 
Arbetsmarknadsenheten, AME 
Obalans i budget vilket beror på att platserna inom arbetsmarknad inte kunnat 
fyllas på det sätt som krävs för en budget i balans. Åtgärder vid arbetsmarknad 
uppdras av arbetsförmedlingen genom anvisningar. Dessa åtgärder kan delas 
upp i två huvudgrupper, de som i hög grad renderar självförsörjning efter åtgärd 
(olika former av anställningar med anställningsstöd), men som är mer 
kostsamma för kommunen och de som inte renderar hel självförsörjning ens 
under tiden för åtgärden (olika former av praktik) men som renderar högre 
intäkter för kommunen. Inriktningen vid arbetsmarknad är att stödja individer 
mot självförsörjning varför denna typ av åtgärd prioriteras. Vidare är det 
behovet hos individen som primärt styr valet av åtgärd där anvisande myndighet 
(AF) avgör vilken typ av åtgärd som kan bli aktuellt att erbjuda individen. I 
verksamhetsåret 2016 har IFO budgeterat med 18 löpande praktikplatser per 
månad inom kommunal verksamhet. Sex platser med arbetsträning, sex platser 
med förstärkt arbetsträning och sex FAS 3 platser. Dessa 18 praktikplatser 
bedömdes i genomsnitt rendera en intäkt på 78 tkr per månad. Under 2016 har 
den öppna arbetslösheten sjunkit i kommunen och senast juni 2016 uppgav 
handläggare på AF i Hällefors att de inte hade någon arbetskraft till förfogande 
(detta i samband med att verksamheter behöver rekrytera personal), än mindre 
personer i behov av praktik. Situationen på arbetsmarknaden har varit gynnsam 
under hela 2016 och behovet av praktikplatser i form av arbetsträning eller FAS 
3 har helt enkelt inte förelegat i samma utsträckning som tidigare varför även 
förväntade intäkter uteblivit i verksamheten. Räknat på helårsprognos motsvarar 
detta ett uppskattat inkomstbortfall på motsvarande 800 tkr.  
 
Försörjningsstöd 
Överskott i försörjningsstöd, Vuxenenheten i Hällefors kommun har under det 
senaste året arbetat målmedvetet med att matcha individer från försörjningsstöd till 
arbetspraktik, arbetsträning eller tillfälliga anställningar vid arbetsmarknadsdelen 
av IFO. Dels genom samverkan med Arbetsförmedlingen och dels genom projekt  
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SATSA i Hällefors som samordningsförbundet SOFINT möjliggjort. I princip går 
kommunens strategiska arbete ut på att stödja individer som står längst från arbete 
och som är i långvarigt försörjningsstöd in i sysselsättning genom praktik eller 
anställning vid IFOs arbetsmarknadsdel. På sikt leder detta till att fler individer blir 
självförsörjande och bereds möjlighet att lämna försörjningsstödsberoende. Flera 
gynnsamma strukturella faktorer har sammanfallit och renderat särskilt låga 
kostnader i försörjningsstöd, bland annat har bostadsmarknaden mättats och 
arbetslösheten minskat. En genomgång visar dock att en satsning på 
arbetsmarknadsåtgärder matchat mot individer med störst behov även bidragit till 
dessa sänkta försörjningsstödskostnader. Försörjningsstödskostnaderna i 
kommunen är budgetmässigt uppdelade i två delar, dels de traditionella 
försörjningsstödskostnaderna och dels de försörjningsstödskostnader som är att 
härleda från kommunens flyktingmottagning. Försörjningsstödsdelen av budgeten 
prognostiseras i dag ett överskott motsvarande 800 tkr.  
De försörjningsstödskostnader som är att härleda från kommunens 
flyktingmottagning prognostiseras också ett överskott även om denna prognos är 
mer osäker då vi ser ökade behov under senare delen av sommaren och kan 
förvänta ökade behov även under hösten. 

 
Växling av kostnader från försörjningsstöd till arbetsmarknadsåtgärder 
Ytterligare en aspekt av arbetet med att prioritera arbetet med att stödja individer 
som står långt från arbetsmarknaden mot självförsörjning är en direkt koppling 
mellan kostsamma åtgärder i arbetsmarknad och sjunkande kostnader i 
försörjningsstöd. Individer som tidigare varit i långvarigt försörjningsstöd eller i 
stort stödbehov har genom aktiv matchning erbjudits möjligheter till anvisade 
anställningar vid arbetsmarknad. På detta sätt växlas försörjningsstödskostnader 
mot högre kostnader i arbetsmarknad och passivt bidragsberoende växlas mot 
sysselsättning och en möjlighet för individen att bygga på sitt CV med bra 
referenser. En brukargenomgång där man på individnivå bedömt tidigare 
försörjningsstödsnivå ger en uppskattad minskning av 
försörjningsstödskostnaderna motsvarande 140 tkr per månad. Detta är inte 
detsamma som en kommunal besparing motsvarande summa då individerna 
renderar en kostnad, om än något lägre generellt, i verksamheten arbetsmarknad.  
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Utbetalt försörjningsstöd  

 
 
Utbetalt försörjningsstöd per månad 2014 – jun 2016 (Röd linje motsvarar förväntat resultat 
utan föreliggande arbetsmarknadsåtgärder). 
 
 
Ekonomi 
Inom omsorgens verksamheter prognostiserar förvaltningen ökade kostnader på 
totalt 6,4 miljoner kronor utifrån budgetram, varav:  
 
- 4,0 miljoner kronor för ökade personalkostnader inom äldreomsorgen 

(försämrad prognos) 
- 1,7 miljoner kronor i ökade personalkostnader inom LSS (oförändrad prognos) 
- 0,5 miljoner kronor för placeringar inom socialpsykiatrin (oförändrad prognos) 
- 0,2 miljoner kronor för IFO:s alla verksamheter (vuxna, barn/unga, 

integration, arbetsmarknadsenheten), förbättrad prognos. AME har ett 
prognostiserat underskott på 0,7 miljoner kronor.  

 
 
Folkhälsa 
Den äldres behov ändras över tid vilket medför att vård- och omsorgsinsatser 
måste anpassas över tiden för att motsvara behoven.  
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
 
--- 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
Omsorgsutskottets ledamöter diskuterar ärendet grundligt och kommer 
överens om att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen med förslag till 
beslut. 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(11) 

Datum  
2016-08-16  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
Beslut 
Omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen att 
 
- påskynda utredningen kring vård- och omsorgsboende för att avlasta 

hemtjänsten 
- ge stöd till att tre lägenheter på Nya Björkhaga ställs om till korttidsplatser 

för sex personer/brukare för att avlasta hemtjänsten och ev. anhöriga 
- stödja förvaltningens förslag att investera i Time Care Pool som integrerar 

med Personec och schemasystemet Time Care Planering 
- förvaltningen skall fortsätta arbetet med att reducera underskottet 
- förvaltningen skall löpande redovisa resultatet till kommunstyrelsen  
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§ 79 

Övrigt, dnr KS 16/00040 
 

Socialchef Ingrid Holmgren ger ledamöterna en lägesrapport kring HVB- 
boendet Solrosen.  
 
Ordförande Christina Johansson (M) nämner att Migrationsverket har sagt 
upp alla avtal med kommunerna. Förslag på ny ersättningsnivå innebär att 
ersättningen kommer att sänkas från 1900: - till 1350: -/dygn/person från  
1 januari 2017, för stunden inga kända övergångsregler. Kommunen har 
skrivit ett brev till Arbetsmarknadsdepartementet, där man uttrycker en oro 
för vilka ekonomiska konsekvenser detta kan medföra för kommunen. 
Hällefors kommun kommer inte att påverkas förrän efter 1 april 2017. 
 
 


