
ffl LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 

I n .. j_ ':.' .. l . .. 
i 

• ! ~ ~ ~ i 1 J r, ! 
i(\ (lit .. ·: · · , • /. 
! J l . . , \ , . . ' 
l._ .. , · - . . . 

fö·nc\f@ij~olb ;• 3 -~ 

Uppfölj ning av den ekonomska situationen inom de sociala verksamheterna. 

Bildnings- och sociala utskottet har den 12 maj 2016, Bos 63§, beslutat uppdra till 
undertecknad att presentera en uppföljning av den ekonomiska situationen inom de sociala 
verksamheterna med anledning av prognostiserat underskott i både kvartalsrapporten och den 
ekonomisk rapporten per den 30 april 2016 samt föreslå åtgärder. 
I uppdraget har undertecknad fokuserat på IFO:s verksamhet med utgångspunkten att det är 
de1ma verksamhet som genererar de högsta överskridandena av budgeten. 

Tidigare budget och utfall för vissa verksamheter inom IFO mellan åren 2011 - 2015: 
Det kan vara av värde att göra en kortare tillbakablick på budget och utfall för IFO tidigare år. 
Nedan en kort sammanfattning av budget och utfall för tre verksamheter inom ansvar 420. 

För verksamhet 55201 institutionell vård vuxna har, med undantag för 201 1, budgeterats 660 
tkr. År 2011 budgeterades 560 tkr för nämnda verksamhet. Utfallet under åren 2011 - 2015 
har varierat mellan 1 032,9 tkr - 4 462,2 tkr. Det vill säga samtliga år redovisades underskott 
för nämnda verksamhet. 

Verksamhet 56401 avser institutionell vård barn/unga. Med undantag för 2011 har för 
verksamheten budgeterats I 151 ,3 tkr. År 20 11 budgeterades för samma verksamhet I 621, 7 
tkr. Utfallet mellan åren 201 1 - 2015 har varit 1 202,4 - 3 165,5 tkr. Med undantag för 20 11 
har kostnaderna alla år överskridit budgeterade medel. 

Verksamhet 56701 avser kostnader för familjehemsplaceringar barn/unga. Med undantag för 
201 1 har för denna verksamhet budgeterats 671,6 tkr. Utfallet har varierat mellan 949,4 -
2 758,4 tkr. d.v.s. kostnaderna har överskridit budgeterade medel under nämnda period. 

Aktuellt läge samt prognos 2016: 
* Ansvar 410 redovisar per 30 april 2016 ett överskott för perioden bland annat pga. av särskilt 
riktade statsbidrag som är återbetalningsskyldiga om de inte används enligt krav. Prognosen 
visar på minskade intäkter inom äldreomsorgen. På årsbasis beräknas f.n. ett underskott uppgå 
till ca 196 tkr. 

* Ansvar 420 IFO:s verksamhet. 
Följande beräkningar och prognoser bygger på en genomgång på individnivå. 



Verksamheterna 51336 - 51391 (barn och unga) berör insatser inom LSS såsom personlig 
assistans (LSS 9:2§), korttidsvistelse (LSS 9:6§), bostad med särskild service (LSS 9:8§) och 
andra insatser inom nämnda lagstiftning. Budgeterade medel 2016 för nämnda verksamheter 
uppgår till 2 006 tkr. 
Verksamhet 51336 personlig assistans beräknas under året generera kostnader på 995 tkr. 
Hänsyn har tagits till de av BOS beslutade insatserna, att dessa pågår året ut samt till att 
försäkringskassan kan komma till annan bedömning än den som kommunens utredare gjort. 
Det kommer att utredas om hela eller delar av kostnaden för det ärende som ska beredas av 
försäkringskassan kan återsökas. 

Verksamhet 51362 korttidsvistelse beräknas uppgår till 826 tkr. Beräkning har gjorts utifrån 
fattade beslut samt kännedom om kostander i kommande ärende vilket utretts av handläggare 
i Örebro kommun. 

Verksamhet 513 91 bostad med särskild service beräknas kosta 4 3 79 tkr för de av BOS resp. 
Kommunstyrelsen fattade besluten. Oavsett ev. tidsbegränsning i besluten har beräkningen 
gjorts på årsbasis. Ovan nämnda beräkningar är alla under förutsättning att inga nya ärenden 
inkommer under resterande del av 2016. 

Sammantagna kostnader för verksamheterna 51336 - 51391 beräknas under 2016 uppgå till 
6200 tkr, vilket innebär ett överskridande mot budgeten på 4194 tkr. Det kommer utredas om 
ca 300 tkr av kostnaderna, delvis (75 %), kan ersättas av statliga bidrag. 

Verksamheterna 5520 I - 556 11 omfattar insatser riktade mot vuxna, med budgeterade medel 
sammantaget på l 059 tkr. Intäkterna har budgeterats till 56 tkr., netto 1003 tkr. 
Bildnings - och social utskottet har hittills under 2016 samt avslutande delen av 2015 fattat 
beslut om vårdinsatser för I 954 tkr. Någon hänsyn till eventuellt kommande insatser har inte 
tagits. Underskottet beräknas f.n. till 951 tkr. 

Verksamheterna 56401 - 568 13 innefattar insatser riktade till barn och unga. De omfattar 
såväl familjehem, institutionell vård och behandling, kontaktperson/kontaktfamilj som 
individuellt behovsprövade insatser i öppen form. Sammantaget föms i budget för dessa 
verksamheter avsatt 2 207,7 tkr (netto). 
Verksamhet 56401 utgörs av institutionell vård barn/unga. Hänsyn har tagits till fattade 
beslut, till att vård i två fall kommer fortgå året ut samt att ytterligare tillfällig placering (60 
dagar) kan konuna att inträffa. På dessa grunder beräknas kostnaden uppgå till 4158 tkr. 

Verksamhet 56701 avser familjehemsplaceringar. Beräknad kostnad utifrån nu kända 
omständigheter uppgår till 1 818, 7 där merpartenav insatserna bedöms pågå året ut. Ingen 
hänsyn tagit till ev. tillkommande insatser. 

Verksamhet 56811 kontaktperson barn/unga och verksamhet 56812 kontaktfamilj barn/unga 
budgeterat 305,8 tkr. Prognostiseras tillsammans ge kostnader på 563 tkr. 
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Verksamhet 568 I 3 avser individuellt behovsprövad öppenvård barn/unga. Nämnda 
verksamhet innebär att insatser köps av extern vårdgivare. I årets budget finns inga medel 
avsatt för denna verksamhet, inte heller har medel funnits avsatta 201 I - 2015. Utfall 2015 
visar på kostnader uppgående till 4 I 7 ,4 tkr. Under 2016 har BoS fattat beslut som genererar 
kostnader på 455 tkr. 

Sammantagna kostnader för verksamheterna 5640 l - 568 I 3 beräknas uppgå under 20 16 till 
6 994,7 tkr vilket innebär ett överskridande mot budget på 4 787 tkr. 

Verksamhet 57122 avser s.k. skyddat boende. Kommunerna har en skyldighet att sö1ja för 
nämnda insatser. I budget finns inga medel avsatt för verksamheten innevarande år, några 
medel har ej heller varit avsatta tidigare år. Under 2014 var utfa llet för verksamheten 886,5 
tkr, för 2015 183,4 tkr. Kostnaderna per 30 maj 2016 uppgår till 375 tkr, möjligen täcks dessa 
av externa intäkter genom återsökning. 

Verksamhet 57501 avser försö1jningsstöd inklusive det s.k. glappet, budgeterat 3 740 tkr. 
Prognoserna pekar på överskridande, en mer detaljerad bakgrund till de ökade 
försö1jningsstödskostnaderna ska presenteras till kommunstyrelsen den 15 juni. Till och med 
31 maj 2016 har utbetalats 1 919 tkr. vilket på årsbasis medför kostnader på ca 4 606 tkr. 

* Ansvar 430 utgörs av verksamheterna inom funktionsstöd med bland annat personlig 
assistans. Insatser inom personlig assistans kan antingen genomföras genom att den enskilde 
själv är arbetsgivare och anställer sin egen personal, genom anlitande av assistansbolag eller 
genom att kommunen är utförare. Kommunen är för närvarande inte utförare. Någon/några 
kommuner tillämpar differentierad timersättning till assistansbolagen. Det behöver utredas 
närmare om även Ljusnarsbergs kommun ska använda elen modellen. 
Tre nya ansökningar har inkommit under senare delen av 2015 samt inledande del av 2016. 
Av utredningarna, genomförda av handläggare från LSS-enheten i Örebro kommun, 
framkommer att sökandena bedöms uppfylla alla kriterier enligt LSS och har därmed rätt till 
de sökta insatserna. Den totala kostnaden för dessa ärenden innevarande år beräknas uppgå till 
1 760 tkr. Det kommer att utredas om det i ett av fallen kan göras särskild återsökning av 
delar av kostnaderna. Försäkringskassan har i ett av ärendena gjort egen prövning vilken inte 
utföll gy1mande för kommunen. I de andra fallen är det inte aktuellt ansöka om ersättning 
enligt SFB (socialförsäkringsbalken). Beräknas mot budget underskott på I 567 tkr. 

* Ansvar 440 avser Solgården. Vid prognos per 30 april 2016 finns ett underskott mot budget 
för perioden på 300 tkr. Särskilda statsbidrag kan möjligen komma att kompensera 
underskott. 

*Ansvar 450 avser Treskillingen/hemtjänsten. Från 1 januari 2016 avslutades städavtalet med 
Samhall vilket innebar att personalen på Treskillingen ska ansvara för nämnda uppgift. Under 
2015 hölls 0.66 åa vakant för att det skulle finnas möjlighet att ta över arbetsuppgifterna då 
avtalet med Samhall upphörde. I bema1rningsplanen för 2016 finns inte denna vakanshållna 
tjänstgöringsgrad kvar. Utfall per 30 april 20 I 6 beror delvis på ovan nämnda samt på att flera 
kunder under samma tid haft utökat vårelbehov. Utökade kostnader kommer delvis kunna 
finasiseras genom riktade statsbidrag 
Särskilt riktade statsbidrag har sökts för ökad bematrning inom äldreomsorgen 2016. Dessa är 
tänkta att finasisera ett riktat projekt för att öka vardagsrehabili teringen inom äldreomsorgen i 
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samband med den kommande omorganisationen samt användas för ökad bemanning vid ökat 
vårdbehov. Om det riktade statsbidraget inte används enligt de ska-krav som åläggs 
kommunen föreligger återbetalningsskyldighet. 

Förslag till åtgärder: 
Beträffande vård för vuxna med beroendetillstånd kan kommunen i nuläge inte erbjuda 
öppenvård i egen regi vilket är en omständighet som påverkar kostnadsutvecklingen negativt. 
Tillträdande enhetschef bör ges i uppdrag att utarbeta riktlinjer för vård riktat till gruppen 
vuxna missbrukare där utgångspunkten är tidiga insatser, att vården i så hög grad som möjligt 
ska ges i öppna former på hemmaplan, att antalet vårddygn i sluten vård minimeras samt att 
ett avstamp i de nationella riktlinjerna för missbrnksvård görs. En anpassning av antalet 
vårddygn från 3 månader till 2 månader motsvarar ca 66 tkr/vårdperiod. 

Vad gäller insatser till barn och unga saknar idag socialtjänsten öppenvård i form av 
familjeteam/kvalificerad fami ljebehandling/ kvalificerat kontaktmannaskap på hemmaplan. 
Även här bör tillträdande enhetschef utreda möjligheterna till tidiga insatser i öppen form, 
med genomförande i egen regi och/eller samverkan med a1man kommun. 
Det bedöms också som angeläget att arbeta för att minimera insatser jml. LSS 9:8§ (bostad 
med särskild service) med anledning av skolgång på aiman ort. Kostnad för nämnda insats kan 
uppgå till ca 1900 tkr/år. Frågan har aktualiserats bland skolcheferna i KNÖL och utreds av 
bildningsförvaltningen i Lindesbergs kommun. 

Beträffande de ökade kostnaderna för personlig assistans har denna fråga uppmärksammats på 
nationell nivå av bland armat Sveriges kommuner och landsting (SKL) och av regeringen. 
Enligt SKL har kostnaderna för LSS ökat med 138 % sedan införandet (1994) utan att 
kommunerna fått några nya resurser från staten. 
Både inom IFO och funktionsstöd har det tillkommit höga kostnader för personlig assistans. 
Det kommer att utredas om vissa av kostnaderna (592 tkr) kan återsökas särskilt. 
Differentiering av timersättning bör utredas närmare och skulle på sikt kunna innebära 
minskade kostnader. En differentiering av timersättningen skulle, i de fall kommunen betalar 
de första 20 timmarna, innebära minskade kostnader på 17.7 tkr- 44.7 tkr/år. 
Det bedöms i övrigt inte möjligt att omfördela medel inom den sociala verksamheten. 

Slutligen föreslås bildnings - och social utskottet överväga att genomgående hänskjuta 
samtliga kostnadskrävande ärenden till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut. 

Kopparberg den I juni 2016 

Ewa-Marie Ernlund Svensk 
Socialchef 
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