
SOCIALNAMNDEN BUDGET 2O2O . NAMNDSBESLUT
VOTYM OCH VERXSAMHETSFöRÄNDRINGAR JÄMFöRT MED BUDGET 2019 tKT

VOLYM OKNINGAR Kostnadsminsknino Kostnadsökninq Summa
1. Verksamhetsplanerare. hemvård pqa ökad volvm 0 600 600
2. Socialsekreterare IFO (antal klienter som tidiqare tillhört lnteqration tillhör nu lF 0 600 600
3. Fam¡lierättssekreterare (ökad antal ärende och komplexitet inom familierätten) 0 300 300
4. Ökade kostnader för lokalvård 0 600 600
5. Säkerställa bemanning inom hälso- och siukvården på sommaren och övriga å 0 500 500
6. Verksamhetssystem, kapitalkostnader 0 115 115
7. Verksamhetssvstem. utbildnino av eoen oersonal 0 750 750
8. Socialiour 0 120 120

3 585
VOLYM MINSKNINGAR Kostnadsminskn¡nq Kostnadsökninq Summa

0 0 0

0
VERKSAMHETER SOM TILLKOMMIT Kostnadsminsknino Kostnadsöknino Summa
1 0 0 0
2. 0 0 0

0
VERKSAMHETER SOM UPPHORT Kostnadsminskninq Kostnadsökninq Summa
1 0 0 0
2. 0 0 0

0

Overcrioande soc¡elförvaltni nqen

Vård oeh omsorq

2

þenomrora aKUuteler r orgrrailsenngspranen, Iex u[synsKameror,
alkolås, talenheter till larmsystem, digitala läkemedelsskåp mm. 325 40 1

5 Verksamhetsresurs vård och omsorg 600 2
4 Heltid som norm, projektgrupp 100 3

tFo
'l 2 iourläoenheter 't20 4
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Totalt

Totalt
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SOC, KONSE}$/ENSBESKRIVNI NG
NÄTNDSBESLUT

BILAGA

Socialförvaltningen har under 2019 tagit fram en plan för hur digialiseringsarbetet ska ske
fram till 2021. Det största projektet innebär att byta verksamhetssystem och har påbörjats
redan under 2019. Ett annat projekt som f¡nns i planen är bland annat att införa bilnyckelskåp
med alkomätare för att minska risken för att medarbetare är alkoholpåverkade i tjänsten.
Införande av tillsynskameror i ordinärt boende (hemvård) kan innebära tidsbesparing, bättre
arbetsmiljö och bättre kvalitet för de boende. Övriga projekt är tex inköp av digitala
läkemedelsskåp, talenheter till trygghetslarm på Haganäset mm.

t-or att forbeüra arþetsmruon ocn mrnsKa arþetsþelastnrngen lor enneßcneler rnom varo ocn
omsorg har flera kringliggande kommuner tillsatt verksamhetsresurser. En
verksamhetsresurs stöttar enhetschefen med tex schemaläggning, planering och
administrativa uppgifter kopplat till verksamheten. Flera av enhetscheferna inom vård och
omsorg upplever att arbetsbelastningen är för stor, då stödfunktionerna inte finns tillgängliga
full ut. Risk för kompetensflykt och sjukskrivning.

ffi ffi ¡

Socialförvaltningen ska genomföra ett pilotproejkt inom särskilt boende med heltid som norm
som kräver en projektgrupp.

Budget för befintliga jourlägenheter saknas. Jourlägenheter används ¡nom ¡ndiv¡d- och
familjeomsorgen för att undvika kostsamma lösningar som tex boende på hotell/vandrarhem
samt externa placeringar. Ar en viktig resurs för verksamheten, då akuta boendesituationer
kan uppstå.
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TOTALTVOIYM OCH MED AUDGEÎ tl.
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Heltid som norm A
Anoassa lokaler och petsonal för darl¡sverksamhet efter nuvafande volvm/behov B
Statsbidrag IFO soc¡alsekreterare barn och unga tom 2020 c
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vot yM ocH v€RrsAMHÍrsFöRÄiloRtilGAR JÄMFöRT MED BUDctr 2ol9 tkr
VOLYM KNINGAR Kostnadsm¡nsknin Summe
1. Fler bev¡liade t¡mmar för en brukarc inom personl¡q âssistans.LSS 0 1 400 I 400
2. Bamboende LSS 0 2 404 2 400
3. lnsalser ¡nom kontaKperson ökat 0 50 50
4. Fler ântal klienter ¡nom ekonomiskt bistånd 0 so0 900
5. Placerino bam och unoa 0 640 640
6. Placerino bam och unoa 0 880 880
7. Placerino bam och unoa 0 655 655
8. Ökat antal personer över 65 år, ûer beviljade timmar 0 950 950
9. Verksamhetsplanerare 1,5 àa, hêmvård poa ökad volvm 0 750 750
10. Soc¡alsekreterere IFO (antal kl¡enter som t¡digare tillhört lntesrat¡on t¡llhör nu IFO) 0 600 60(
'l l. Familieråttssekreterare (ökad antal äGnde och kompleitet ¡nom fam¡lierätten) 0 30 300

60c 600
13. Säkerstålla bemannino inom hâlsù och siukvården Då sommaren och ôvrioa året 0 500 500
14. Verksamhetssvstem. kaDitalkostnader 0 115 1t5
15. Verksâmhetssvstem. ulbildnino av eoen oersonâl 0 690 690
1 5. Soc¡aljour 0 '120 120
16. 0 0

11
VOLYM MINSKNINGAR Kostnâdsrninsl(n¡no Summâ
1. lnsats peronliq assistans. SFB avslutad -11 o -111
2. lnsats inom korttidsv¡stelse avslutad -l o0 o -1 00

-a2a 0 -820
4. Plaøino bam och unoa. avslulãd -636 0 -636
5. Plaæring bam och unga, avslutad -636 0 -63(
ô. Plaæring bam och unga, evslutad -636 0 -63{
7. PlacerinE bãm och unqa. avslutad -861 0 -861
8. 0 0
9. 0 0

€ E00
VERKSAMHETER SOM TILLKOMM]T Summa
t. 0 0 0
2. 0 0 0

0
Kostnadsminsknin KostnedsÕl(nill Summe

1 0 0
2. 0 0 0

7

uenqmora aruvlerer r qrglarsenngspEnen, Iex uflsynsKamefof, aKdas, taenneter il Emsy$em,
d¡g¡tala låkemedelsskåp mm. 32! 40 'l

4 Verksamhetsresuß vård och omsom 500 2
Byta ut dieselb¡lar mot elbilar 110 3
lFo
2 iourlågenheter 120 4
Arbetsmarknadssekrcterare (Fast årlig ersättning från Migrationsverket, överfw från KS till SOC) 500 5



SOC, KONSEKVENSBESKRIVNING
FöRVALTNINGSFöRSLAG

BILAGA

1

Socialförvaltningen har under 2019 tagit fram en plan för hur digialiseringsarbetet ska ske
fram till 2021. Det största projektet innebär att byta verksamhetssystem och har påbörjats
redan under 2019. Ett annat projekt som finns i planen är bland annat att infora bilnyckelskåp
med alkomätare för att minska risken fór att medarbetare är alkoholpåverkade i tjänsten.
lnförande av tillsynskameror i ordinärt boende (hemvård) kan innebära tidsbesparing, bättre
arbetsmiljö och bättre kvalitet fór de boende. Övriga projekt är tex inköp av digitala
låkemedelsskåp, talenheter till trygghetslarm på Haganäset mm.

och

omsorg har flera kringliggande kommuner tillsatt verksamhetsresurser. En verksamhetsresurs
stöttar enhetschefen med tex schemaläggning, planering och administrativa uppgifter kopplat
till verksamheten. Flera av enhetscheferna inom vård och omsorg upplever att
arbetsbelastningen är för stor, då stodfunktionerna inte finns tillgängliga full ut. Risk för
kompetensfl ykt och sj ukskrivning.

mtns nomenen

Konsekvensbeskrivnins 3. elbilar

Kommunens inriktning är att använda elbilar. Under 2O2O löper sex av hemvårdens
leasingavtal på drivmedelsbilar ut. Dessa kan då bytas ut mot elbilar. Tre laddstolpar behöver
installeras på Haganäset. Elförbrukningen kommer öka, samtidigt som drivmedelskostnaden
minskar. Leasingavgiften för elbilar är betydligt högre än för drivmedelsbilar.

iljeomsorgen för att undvika kostsamma lösningar som tex boende på hotell/vandrarhem
samt externa placeringar. Ar en viktig resurs för verksamheten, då akuta boendesituationer
kan uppstå.

SA s tnom

Konsekvensbeskrivning 5, arbetsmarknadssekreterare
En arbetsmarknadssekreterare kan ha ett tätt samarbete med AME och arbeta för att personer
som inte är självfórsörjande kan få sysselsättning/praktik som i längden kan leda till
självförsörjning. Behovet av ekonomiskt bistånd skulle då fórhoppningsvis minska.
Kommunen erhåller en årlig intäkt från Migrationsverket på 500 som i dagsläget finansierar
bla integrationssamordnarens lönekostnader. Om pengarna istället används till en
arbetsmarknadssekreterare (i första hand for nyanlända) skulle effekten (personer i

siälvföreörininn\ hlir etnrrc
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Lokalerna för daglig verksamhet är trånga då antal brukare har ökat, alternativa lokaler
behöver ses över.

z soc¡alseKreterare tinansieras med hjälp av st¡mulansmedel for stärld bemanning inom den
social barn- och ungdomsvården. Satsning under ären2O16-2020. Behovet av
socialsekreterare fortsätter även efrer 2020.
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