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Sammanfattning 

Socialnämnden har under 2018-2020 redovisat negativa resultat i förhållande till budgete-
rad nivå. Nämndens och verksamheternas prognoser har under perioden avvikit mot redovi-
sat resultat. Mot bakgrund av detta har kommunstyrelsen i Gislaveds kommun har beslutat 
att genomföra en genomlysning av socialnämnden med fokus på utveckling, utfall, uppfölj-
ning och prognossäkerhet. 
 
Syftet med genomlysningen har varit att analysera socialnämndens utveckling, utfall upp-

följning och prognossäkerhet under perioden 2018-2021. Genomlysningen redogör för eko-

nomiskt utfall och volymförändringar på nämndnivå samt på verksamhetsnivå.  

 

Genomlysningen visar att kommuninvånarnas behov ökar för i stort sett samtliga verksam-

heter. Nämndens volymer, såväl inflöde som utförande av insatser, har ökat inom samtliga 

verksamheter. Därtill ökar komplexiteten inom ärendena. I jämförelse med liknande kommu-

ner inom äldreomsorg framgår även att Gislaved har en lägre avgiftsintäkt än liknande kom-

muner.  

 

Gislaveds kommun har ett stort antal tomma platser inom vård- och omsorgboende. Kapa-

citeten av vård- och omsorgsboenden överstiger kommuninvånarnas behov. Nuvarande or-

ganisering av verksamheten i fler boenden än vad det finns behov av medför risker för fort-

satt negativa resultat för såväl brukare, medarbetare och ledning samt för ekonomi.  

 

Genomlysningen visar att nämnden vidtagit vissa åtgärder som syftar till att minska kostna-

derna för verksamheten finns svårigheter att vända utvecklingen och driva igenom kost-

nadseffektiviserande åtgärder, framförallt inom vård- och omsorgsboenden. Det finns också 

en tendens att beslut inte förankras och kommuniceras tillräckligt till kommuninvånarna. Det 

hämmar möjligheterna att driva igenom beslut och åtgärdsförslag på ett effektivt sätt.   

Vidare visar genomlysningen att arbetet med ekonomisk uppföljning och prognos är ett ut-

vecklingsområde för förvaltning och nämnd. Arbetssätten är personberoende och inte till-

räckligt standardiserade eller kvalitetssäkrade. Det saknas gemensamt, tillräckligt och do-

kumenterat stöd för prognosarbete och för den ekonomiska uppföljningen. De stora fluktu-

ationerna i prognoserna är enligt vår uppfattning en orsak av bristande samsyn kring hur 

prognoser ska utarbetas, bristande kvalitetssäkring, omsättning på chefer, avsaknad av till-

räckliga rutiner samt tillräckligt stöd.  

I genomlysningens avslutande kapitel återfinns våra förslag till åtgärder.  
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1. Inledning 

 Bakgrund och syfte  

Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun har beslutat att genomföra en genomlysning av soci-
alnämnden med fokus på utveckling, utfall, uppföljning och prognossäkerhet. Socialnämn-
den har under 2018-2020 redovisat negativa resultat i förhållande till budgeterad nivå. 
Nämndens och verksamheternas prognoser har under perioden avvikit mot redovisat resul-
tat.  
 
EY har givits i uppdrag att genomföra en genomlysning av nämnden med särskilt fokus på 
verksamheternas budget- och volymutveckling, kostnads- och kvalitetsanalys av social-
nämndens samtliga ansvarsområden i förhållande till ”liknande kommuner” och prognospro-
cessen. Inom ramen för uppdraget lämnas även förslag på åtgärder för att få en ekonomi i 
balans, områden där det är lämpligt att förändra och effektivisera för att uppnå en långsik-
tigt hållbar ekonomisk struktur samt förändringar som kan utveckla och förbättra prognos-
arbetet. 

 Disposition 

Rapporten inleds med en beskrivning av den metod som tillämpats vid genomförandet av 
uppdraget följt.  
 
I avsnitt 2 ges en kort presentation av socialnämndens utfall och budget 2018-2021 samt 
nämndens organisation och övergripande nyckeltal.  
 
I avsnitt 3-6 analyserar vi hur nämndens verksamheter utvecklats under 2018-2021 utifrån 
budget, utfall och volymer. Därtill görs en jämförelse av nyckeltal med liknande kommuner 
utifrån verksamhetsområde med data från Kolada. Avsnitten avslutas med sammanfattande 
slutsatser.  
 
I avsnitt 7 beskrivs prognosprocessen och ekonomisk uppföljning. I avsnittet analyserar vi 
även prognosvariationer inom nämndens verksamheter och enheter. Avsnittet avslutas med 
sammanfattande slutsatser. 
 
I avsnitt 8 avslutas rapporten med en redovisning av samlade slutsatser samt åtgärdsför-
slag.   

 Metod  

Vi har genomfört genomlysningen med stöd av flera olika metoder. Vi har granskat en om-

fattande mängd dokumentation för åren 2018-2021 i analysen av den ekonomiska uppfölj-

ningen och prognosarbetet för både enhets-, verksamhets-, förvaltnings- och nämndnivå. Vi 

har även granskat utvecklingen av volymer för samma period.  

 

Vi har genomfört enskilda intervjuer och gruppintervjuer med företrädare för förvaltning, 

nämnd och kommunstyrelse. Intervjuerna har genomförts med hjälp av semistrukturerade 

frågor. Vi har även ställt en rad skriftliga frågor.  



 
 
 

4 

Jämförelsen med andra kommuner utgår till stor del från nyckeltal i Kolada. Vi har gjort 

jämförelsen utifrån så kallade liknande kommuner1. Jämförelsen med liknande kommuner 

för respektive verksamhetsområde har gjorts utifrån det enskilda verksamhetsområdet. Det 

innebär att liknande kommuner inte är desamma för samtliga verksamhetsområden. Urvalet 

har gjorts utifrån kommuner som är mest lika Gislaved år 2019. Därefter har de fem mest 

liknande kommunerna valts ut för jämförelse i syfte att ha låg skillnadindex2  bland jämförel-

sekommunerna. I bilaga 4 finns begreppsförklaring.  

 

I jämförelsen med andra kommuner har vi analyserat både ekonomiska faktorer som kvali-

tetsfaktorer. Kvalitetsnyckeltal framgår i bilaga 3. I analysen av kvalitet har vi inom genom-

lysningens ram analyserat exempelvis utfall i brukarundersökningar och personaltäthet i ut-

förandet. Vi har inte ytterligare analyserat kvaliteten i verksamheten genom exempelvis ge-

nomgång av processer, översyn av kvalitetssäkring i myndighetsutövning eller motsva-

rande.    

 

Vi har löpande under uppdraget haft kontinuerlig kontakt med i första hand ekonomer och 

förvaltningscontroller som bistått med dokumentation. Förvaltningen har samarbetat på ett 

mycket gott sätt i att bistå med underlag.  

 

Vi har under genomlysningens genomförande haft fyra avstämningsmöten med en grupp 

med tjänstepersoner som utsetts av uppdragsgivaren. EY har vid respektive möte informe-

rat om status i uppdraget och haft dialog med uppdragsgivaren om genomförandet. 

 

Källförteckning och förteckning över intervjuade personer återfinns i bilaga 1.  

 

 
1 Liknande kommuner/regioner *verksamhetsområde* är en jämförelsegrupp med 7 kommuner eller 
regioner som strukturellt liknar den kommun som är i fokus. Liknande kommuner som jämförelse-
grupp finns på kommunal nivå för olika verksamhetsområden, till exempel grundskola och äldre-
omsorg. Vilka som väljs ut som liknande kommuner baseras till största del på referenskostnaden (70 
procent), som beskrivs i ett eget stycke nedan, men också på invånarantal (30 procent). För Lik-
nande kommuner Äldreomsorg tas även hänsyn till huvudmannaskap för hemsjukvården. Referens-
kostnaden bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad respektive verksamhet borde kosta, 
enligt kostnadsutjämningssystemet, om kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig 
ambitionsnivå och effektivitet. De kommuner som ligger närmast varandra vad gäller förväntad 
kostnad för en verksamhet samt invånarantal bildar alltså en jämförelsegrupp. Liknande kommuner 
eller är därför framför allt relevanta för kostnadsjämförelser. 
2 Högsta skillnadsindex är 0.20 
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2. Introduktion till socialnämnden i Gislaveds kommun 

I nedanstående kapitel ger vi en introduktion till socialnämnden i Gislaved. Vi inleder med en 

kortfattad beskrivning av organisationen följt av redovisning av budget och utfall över tid. 

Därefter följer en beskrivning av nämndens beslut om åtgärder för budget i balans. Kapitlet 

avslutas med våra sammanfattande slutsatser.   

 Hur har nämnden organiserat sin verksamhet? 

På uppdrag av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun ska socialnämnden tillgodose kom-

muninvånarnas behov av vård, omsorg och service enligt gällande lagar, förordningar, rikt-

linjer och målsättningar. Socialnämnden har det politiska ansvaret över verksamheterna in-

divid- och familjeomsorg (IFO) samt funktionshinder (FH), vård- och omsorgsboende (VÅBO) 

samt ordinärt boende samt hälso- och sjukvård (ORDBO & HSL). Därtill ansvarar nämnden 

för personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor samt utvärdering och utveckling av verk-

samheten. Nämndens organisation illustreras i nedanstående figur.  

Figur 1 - EYs tolkning av Socialnämndens organisation 

Av nämndens uppföljningsrapporter framgår att det finns svårigheter att rekrytera och be-

hålla medarbetare inom socialförvaltningens samtliga verksamheter. Antalet årsarbetare i 

förvaltningen år 2021 är cirka 940, en minskning från 2018 då antalet årsarbetare var 

1084.  

Av intervjuer och uppföljningsrapporter framkommer att minskningen beror på ett flertal 

faktorer, exempelvis två omorganisationer3. Därtill har flera administrativa tjänster och 

stabspersonal minskats för att dra ner personalkostnader. Minskningen av personal är även 

 
3 Kommunstyrelsens förvaltning tog över försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder 2020. Om-
organisering av verksamhetsområden innebar också att IFO och FH slogs samman till en verksam-
het. 

Förvaltningschef

Verksamhetsområde 

Individ- och 
familjeomsorg 

samt funktionshinder

Verksamhetsområde 

Omsorg i ordinärt 
boende 

samt hälso- och sjukvård

Verksamhetsområde 

Vård- och 
omsorgsboende

Stab

Socialnämnden

Socialt utskottArbetsutskott
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kopplat till att verksamhet har flyttats från socialnämnden till kommunstyrelsen vid årsskif-

tet 2019/2020. Personalomsättningen har minskat bland nämndens tillsvidareanställda 

medarbetare från cirka 15,1 procent 2018 till 11,4 procent 2020.   

I Gislaveds kommun är socialförvaltningen en av de förvaltningar som har högst sjukfrån-

varo, sedan 2018 har den varit cirka 10 procent. Undantaget är 2020 och 2021 där pande-

min medfört en ännu högre sjukfrånvaro.   

 

 

 Hur har nämndens budget och utfall förändrats över åren?   

Socialnämndens budget utgår från det planeringsdirektiv som fastställs i januari varje år. 

Planeringsdirektivet utgår från kommunfullmäktiges beslutade tilldelning av budget, mål 

samt eventuella uppdrag. Nämndens budget har varierat mellan 597 mnkr och 617 mnkr 

under åren 2018-2021. Socialnämnden har för samma period årligen redovisat ett utfall 

högre än budget.  Justering av ramtilldelning har skett under 2020 då medarbetare flyttades 

från nämndens verksamhet till kommunstyrelseförvaltningen. 
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Av nämndens uppföljning framgår att, utöver vård- och omsorgsboende 2019, har samtliga 
verksamheter har redovisat underskott under åren 2019-2020 samt prognosticerar ett un-
derskott på helår för 2021. Med undantag för viss variation i avvikelse för särskilt boende 
har avvikelserna för övriga verksamheter varit i stort konstanta. I nedan tabell visas verk-
samhetsområdenas underskott i procent per helår 2019-2020 samt prognos per augusti för 
2021.  
 

 
 

Verksamhet 

2019 2020 2021 (per aug) 

Procentuell  
budgetavvikelse  

 

Budgetavvikelse 
tkr 

Procentuell  
budgetavvikelse  

 

Budgetavvikelse 
tkr 

Prognosticerad 
procentuell  

budgetavvikelse  
 

Prognosticerad 
budgetavvikelse 

tkr 

IFO/ 
Funktionshinder 

-10,2%/ 
-8,9% 

-11 310 / 
- 12 674  

-9,8% -22 232   -19,2% -46 200 

Ordinärt boende/ 
 HSL 

-8,8% 
 

-11 660  
 

-8,0% 
 

-11 454  -9,4% -14 400 

Vård- och  
omsorgsboende 

2,4% 4 775  -2,2% -4 156  -6,1% -11 671 

 
Källa: Utdrag från huvudbok period 2019-2020 samt nämndens uppföljningsrapporter per helår 2018-2020 samt 
U2 rapport 2021. Negativa tal indikerar underskott. Under 2019 var IFO/funktionshinder två separata verksam-
hetsområden. 

Av nämndens uppföljningsrapporter 2018-2021 framgår att det varit utmanande att an-

passa personalkostnaderna utifrån tilldelad ram. Det anses delvis bero på avsaknad av till-

räckligt stöd till chefer vid schemaläggning, strukturer och system för hantering av heltids-

resan och dess konsekvenser4. Högre kostnader för bemanning under semestertider samt 

kostnad för inhyrda sjuksköterskor via bemanningsföretag (på grund av svårigheter att re-

krytera yrkesgruppen) har under åren också bidragit till underskottet.  

Nämnden har för år 2018-2021 tagit del 

av statsbidrag som utökat nämndens bud-

get. Statsbidragen redovisas på olika sätt 

i uppföljningsrapporterna över åren. För 

år 2018-2019 redovisas statsbidragen 

endast i löpande text. Därtill har bidragen 

olika benämningar i uppföljningsrappor-

terna, dels statliga ersättningar, dels 

statsbidrag. År 2020 tilldelades nämnden 

även 25,8 mnkr i kompensation för kost-

nader relaterade till covid-19. Vi noterar 

att statsbidraget för 2021 är omfattande.  

 
4 Heltidsresan innebar att medarbetare fick möjlighet att öka sin tjänstgöringsgrad till heltid.  

Statsbidrag Summa (tkr) 

 
2018 

 
6 000 tkr 

 
2019 

 
2 500 tkr 

 
2020 

 
6 800 tkr 

 
2021 

 
27 222 tkr 

Figur 5 - Källa: Årsredovisning 2018-2020 samt U2 2021 
(endast kända statsbidrag, efter återbetalning) 
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2.2.1. Nämndens budget och helårsprognoser för 2021 

I nämndens planeringsdirektiv för år 2021 framgår att nämnden tilldelades en budget på 

594 miljoner kronor. I planeringsdirektivet framgår att nämnden bedömer att budgetramens 

omfattning i relation till nämndens uppdrag och mål kommer att leda till ekonomiska konse-

kvenser. I planeringsdirektivet anges att nämnden prognosticerar ett underskott om 48 

mnkr fördelat på köksorganisationen, hyresförluster särskilt boende, köp av plats barn och 

unga LSS, köp av plats LSS samt familjehemsplaceringar5.  

Nämnden har under året fastställt två uppföljningsrapporter i enlighet med kommunens styr-

modell. Av dessa framgår följande:  

►  Av uppföljningsrapport 1 per februari prognostiserade nämnden ett underskott på 

54,7 miljoner kronor för helåret.  

► I uppföljningsrapport 2 per augusti har nämndens budget reviderats i förhållande till 

beslutad budget samt uppföljningsrapport 1. Budgeten har ökat från 594 miljoner 

kronor till 606 miljoner kronor. Orsakerna till justeringen kan inte utläsas. Av uppgift 

från förvaltningen framgår att det genomförts en ramjustering utifrån avtalsrörel-

sen6 för 2021. 

► I uppföljningsrapport 2 per augusti har nämndens prognostiserade underskott för 

helåret ökat till 69,3 miljoner kronor utifrån att samtliga verksamhetsområden redo-

visat ett underskott7 . I uppföljningsrapporten framkommer att underskottet har or-

sakats av:  

o de konsekvenser som är beskrivna i planeringsdirektivet för 2021   

o ökade volymer gällande insatser i samtliga av nämndens verksamheter 

o ökade kostnader för inhyrd personal utifrån behov av att stärka bemanning 

och kapacitet av sjuksköterskor, fysioterapeuter och socialsekreterare  

► Enligt uppföljningsrapport 2 per augusti har de största avvikelserna uppkommit inom 

verksamhetsområde IFO samt FH, följt av omsorg i ordinärt boende samt hälso- och 

sjukvård och VÅBO. IFO/FHs prognosticerade underskott har minskat mellan uppfölj-

ningsrapport 1 och uppföljningsrapport 2 medan övriga har ökat.  

 
5 I planeringsdirektivet beskrivs konsekvenser utifrån budgetramen. Med anledning av de ekono-
miska förutsättningarna för socialnämnden 2021 anges att nämnden behöver göra avvägningar och 
prioriteringar av verksamheters innehåll och omfattning. Det uppges att konsekvenser av de ekono-
miska förutsättningarna är att socialnämnden inte kommer att kunna säkerställa genomförandet av 
grunduppdraget samt uppfylla nämndens mål och uppdrag. 
6 En avtalsrörelse innebär att flera förhandlingar om nya kollektivavtal pågår samtidigt. Det är fack-
förbunden och arbetsgivarnas organisationer som förhandlar om vilka löner och villkor som ska 
gälla på arbetsplatsen. 
7 I nämndens uppföljningsrapport 2 för 2021 framgår två olika prognoser; dels ett prognostiserat 
underskott på 69,3 mnkr, dels ett prognostiserat underskott på 69,6 mnkr. Enligt uppgift från för-
valtningen beror det på att en justering av bokföringen motsvarande ca 300 tkr gjordes samma dag 
den skickades till nämnden och att felet uppstått i samband med justeringen.   
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 Hur har behoven hos nämndens målgrupper förändrats under åren? 

Generellt sett visar nämndens uppföljning under 2018-2021 att nämndens volymer (såväl 

inflöde av ärenden som utförande av insatser) har ökat inom samtliga verksamheter. Det 

framgår exempelvis att verksamheterna växer och hanterar mer komplexa ärenden. Samt-

liga kommuner påverkas även av att avancerad sjukvård i större utsträckning utförs utanför 

sjukhusen. För den kommunala sektorn innebär denna förskjutning behov av en flexibel verk-

samhet med mer specialiserad kompetens samt behov av ökade resurser.  

Nämnden har tidigare även påverkats av att inflödet av ensamkommande barn minskade 

under 2018 vilket ledde till att boenden för målgruppen avvecklades. Det medförde ökade 

kostnader under perioden för avveckling då avvecklingskostnaderna inte finansierades av 

statliga medel. Försörjningsstöd till personer som lämnat etableringsperioden har också ökat 

under åren fram till 2020. Även insatser till personer med funktionsnedsättning har ökat.  

Ytterligare en utmaning för nämnden har varit att möta den förväntan som kommuninvå-

narna har. Under åren har många frågor som hanterats inom nämnd och förvaltning fått 

medial uppmärksamhet. Nämnden uppger i intervju att det är viktigt att minska gapet mellan 

kommuninvånarnas förväntan och nämndens grunduppdrag. Det anses prioriterat utifrån 

läget med minskad budgetram, ökade behov och färre personer i arbetsför ålder. 

Av statistik från Kolada framgår att Gislaved har en lägre andel invånare 65+8 jämfört med 

liknande kommuner inom området äldreomsorg.  

 

Figur 6 Källa: Kolada (Liknande kommuner äldreomsorg) 

 
 

 
8 Antal invånare i kommunen som är 65 år eller äldre dividerat med totalt antal invånare i kommunen 
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 Vilka beslut har nämnden fattat för att säkerställa budget i balans?  

Av kommunfullmäktiges styrprinciper framgår att nämnderna ansvarar för att besluta om 

effektiviseringskrav utöver eventuella givna effektiviseringsnivåer av fullmäktige. 

 

Nämnden har löpande under perioden 2018-2021 tagit del av rapporter med ekonomisk 

uppföljning och prognoser för nämndens verksamheter. Nämnden har även beslutat uppdra 

till förvaltningen att genomföra fördjupade ekonomiska uppföljningar samt utredningsupp-

drag inom verksamheterna. Nämndens beslut återfinns i bilaga 2. 

 

Nämnden har under perioden fattat beslut att ställa sig bakom förvaltningen åtgärder för en 

budget i balans. Socialnämnden har även beslutat att uppdra förvaltningen att utreda de 

ekonomiska konsekvenserna av att stängda vård- och omsorgsboendet Hagagården och 

flytta platserna till de tomma avdelningarna på Vitsippan och Solbacka. Av förvaltningens 

tjänsteskrivelse 29 november 2019 föreslår förvaltningen till nämnden besluta att avveckla 

åtta platser på Hagagården. Vidare framgår att den totala kostnaden för Hagagården mins-

kar över tid med 5,6 mnkr. Socialnämnden beslutar 26 november 2019 att utredningen inte 

föranleder någon åtgärd.  

 

Socialnämnden beslutade den 19 januari 2021 att uppdra till socialförvaltningen att initiera 

arbetet med att omvandla Mariagårdens vård- och omsorgsboende till biståndsbedömda 

trygghetslägenheter och seniorlägenheter. Ett sådant beslut hade möjliggjort högre belägg-

ningsgrad på verksamhetens vård- och omsorgsboenden, lägre hyresförluster samt möjlig-

gjort en ny typ av boendeform. Därtill skulle ett intagningsstopp införas för nya brukare på 

vård- och omsorgsboendet Lugnet för att successivt tomställa boendet. Den 30 mars 2021 

beslutade nämnden att inte omvandla Mariagården till trygghetslägenheter och seniorlägen-

heter samt att inte införa intagningsstopp på Lugnet.  

 

Nämnden har inte beslutat om åtgärder som säkerställer en budget i balans trots uppfölj-

ningsrapporter som visar att nämnden överstiger budget. Av intervju framkommer att nämn-

den har svårt att fatta beslut om åtgärder på grund av politisk oenighet (exempelvis avveckl-

ing av boenden) . Vidare framkommer att nämndens arbete påverkas av kommuninvånarnas 

påtryckningar och uppmärksamhet i media. 
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 Sammanfattande slutsatser  

Vår inledande analys visar att socialnämndens budget har varierat mellan 597 mnkr – 617 

mnkr. Under samma period har nämnden redovisat underskott. Underskotten för åren 2018 

och 2019 har varierat mellan 32 mnkr (2018) och 23 mnkr (2019). Underskottet för 2020 

uppgick till ca 3 mnkr. Nämnden har för perioden erhållit statsbidrag. Statsbidraget för 2020 

var omfattande (15 mnkr) och det prognosticerade statsbidraget för innevarande år är ännu 

högre, ca 27 mnkr. Enligt vår mening har statsbidragen balanserat utfallet. Underskotten 

hade med andra ord varit ännu högre om inte den statliga ersättningen utfallit.  

 

Under samma period visar nämndens uppföljning att kommuninvånarnas behov ökar för i 

stort sett samtliga verksamheter. Nämndens volymer, såväl inflöde som utförande av insat-

ser, har ökat inom samtliga verksamheter. Det framgår att komplexiteten inom ärendena 

ökar. Detta är enligt vår erfarenhet i linje med utvecklingen i andra kommuner i Sverige. 

Utvecklingen för Sveriges kommuner påverkas utöver den demografiska utvecklingen av 

statliga reformer som God och nära vård9. Även införandet av lagstiftning rörande våld och 

barns bevittnade av våld påverkar socialtjänstens uppdrag och skyldigheter i relation till 

barn och unga. 

 

Den inledande analysen visar att nämnden vidtagit vissa åtgärder som syftar till att minska 

kostnaderna för verksamheten. Åtgärderna har dock inte medfört att nämnden redovisat 

budget i balans för perioden 2018-2021. Vi finner att vissa av nämndens beslut respektive 

avsaknad av beslut medför (fortsatt risk för) högre kostnader och potentiellt lägre kvalitet.  

 

 
9 God och nära vård är en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. Målet med reformen 
av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. 
Kopplat till reformen finns en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner och staten 
som handlar om medel till kommuner och regioner. Reformen påverkar kommunernas sätt att ar-
beta i samverkan med andra vårdgivare.     
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3. Verksamhetsområde – Individ- och familjeomsorg samt 
funktionshinder  

I nedanstående kapitel beskriver vi verksamhetsområde IFO samt FH. Vi inleder med en kort-

fattad beskrivning av organisationen. Därefter följer vår redovisning av budget och utfall 

över tid, en fördjupning av de enheter som har de största ekonomiska avvikelserna samt en 

jämförelse med andra kommuner. Kapitlet avslutas med våra sammanfattande slutsatser.   

 Hur har individ- och familjeomsorg samt funktionshinder organiserat 
sin verksamhet  

 

IFO samt FH drivs av en verksamhetschef. Verksamhetsområ-

det har 10 enheter. Respektive enhet drivs av en enhetschef.  

 

Inom IFO finns enheter som är inriktade mot vuxna, vuxenstöd 

och administration, barn och familj och bosättning av flyk-

tingar. Utöver det finns även ungdomsboende för barn. Samt-

lig myndighetsutövning för IFO är samlad i enheten för barn 

och familj, myndighetsutövning förutom myndighetsutöv-

ningen för vuxna som är organiserat i enheten vuxenstöd och 

administration.  

 

FH innefattar biståndshandläggning enligt SoL (Socialtjänstla-

gen) och LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshind-

rade), stöd till anhöriga, personlig assistans, gruppbostäder, 

daglig verksamhet, korttidsverksamhet enligt LSS, lägerverk-

samhet, boendestöd, ledsagning, avlösarservice och kontakt-

personer. 

 

Verksamhetsområdet har under 2018-2021 genomgått flera 

organisationsförändringar. Fram till 2020 var IFO och FH två 

olika verksamhetsansvar med två verksamhetschefer. Den 1 

januari 2020 blev de ett gemensamt verksamhetsområde med en verksamhetschef.  

 

Vid årsskiftet 2019-2020 flyttades försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder till en ny 

avdelning under kommunstyrelsen. Verksamheten IFO/FH har fortsättningsvis hand om frå-

gor som rör bosättning och skuldrådgivning. Vid årsskiftet 2020-2021 förändrades enheten 

myndighet barn och familj till en ren myndighetsenhet.  

 

Socialnämnden och socialförvaltningen har fattat vissa beslut i syfte att bedriva verksam-

heten till lägre kostnad. Vi noterar att:  
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► Under 2018 fattade socialnämnden och fastighet- och servicenämnden ett inrikt-

ningsbeslut om att korttidsverksamheten och LSS-teamverksamheten skulle flyttas 

till lokaler på Parkgatan. Beräknad effektivisering för driften uppgavs till 2,5 mnkr.  

► I februari 2019 flyttade Lillgatans gruppbostad till Danska vägen. Enligt förvalt-

ningen har detta medfört en mer kostnadseffektiv verksamhet med mer samordning 

av personal. Totalt sett har kostnaderna inte minskat. 

► Under år 2020 slogs två enheter för personlig assistans samman till en enhet.  
► Under 2020 slogs två enheter för barn och unga samman.  

 

IFO/FH har minskat antalet årsarbetare mellan 2018-2020 i syfte att sänka kostnaderna. 

Enligt intervjuer har flera administrativa stödtjänster avslutats. Mellan 2018-aug 2021 har 

antalet årsarbetare minskat med 50 stycken. Vi noterar att minskningen av personal mellan 

2019 och 2020 delvis beror på att delar av verksamheten lyftes över till kommunstyrelsen. 

Sjukfrånvaron ökade inom verksamhetsområdet under 2019 och 2020. I snitt under peri-

oden har sjukfrånvaron legat på 9,1 procent per år.  

 
Figur 8 - Antal årsarbetare och sjukfrånvaro  
för IFO-FH. Källa: Uppgift från Förvaltningsekonom. 

 Hur har budget, utfall och volymer utvecklats?   

Verksamhetsområdet IFO/FH redovisar en prognosticerad avvikelse på 46,2 miljoner kronor 

vid uppföljningsrapport 2 för 2021. Verksamhetsområdet har överstigit sin budget sedan 

201810. Verksamhetens tilldelade budget inklusive statsbidrag har ökat mellan 2019-2021.   

 
10 Under 2018 och 2019 har ledning för individ- och familjeomsorg samt funktionshinder varit två 
ansvar med två verksamhetschefer. Den 1 januari 2020 blev de ett gemensamt verksamhetsområde 
med en verksamhetschef.  
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Figur 9– IFO/FH:s budget och resultat 2018-2021.  
Källa: Verksamhetsområdets årsredovisningar 2018-2020 samt U2-rapport 2021. 

Verksamhetens uppföljning mellan 2018-2021 visar på flera utmaningar. Både IFO och 

funktionshinder har volymökningar.  

 

För IFO kan särskilt nämnas:  

► Ökade antal placeringar inom barn och unga, både externa HVB hem och familjehem 

► Ökade antal aktualiseringar  

► Ökad komplexitet i ärenden där kommunens öppenvård inte är tillräcklig 

► Minskat antal ensammakommande barn har påverkar hur effektivt verksamheten har 

kunnat driva sina bonden och Migrationsverkets ersättning har inte helt finansierat 

boende för ensamkommande barn 

► Försörjningsstöd för personer som lämnat etableringen ökade fram till och med 2020 

 

För funktionshinder kan särskilt nämnas:  

► Ökade insatser till personer med funktionsnedsättning. 

► Dyrare dygnskostnader för externa placeringar  

► Fler komplexa ärenden som kräver extern placering 

 

De största ekonomiska avvikelserna inom verksamheten finns inom enheten för bistånd – 

funktionshinder respektive enheten för barn och familj – myndighet (se tabell i bilaga 5). I 

nedanstående avsnitt redovisas budget, utfall och volymförändring för dessa enheter. 

3.2.1. Enheten för barn och familj- myndighet 

Enheten för barn och familj ansvarar för myndighetsutövning i ärenden kopplat till barn och 

familj. År 2021 skedde en organisatorisk förändring då enheten tog över ansvar för myndig-

hetsutövningen avseende familjehemsvården. Inom enheten finns 27 anställda varav 3 är 

gruppledare. Enheten har haft en personalomsättning på cirka 10 procent årligen.  
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Enhetens budget har ökat mellan 2019-2021 med cirka 17,5 mnkr. Under perioden har en-

hetens nettoresultat överstigit budget. I uppföljningsrapport 2 år 2021 prognosticerar en-

heten ett underskott på 16,311 mnkr. Av uppgift från förvaltningen framkommer att enhet-

ens redovisade underskott, utöver ökad ärendemängd, är hänförlig till att enheten inte till-

delats medel för att täcka befintliga kostnader som redovisades i enhetens framtagna be-

hovsbudget.  

 

Av uppföljningsrapport 2 framgår att underskotten beror på att enheten har flera pågående 

placeringsärenden där kommunen själv inte kan erbjuda öppenvård eller intern placering. 

Efter att behovsbudgeten12 inför 2021 färdigställdes har det även tillkommit 4 nya HVB/SIS-

placeringar. En av placeringarna är av den svårighetsgrad att vårdkostnaden är cirka 20 000 

kr/dygn. Enheten arbetar tillsammans med andra enheter med att hitta gemensamma öp-

penvårdslösningar för att kunna minska placeringstiderna. 

 

Av nedan figur framgår att antalet aktualiseringar för barn och unga har ökat sedan 2018. 

År 2018 var antalet aktualiseringar i snitt 88 per månad medan antalet har stigit till 166 

aktualiseringar i snitt per månad år 2020. Det framgår även att antal personer som är pla-

cerade i dygnsvård (familjehem, statlig institution och HVB-hem) har ökat sedan 2018. År 

2018 var 22 personer i snitt per månad placerade medan det 2020 var 38 personer. 2021 

var de i snitt 55 placerade per augusti.  

  

 
11 Av uppföljningsrapport 2 2021 framgår att 5,9 mnkr av underskottet härrör familjehem och 
12,7mnkr härrör HVB/SIS. Det framgår inte varför det redovisade underskottet för enheten är lägre 
än underskottet för familjehem och HVB/SIS. Med HVB avses hem för vård och boende. SIS är boen-
den som drivs av Statens institutionsstyrelse.  
12 Samtliga enheter inom socialnämnden tar fram behovsbudget inför nämndens budgetarbete. Be-
hovsbudgeten ska redovisa vad enheterna prognostiserar för behov kommande året.  
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Figur 11 - Källa: Verksamhetsuppföljningar 2018-2021 

 

Av intervjuer framkommer att enheten har utmaningar med rekrytering av socionomer. Vi-

dare framkommer av uppföljningsrapporter 2019-2021 att enheten på grund av det ekono-

miska läget har minskat utbildning och kompetensutveckling för sin personal.  

 

I intervjuer lyfts även att det är en utmaning när enheten ska direktupphandla externa plat-

ser för placering. Direktupphandlingar sker av handläggarna på enheten vilka inte har kom-

petens inom upphandling. Ett behov av en gemensam upphandlingsfunktion för att säker-

ställa kvalitet i upphandlingarna har identifierats av de intervjuade.  Av intervjuer framkom-

mer att det finns risk för kompetensbrist samt avsaknad av översikt över de upphandlingar 

av externa placeringar som görs. 

3.2.2.  Enheten för bistånd – funktionshinder 

Enheten för bistånd inom funktionshinder ansvarar för myndighetsutövningen av ärenden 

inom LSS. Enheten består av en enhetschef, 10 handläggare och 1 administratör. Av upp-

följningsrapporter från enheten år 2018-2020 framgår att det är en utmaning att rekrytera 

personal med rätt kompetens. Det skapar en hög arbetsbelastning och enheten har haft 

medarbetare med långtidssjukfrånvaro. Enheten har hyrt in konsulter för att täcka underbe-

manningen.   

 

I enhetens uppföljningsrapport per helår 2018 saknas uppgifter om utfall 2018. Enheten har 

redovisat underskott årligen sedan 2019 samt prognosticerar ett utfall för 2021 som över-

stiger budget med cirka 30 mnkr. Av uppgift från förvaltningen framkommer att enhetens 

redovisade underskott är hänförlig till att enheten inte tilldelats medel för att täcka befintliga 

kostnader som redovisades i enhetens framtagna behovsbudget. Vidare uppges att enheten 

under flera år har underfinansierats då kostnader för köp av huvudverksamhet inte täckts 

av tilldelad budget. 
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Figur 12 Källa: Uppföljningsrapporter 2019-2021. 

 

I verksamhetensområdets samt enhetens uppföljningsrapport 2 år 2021 hänvisas under-

skottet till att enheten inte har tilldelats tillräcklig budget för externa placeringskostnader. 

Antalet externa placeringar har gradvis minskat under åren samtidigt som kostnaderna för 

dessa placeringar har ökat. I nedanstående figurer framgår att interna placeringar gradvis 

har ökat.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av intervju framkommer att verksamheten så långt det är möjligt placerar internt.  

Verksamheten saknar dock ibland kompetens för komplexa ärenden som därmed kräver ex-

tern placering. Placeringar för åren 2018-2021 (per aug) har legat på snitt mellan 85-86 

placeringar. Konstaderna för placeringar har ökat på grund av dyrare köp av plats på externa 

boenden. Av intervju framkommer att placeringar som gjorts på bland annat Solbacken AB 

2019 2020 2021 (prognos maj)

Budget 68 565 71 482 76 533

Utfall 85 136 87 424 107 240
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de senaste åren har handlat om stora komplexa behov som kommunens egna verksamheter 

ej har klarat. Även köpta platser på andra externa boenden har krävts på grund av mycket 

stora och komplexa behov vilket ger höga kostnader per placering. På grunda av att antalet 

brukare är högre än vad verksamheten har platser i egen regi görs även placeringar för bru-

kare med lägre behovsnivåer.  

 

Av verksamhetsuppföljningar 2018-

2021 framgår att den genomsnittliga 

tiden för assistans inom funktionhin-

der ökat under åren. 2018 var den ge-

nomsnittliga tiden 162 timmar. 2020 

var den genomsnittliga tiden 226 tim-

mar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Av intervju framgår att behovet och komplexiteten i ärenden ökar hos målgrupperna barn, 

unga och vuxna. Det finns ett ökat behov med stöd till för barn och ungdom med svår autism, 

både högfungerande och med intellektuell nedsättning. Detta ställer stora krav på personal 

och personal med spetskompetens. Idag saknas den kompetensen i kommunens egna verk-

samheter vilket kräver köp i extern regi.  

0

50

100

150

200

250

2018 2019 2020 2021 (per
aug)

A
n

ta
l t

im
m

ar

Genomsnittlig tid assistans (FH) 

Genomsnittlig tid assistans (FH)

Figur 14 - Källa Verksamhetsuppföljning 2018-2021 (per aug) 



 
 
 

19 

 Vad visar en jämförelse med liknande kommuner?  

3.3.1. IFO – jämförelse med liknande kommuner13  

Nyckeltal från Kolada visar att Gislaved 

mellan åren 2018 och 2020 har en ne-

gativ nettokostnadsavvikelse14 för IFO 

som helhet. Det innebär att verksam-

heten bedrivs mer effektivt i förhållande 

till referenskostnaden som indikerar vad 

respektive verksamhet borde ha för net-

tokostnad. Grafen visar även att verk-

samheten har en lägre nettokostandsav-

vikelse i jämförelse med liknande kom-

muner inom verksamhetsområdet IFO.  

 

 

3.3.1.1 Barn och unga IFO 

I jämförelse med liknande kommuner IFO framkommer att:  

► nettokostnaden för barn- och ungdomsvård är lägre i Gislaved än i liknande kommu-

ner 

► kostnaden för öppna insatser är lägre i Gislaved än i liknande kommuner 

► verksamheten ligger på snittet i jämförelse med liknande kommuner gällande andel 

köp av barn- och ungdomsvård 

► utredningstid i antal dagar för barn och unga är i jämförelse med liknande kommuner 

lägre i Gislaveds kommun15  

► nyckeltal kopplade till brukarbedömningar saknas för verksamhetsområde IFO sedan 

2018 

 

Ovanstående innebär att Gislaved bedriver en verksamhet till lägre kostnader än i jämförelse 

med liknande kommuner. Nedan beskrivs jämförelsen med tillhörande diagram.  

 

 
13 Det saknas brukarbedömningar inom IFO i Kolada sedan 2018 
14 Nettokostnadsavvikelsen är skillnaden mellan nettokostnad och referenskostnad för en kommun. Nettokostnaden är den 
faktiska kostnaden för en verksamhet t ex hemtjänst. Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad 
respektive verksamhet borde ha för nettokostnad, enligt kostnadsutjämningssystemet, om kommunen bedriver den verksam-
heten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. 
15 Se bilaga 3 för figur 
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Statistiken visar att kommunens nettokost-

nad för barn- och ungdomsvård per invå-

nare är lägre än hos jämförbara kommuner. 

Det framgår även att kostnaden sjönk något 

mellan 2019 och 2020. 

 

Kostnaderna för öppna insatser för barn och 

unga är lägre än i liknande kommuner. Kost-

naden har även minskat mellan 2018-2020. 

Gislaved ligger på snittet avseende andel 

köp av barn- och ungdomsvård i jämförelse 

med liknande kommuner. Köp av barn- och 

ungdomsvård har ökat mellan 2018-2020.  

 
 

 

3.3.1.2 Vuxna IFO 

I jämförelse med liknande kommuner framkommer att  

► Gislaved har en lägre nettokostnad för missbruksvård. Nettokostnaden har även 

minskat sedan 2018  

► en högre kostnad för öppna insatser   

► en något lägre kostnad för institutionsvård 

► nyckeltal kopplade till brukarbedömningar saknas för verksamhetsområde IFO sedan 

2018 

 

Det innebär att Gislaved bedriver en mer kostnadseffektiv verksamhet i jämförelse med lik-

nande kommuner.  
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Figur 18- Källa: Kolada (liknande kommuner IFO) Figur 17- Källa: Kolada (liknande kommuner IFO) 
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Statistiken visar att kostnaden för öppna insatser för vuxna missbrukare är högre i jämfö-

relse med liknande kommuner och har ökat mellan 2018 och 2020. Enligt uppgift beror detta 

på att mycket av verksamheten bedrivs i egen regi. Kostnaden för institutionsvård per vård-

dygn ligger något under snittet för liknande kommuner.  
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3.3.2. Funktionshinder – jämförelse med liknande kommuner  

Nyckeltal från Kolada visar att Gislaved mellan åren 2018 och 2020 har en högre nettokost-

nadsavvikelse16 för LSS. Det innebär att verksamheten bedrivs mindre effektivt i förhållande 

till referenskostnaden som indikerar vad respektive verksamhet borde ha för nettokostnad.   

 

 

I jämförelse med liknande kommuner framkommer att  

► Gislaved är väsentligt dyrare än liknande kommuner avseende köp av verksamhet 

inom LSS och SFB17. Kostnaderna för köp av verksamhet LSS och SFB har även ökat 

mellan 2018 och 2020 

► kostnader per brukare i LSS-boende18 är i stort i linje med liknande kommuner även 

om den har ökat under åren 2018-2020 

► Andel personer med en aktuell genomförandeplan som innehåller individuellt utfor-

made mål är 100 procent 2019. Liknande kommuner har lägre andel.  

► Statistiken visar att Gislaved ligger i linje med eller något högre i brukarbedömning-

arna i jämförelse med liknande kommuner 

 

 
16 Nettokostnadsavvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för LSS, kr/inv. Nettokostnad är 
bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det 
aktuella året. Referenskostnaden för LSS beräknas med hjälp av antalet verkställda beslut 1/10 föregående år. 
och personalkostnadsindex. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa 
värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Källa: SKR. 
17 Socialförsäkringsbalken 
18 Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och region, dividerad med antal 
barn och ungdomar i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom enligt 9 § 8 LSS samt 
antal personer i bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt 9 § 
9 LSS 
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 Sammanfattande slutsatser  

Verksamheten IFO/FH har ökade ärendevolymer för flera målgrupper, däribland aktuali-

seringar, antal personer som är placerade i dygnet-runt-vård, antalet barn och unga i öppen-

vård samt assistanstid inom funktionshinder. Det är vår uppfattning att verksamhetens bud-

get inte anpassats i relation till redovisade förändringar i volymer och ökad ärendekomplex-

itet under perioden 2018-202119.  

 

Gislaveds nettokostnadsavvikelse för IFO är låg i förhållande till referenskostnad samt i jäm-

förelse med liknande kommuner. Enheten för barn och familj, myndighet har redovisat un-

derskott under flera år medan antalet personer med behov av insats har ökat över tid. Kom-

plexiteten i enhetens ärenden uppges öka. Mest kostnadsdrivande är externa placeringar.  

 

Enheten för bistånd funktionshinder har redovisat underskott under flera år. Enhetens mål-

grupp har bestående behov. Förvaltningen har över tid i snitt 2- 3 ej verkställda beslut. 

 

Mest kostnadsdrivande inom FH är externa placeringar. Verksamheten arbetar med att pla-

cera internt så långt det är möjligt men brist på boende samt avsaknad av viss kompetens 

internt för de svårare ärendena kräver extern placering. Ett nytt avtal på Solbacken AB har 

gjort externa placeringar dyrare även om antalet placerade individer är färre till antalet. 

Kommunens nettokostnadsavvikelse för LSS är högre än liknande kommuner vilket indikerar 

att verksamheten är mer kostsam än vad som är statistiskt förväntat. Det är framförallt inom 

köp av extern verksamhet som kommunen sticker ut i relation till andra kommuner.  

 
 

 
19 I uppdraget ingår inte att genomlysa hur respektive biståndsenhet kvalitetssäkrar myndighetsut-
övningen avseende likvärdighet, rättssäkerhet eller kostnadsmedvetenhet.  
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4. Verksamhetsområde – Ordinärt boende samt hälso- och 
sjukvård  

I nedanstående kapitel beskriver vi verksamhetsområde ordinärt boende samt hälso- och 

sjukvård. Vi inleder med en kortfattad beskrivning av organisationen. Därefter följer vår re-

dovisning av budget och utfall över tid, en fördjupning av de enheter som har de största 

ekonomiska avvikelserna samt en jämförelse med andra kommuner. Kapitlet avslutas med 

våra sammanfattande slutsatser.   

 Hur har ordinärt boende samt hälso- och sjukvård organiserat sin verk-
samhet  

Verksamhetsområdet ordinärt boende samt hälso- och 

sjukvård (HSL) innefattar hemtjänst, och sjuksköterske- 

och rehabiliteringsverksamheter som tillsammans också ut-

gör den kommunala hemvården för personer i alla åldrar.  

Till verksamheten hör även korttidsvistelse med växelvård 

enligt SoL samt dagverksamhet för personer med demens 

och träffpunkter. Inom verksamhetsområdet finns även bi-

ståndshandläggare som handlägger ärenden enligt SoL. 

 

Verksamhetsområdet bildades den 1 januari 2019. Fram 

till dess ingick verksamhetsområde vård och omsorgsbo-

ende samt verksamhetsområde omsorg i ordinärt boende 

och HSL:s ledning i samma enhet. 

 

Verksamheten ordinärt boende och HSL har ökat antal års-

arbetare mellan 2018-2020. Sjukfrånvaron inom verksam-

hetsområdet var högre än vanligt under 2020 på grund av 

pandemin. I snitt ligger sjukfrånvaron på 10,2 procent 

mellan 2018-2021, vilket är en relativ hög sjukfrånvaro 

men inte ovanligt i denna typ av verksamhet.  

 

En utmaning för verksamheten är att kunna rekry-

tera och behålla personal inom kommunal hälso- 

och sjukvård. Av intervju framkommer att verksam-

heten jobbar med att renodla yrken för exempelvis 

sjuksköterskor och utbildade undersköterskor för 

att bli mer attraktiva samt för att använda kompe-

tensen inom verksamheten på ett effektivt sätt.  
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 Hur har budget, utfall och volymer utvecklats?   

Verksamhetsområdet redovisar en prognosticerad avvikelse på 14,4 miljoner kronor vid 

uppföljningsrapport 2 år 2021. Av nedan figur framgår att verksamhetsområdet har över-

stigit sin budget sedan 2018. Verksamhetens tilldelade budget har ökat mellan 2019-2021.  

 

Störst prognosticerat underskott 2021 finns inom hemtjänsten samt enheten för bistånd. 

Av uppföljningsrapport 2 år 2021 framgår att hemtjänsten prognoserar ett underskott på 6 

mnkr per helår. Inom hemtjänsten är utmaningen bland annat att hemtjänstgrupperna i kom-

munens landsbygdsdelar inte kommer upp i tillräcklig brukartid för att täcka sina kostnader. 

Därtill har hemtjänsten högre personalkostnader på grund av större vikarieintag till följd av 

pandemin. Budgetmodellen för LOV-ersättning20 kompenserar inte restid mellan brukare. 

Det gör att hemtjänst på landsbygd har svårare att komma upp i brukartid. 

 

I nedanstående avsnitt redovisas budget, utfall och volymförändring för enheten för bistånd. 

I bilaga 5 redovisas utfall för övriga verksamheter. 

4.2.1. Enheten för bistånd 

Enheten för bistånd prognoserar i sin uppföljningsrapport 2 ett underskott per helår om 5 

mnkr. En anledning till den negativa prognosen en stor ökning i hemtjänsttid. Budget för 

hemtjänsttimmar 2021 är satt till ett snitt på 9850 timmar per månad. Hemtjänsten har per 

juni utfört 11 501 timmar per månad. I nedan figur framgår budget och utfall samt utförda 

 
20 Lagen om valfrihet (LOV) innebär att den enskilde invånaren kan välja utförare och därmed följer 
ersättningen till utföraren den enskildes val. LOV-ersättningen i Gislaved är densamma för hem-
tjänst som utförs i tätort som i glesbygd. Ersättningen tar därmed inte hänsyn till restid.  
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timmar för enheten bistånd ordinärt boende.  

 

 

Enhetens tilldelade budget har ökat mellan 2019-2021. Enheten har sedan 2019 har över-

stigit sin budget. Från 2019 har även volymerna för enheten ökat i form av fler biståndsbe-

dömda hemtjänsttimmar. Antalet brukare som har hemtjänst har sjunkit sedan 2018 med 

en ökning mellan 2020 och 2021. Det indikerar att hemtjänsttimmarna per brukare har ökat. 

Av intervjuer framkommer att fler personer väljer att bo hemma längre och att mer kom-

plexa ärenden med högre vårdtyngd återfinns inom hemtjänsten.  
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 Vad visar en jämförelse med liknande kommuner?  

I jämförelse med liknande kommuner för äldreomsorg framkommer att  

► Gislaved har en lägre andel invånare 65+ jämfört med liknande kommuner inom om-

rådet äldreomsorg (som tidigare redovisats i kapitel 2.3).  

► Gislaveds kostnad för hemtjänst per invånare 65+ är lägre än snittet för liknande 

kommuner och har minskat mellan 2018-2020. Även nettokostnaden per invånare 

är lägre än i liknande kommuner.  

► Under 2019 och 2020 har Gislaved en lägre kostnad per hemtjänsttagare än liknande 

kommuner  

► Avgiftsintäkter ordinärt boende för invånare 65+ är lägre i Gislaved än i liknande 

kommuner 

► Gislaved ligger inom snittet för genomsnittligt beviljade hemtjänsttimmar per bru-

kare och månad i jämförelse med liknande kommuner. Av nyckeltalen framgår att 

hemtjänsttimmarna har ökat sedan 2018 

► Brukarbedömningar visar att Gislaveds brukare överlag har en positiv bild av hem-

tjänsten som helhet i jämförelse med liknande kommuner 

► Statistiken visar att Gislaved vid brukarundersökning som genomfördes 2018 känner 

sig brukare tryggare med alla i personalen jämfört med liknande kommuner. Vidare 

framgår att Gislaved ligger på snittet i jämförelse med liknande kommuner avseende 

brukaren upplevelse av att denne får den hjälp hen vill ha.   

► Kvalitetsnyckeltal i form av brukarbedömningar för området saknas i stor utsträck-

ning för flera av jämförelsekommunerna  
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Figur 35 Källa: Kolada (Liknande kommuner äldreomsorg) 
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 Sammanfattande slutsatser 

Verksamheten ordinärt boende och hälso- och sjukvård har redovisat underskott under pe-

rioden 2018-2020. Ordinärt boende har ökade volymer i form av utförda hemtjänsttimmar. 

Antalet utförda timmar överstiger den budgeterade nivån med ca 2000 timmar i månaden. 

Av verksamhetens uppföljning framgår att antalet brukare med hemtjänst har ökat sedan 

framförallt år 2020. Hemtjänsten som bedrivs på landsbygden har svårt att nå upp till till-

räcklig brukartid på grund av resor/kringtid mellan brukare.  

 

I jämförelse med liknande kommuner inom äldreomsorg framkommer att Gislaveds beviljade 

hemtjänsttimmar ligger i nivå med jämförbara kommuner. Gislaved har även en lägre netto-

kostnad för hemtjänst per invånare samt per hemtjänsttagare. Vi noterar dock att Gislaved 

har en lägre avgiftsintäkt än samtliga liknande kommuner. Detta innebär att Gislaved i jäm-

förelse med liknande kommuner bedriver hemtjänst till lägre kostnad trots lägre avgiftsin-

täkter. Utfall i brukarundersökningar visar generellt att brukarna i Gislaveds kommun är 

nöjda med hemtjänsten. Vi noterar att verksamheten har haft hög sjukfrånvaro och haft 

höga kostnader för vikarier.  

 

Att behoven och volymerna ökar i ordinärt boende i Gislaveds kommun följer utvecklingen i 

andra kommuner. Generellt sett är det också tydligt ur ett nationellt perspektiv att brukares 

behov i ordinärt boende (med högre vårdtyngd och behov av mer avancerad vård och om-

sorg) ställer högre krav på kompetens bland personal, utförandet av insatserna och tillräck-

lig bemanning.  Utifrån ovanstående anser vi sammanfattningsvis att verksamhetens budget 

inte har anpassats till redovisade förändringar av volymer och komplexitet i ärendena under 

2018-202121. 

 
21 I uppdraget ingår inte att genomlysa hur respektive biståndsenhet kvalitetssäkrar myndighetsut-
övningen avseende likvärdighet, rättssäkerhet eller kostnadsmedvetenhet. 
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5. Verksamhetsområde - Vård- och omsorgsboende  

I nedanstående kapitel beskriver vi verksamhetsområde vård- och omsorgboende. Vi inleder 

med en kortfattad beskrivning av organisationen. Därefter följer vår redovisning av budget 

och utfall över tid, en fördjupning av de enheter som har de största ekonomiska avvikelserna 

samt en jämförelse med andra kommuner. Kapitlet avslutas med våra sammanfattande slut-

satser.   

 Hur har vård- och omsorgsboende organiserat sin verksamhet  

 

Verksamhetsområdet innefattar nio vård- och omsorgsboen-

den för brukare med beslut om särskilt boende för äldre samt 

en kostenhet. Boendena bedriver både somatisk- och demens-

vård.  

Verksamhetsområdet bildades 1 januari 2019. Dessförinnan 

ingick vård och omsorgsboende, omsorg i ordinärt boende och 

HSL:s ledning i en verksamhet.  

 

Verksamhetens nio vård- och omsorgsboenden är placerade i 

kommunens olika geografiska delar. Totalt har verksamheten 

325 boendeplatser varav 295 är i drift.  

 

Verksamheten vård- och omsorgboende har minskat antal års-

arbetare mellan 2018-2020. Sjukfrånvaron inom verksam-

hetsområdet var högt under 2020 vilket förklaras av pande-

min.  
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 Hur har budget, utfall och volymer utvecklats?   

Verksamhetsområdet redovisar en prognosticerad avvikelse på 11,6 miljoner kronor vid 

uppföljningsrapport 2 år 2021. Av nedanstående figur framgår att verksamhetsområdet har 

överstigit sin budget sedan 2020. Verksamhetens tilldelade budget har minskat mellan 2019 

och 2020 men ökat mellan 2020 och 2021. Som tidigare nämnt har verksamheten 325 bo-

endeplatser varav 295 är i drift. Verksamheten har endast fått tilldelad budget för 255 plat-

ser.  

 
 
 

Antalet tomma platser inom vård- och omsorgsboende ökar. Mellan 2018 och 2021 har an-

talet tomma platser ökat från 0,6 till 53,9 tomma platser i snitt per månad. Verksamhets-

området har därmed en högre kapacitet av lägenheter än kommunens nuvarande behov. De 

tomma platserna finns både centrerade till enskilda avdelningar (som därmed är helt tom-

ställda) men också ”insprängda” i verksamheten.   

 

Genomlysningen visar att den höga andelen tomplatser i relation till budgeten för verksam-

heten påverkar både ekonomi, ledning, medarbetare och kvalitet för de boende:  

► Verksamheten har hyreskostnader för outnyttjade platser och tomma avdelningar. 

Av uppföljningsrapporterna 2018-2021 framgår inte tydligt hur stora dessa hyres-

förluster är.  I årsredovisningen för 2020 redovisas endast hyresförlusten som ligger 

på verksamheten för vård- och omsorg på 2 460 tkr22. I planeringsdirektivet för 

2021 anges att hyresförluster för 2021 beräknas uppgå till 4,62 mnkr.  

 
22 Kostnaderna för Lillgatan i Reftele är inte medräknade, kostnaden för de lägenheterna har debite-
rats socialförvaltningens överläge, tillsammans med kostnaderna för Östergården/Parkgatan. Dessa 
hyresförluster redovisas inte i årsredovisningen 2020. I årsredovisningen för 2019 framgår endast 
hyresförsluten för Östergården på drygt 700 tkr. Hyresförlusten för övriga tomma platser inom 
verksamhetsområdet framgår inte av årsredovisningen. Av årsredovisning 2018 framgår inget om 
eventuella hyresförluster.  Av uppföljningsrapport 2 för 2021 framgår att hyresförluster är en del 
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► Av uppföljningsrapporter och intervjuer framgår att nuläget medför omfattande ut-

maningar utifrån ett personalplaneringsperspektiv. Det faktum att det finns in-

sprängda tomma platser på flera boenden/avdelningar medför att bemanningen på 

boendena inte kan anpassas i tillräckligt hög utsträckning till förändringar av antalet 

äldre på boendet eller till förändringar i de äldres behov. Det medför också att chefer 

utifrån ett effektivitetsperspektiv ägnar omfattande tid åt schemaplanering.  

► Genomlysningen visar att medarbetarna upplever att arbetsmiljön har försämrats se-

dan besparingar genomförts inom området (enligt uppföljningsrapporter). Medarbe-

tare tjänstgör på flera avdelningar/boenden för att schema och bemanning ska kunna 

möta behoven. Samtidigt har vissa enheter svårt att rekrytera personal vilket resul-

terat att antalet medarbetare är färre än önskvärt. 

► För de boende uppges att nuläget innebär en försämrad personalkontinuitet samt 

svårigheter att få sina behov tillgodosedda av personalen. Medarbetare och chefer 

beskriver att brukarna inte ges tid för att få sina behov tillgodosedda i egen takt eller 

på vald tid. Den minskade tiden innebär att individuella samtal, aktivering och utevis-

telse inte alltid blir av eller kan erbjudas.  

 

Av uppföljningsrapporter framgår att nya hyresgäster är mer vård- och omsorgskrävande 

vilket påverkar behovet av antal timmar i verksamheten. Personaltätheten i kommunen ska 

vara 0,58 för somatiska enheter och 0,64 för demensenheter. Det beskrivs som en utmaning 

att hålla en täthet på 0,58 på de små boendena. Små boenden kräver ofta högre bemanning 

då färre personer finns att tillgå när oförutsedda händelser uppstår. Större boenden har mer 

flexibilitet att hjälpa varandra över gränserna när fler medarbetare arbetar samtidigt. 

 

I bilaga 5 redovisas utfall för verksamhetens enheter. 

5.2.1. Kostenheterna inom vård- och omsorgsboenden  

Inom socialförvaltningen finns sju kök fördelande på verksamhetens vård- och omsorgsbo-

enden. Sex av köken har även öppen matsal. Köken är organiserade i en kostenhet. Utöver 

köken inom socialförvaltningen finns det 52 kök i kommunen som drivs av Barn- och utbild-

ningsförvaltningen.  

 

Budgeten för köken har varit en del budgeten för respektive för vårdboende och det saknas 

en övergripande budget för köken inom socialförvaltningen. Det har medfört att det inte 

varit tydligt hur stor del av budgeten som varit tilldelad köket samt vad det kostar att driva 

köken. Förvaltningen har under 2021 genomfört en nulägesrapport av organisationen av 

kostenheterna. Av rapporten framkommer att förvaltningen under 2020 stängt matsalarna. 

Efter stängningen framkom det att matsalarna är mer bemanningskrävande än vad förvalt-

ningen tidigare insett. Det framgår även att det finns en otydlighet avseende gränsdrag-

ningen för kostorganisationens personal, både mot vården samt fastighet och service.  

 
av de prognostiserade underskottet men det framgår ingen prognos på hyresförlusterna.  Uppgifter 
om hyresförluster framgår inte av verksamhetens årsuppföljningar 2018-2020. 



 
 
 

33 

 

Av rapporten framkommer att nuvarande organisation med flera små kök är ineffektiv och 

kostnadsdrivande. Små kök är resurskrävande och flexibiliteten minskar. Det krävs minst en 

kock per kök vilket är kostnadsdrivande. Rapporten lyfter även fram att det är en utmaning 

att rekrytera kockar. Samtliga sju kök är heltidsbemannade. Rapporten tar upp flera kost-

nadsdrivande faktorer med nuvarande organisation. Exempel på vad som är kostnadsdri-

vande i dagens organisering av köken är:  

► Bemanning på samtliga kök. Köken kan inte dra nytta av stordriftsfördelar 

► Nuvarande system med att erbjuda två rätter (både ur personalhänseende och mats-

vinn) 

► Kontanthantering  

► Serviceavtal  

 

Verksamhetens uppföljningsrapporter tar även upp utmaningarna med kostorganisationen. 

Nuvarande organisering av köken beskrivs som kostnadsdrivande då verksamheten har flera 

små kök med begränsad möjlighet till stordriftsfördelar av lokal och bemanning vilket gene-

rerar höga produktionskostnader. I verksamhetens uppföljningsrapport 2 år 2021 framgår 

ett prognostiserat underskott för enheten på 6,1 mnkr. Det pågående arbetet kring översy-

nen av effektiviseringsmöjligheter och omorganisation avstannande i samband med att kost-

chefen lämnade sin anställning. 

 Vad visar en jämförelse med liknande kommuner?  

I jämförelse med liknande kommuner äldreomsorg framkommer att  

► Gislaved har en lägre andel invånare 65+ jämfört med liknande kommuner inom om-

rådet äldreomsorg (som tidigare redovisats i kapitel 2.3). 

► Gislaveds kostnad för vård- och omsorgsboende per invånare 65 + ligger under snit-

tet i förhållande till liknande kommuner. Det framgår även att kostnaden har minskat 

under 2020. Vidare framgår att Gislaveds nettokostnad för vård och omsorgsboende 

per invånare högre än liknande kommuners. Gislaved har högre kostnader för lokaler 

per invånare 65 + i förhållande till liknande kommuner. Kostnaderna har ökat mellan 

2018 -2020. 

► Gislaveds avgiftsintäkter inom vård- och omsorgsboenden är i snitt lägre än liknande 

kommuner. 

► Gislaved ligger över snittet när det kommer till goda resultat vid brukarbedömning 

inom vård- och omsorgsboenden.  

► Gislaveds ligger på snittet i förhållande till liknande kommuner gällande omsorgsper-

sonal per plats i boende för särskild service på vardagar och helgdagar. Det framgår 

även att antalet har sjunkit något mellan 2018-2019. Det saknas data från 2020.  

► Statistiken visar att Gislaved ligger på snittet i jämförelse med liknande kommuner 

avseende brukarbedömningar gällande bemötande, förtroende för personalen, till-

räckligt med tid samt att brukarna känner sig trygga.  
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Figur 43 Källa: Kolada (liknande kommuner äldreomsorg) 
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Figur 42 Källa: Kolada (liknande kommuner äldreomsorg) 
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 Sammanfattande slutsatser 

Vår analys av verksamhetsområde vård- och omsorgsboende visar att Gislaveds kommun 

har ett stort antal tomma platser inom vård- och omsorgboende. Kapaciteten överstiger där-

med i nuläget kommuninvånarnas behov. Till följd av överkapaciteten har verksamheten 

kostnader för outnyttjade platser, tomma avdelningar samt för personal.  

 

Nuläget inom verksamhetsområdet medför omfattande utmaningar utifrån ett personalpla-

neringsperspektiv; bemanningen kan inte anpassas i tillräckligt hög utsträckning till föränd-

ringar av antalet äldre/tomställda platser. Det medför att kostnader uppstår för personal 

som hade kunnat omfördelas till annan enhet. Det medför också att chefer utifrån ett effek-

tivitetsperspektiv ägnar omfattande tid åt schemaplanering.  

 

Medarbetare upplever enligt uppföljningsrapporter att arbetsmiljön har försämrats utifrån 

att antalet tjänster har minskats. Samtidigt har vissa enheter svårt att rekrytera personal 

vilket resulterat att antalet medarbetare är färre än önskvärt.  

 

För de boende uppges att nuläget innebär dels en försämrad personalkontinuitet, dels svå-

righeter att få sina behov tillgodosedda.  Medarbetare och chefer beskriver att brukarna inte 

ges tid för att få sina behov tillgodosedda i egen takt eller på vald tid. Den minskade tiden 

innebär att individuella samtal, aktivering och utevistelse inte alltid blir av eller kan erbjudas.  

 

Gislaveds kostnad för vård- och omsorgsboende per invånare 65 + ligger under snittet i för-

hållande till liknande kommuner. I jämförelse med liknande kommuner är Gislaveds netto-

kostnad för vård och omsorgsboende per invånare högre. Kommunens kostnader är högre 

för lokalkostnader och kommunen har även en lägre avgiftsintäkt än liknande kommuner. 

Gislaved har högre resultat i brukarundersökningar än andra jämförbara kommuner.  

 

Kostenheten är idag kostnadsdrivande och ineffektiv. Förvaltningen har dock ett pågående 

arbete med att se över effektiviseringsmöjligheter av enheten. Trots åtgärdsförslag finns 

svårigheter att vända utvecklingen och driva igenom kostnadseffektiviserande åtgärder 

inom verksamhetsområdet.  

 
Sammantaget indikerar ovanstående på att nämndens resurser för vård-och omsorgsbo-

ende inte används på ett effektivt eller kvalitetsskapande sätt. Nuvarande organisering av 

verksamheten i fler boenden än vad det finns behov av medför risker för fortsatt negativa 

resultat för såväl brukare, medarbetare och ledning samt för ekonomi. Det är vår uppfatt-

ning att verksamheten inte kompenseras för den volym och antal boenden som nämnden 

beslutat ska tillhandahållas. 
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6. Processen för prognos och ekonomisk uppföljning  

I nedanstående kapitel beskriver vi verksamheternas arbete med ekonomisk uppföljning och 

prognoser. Vi inleder med en beskrivning av prognosprocessen och den ekonomiska uppfölj-

ningen. Därefter följer vår redovisning av prognosvariation över tid. Kapitlet avslutas med 

våra sammanfattande slutsatser.   

 Prognosprocessen och ekonomisk uppföljning  

Budget- och prognosarbetet i Gislaveds kommun hanteras inom respektive förvaltning och 

av respektive chef med stöd av ekonomienheten. Samtliga verksamhetschefer och enhets-

chefer ska ha en ekonom knuten till sig och sitt verksamhetsområde. Ekonomerna stödjer 

förvaltningschef, verksamhetschefer och enhetschefer i hela budget- och prognosproces-

sen. Chefen är ansvarig för sin budget och prognos.  

 

Dokumentstudier visar att det saknas detaljerade anvisningar för prognosarbetet i kommu-

nen eller inom förvaltningen. Den ekonomiska uppföljningen och prognosarbetet sker genom 

att ekonom träffar enhetschef vid månadsvisa avstämningar. Det saknas gemensamma fast-

ställda riktlinjer för vad som ska beaktas i den ekonomiska uppföljningen. Det framgår att 

ekonomer och verksamhetschefer har egna mallar för genomgången.  

 

Den metod som används för att lägga prognos för enheterna varierar. Av intervjuer framgår 

att prognosarbetet dels kan baseras på en prognostiserad volymökning utifrån omvärldsbe-

vakning och tidigare års volymökningar. Dels kan prognoser baseras på endast kända ären-

den och utan hänsyn till volymökningar. Vi har inte fått någon indikation på att förvaltningen 

har diskuterat hur prognoser ska utarbetas.   

 

Av intervjuer framkommer att prognosarbetet inom förvaltningen upplevs ha utvecklats. 

Prognosarbetet har varit eftersatt inom flera verksamhetsområden och det har saknats stöd 

av ekonomer på grund av hög personalomsättning på ekonomienheten. Därtill har det inte 

varit tydligt vad syftet med prognosarbetet är. I intervjuer beskrivs att det är problematiskt 

att lägga prognosen i uppföljningsrapport 1 då underlaget för prognosen är baserat på re-

sultaten från januari och februari.    

 

Av intervjuer har det även framkommit att det inom verksamheterna finns viss rädsla för att 

lämna prognoser som behöver justeras till högre underskott under året. Det finns därmed 

en risk att enheterna sätter sämre prognoser för att istället förbättra prognosen under året.  

 

Av kommunfullmäktiges ekonomiska styrprinciper framgår fyra huvudprinciper av den eko-

nomiska styrningen i kommunen: 

► En god ekonomisk hushållning innebär att varje generation själv bär kostnaderna 

för den service som konsumeras och att en så stor nytta som möjligt av befintliga 

resurser ska skapas för kommuninvånarna. Detta förutsätter en hög uppfyllelse av 
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mål, kvalitetsfaktorer/indikatorer- och resultatindikatorer inom ramen för tillgäng-

liga resurser. God ekonomisk hushållning preciseras i samband med planeringsdi-

rektivet och är bestående under mandatperioden. 

► Kommunen bedriver en stor och bred verksamhet varför en helhetssyn och kon-

cernnytta är nödvändig för att den samlade verksamheten ska uppnå bästa möjliga 

resultat för medborgarna 

► Dialog på olika nivåer i organisationen bidrar till att skapa förståelse och engage-

mang kring vision, mål, prioriteringar, ramar och värderingar som lägger en grund 

för en balans mellan behovet av central styrning och ansvar och handlingsutrymme 

för nämnder och förvaltning. 

► Ekonomi är överordnad verksamhet. Undantagsfall sker endast om kommunfullmäk-

tige har beslutat om detta.  

 
Styrprinciperna anger också när nämnderna ska lämna uppföljningsrapporter. Uppföljningen 

ska ge nämnden möjlighet att ta ansvar för den ekonomiska utvecklingen, för måluppfyllelse, 

kvalitet, resultat och volymförändringar samt att i tid kunna besluta om nödvändiga åtgärder 

för budget i balans inför årets slut. Nämnderna ska lämna uppföljningsrapporter, delårsrap-

port och årsredovisning enligt anvisningar från kommunstyrelseförvaltningen. Uppföljnings-

rapporter ska innehålla följande perioder:  

 
Rapport Period  
Uppföljningsrapport 1 Jan-mars 
Delårsrapport (Uppföljningsrapport 2) Jan - aug 
Uppföljningsrapport 3  Jan - okt 
Årsredovisning (uppföljningsrapport 4)  Jan-dec 

 
Inom nämnden genomförs uppföljningen på enhetsnivå, för respektive verksamhetsområde 

samt på förvaltnings- och nämndnivå. Det är den enskilda chefen som ansvarar för sin eko-

nomiska uppföljning med stöd av ekonom. Uppföljningsrapporterna följer samma struktur: 

► Beskrivning av grunduppdraget utifrån olika perspektiv och uppföljning av kritiska 

kvalitetsfaktorer 

► Uppföljning av mål 

► Uppföljning av ekonomi  

► Sammanfattande resultat och effekter  

 

I avsnittet Uppföljning av ekonomi redovisas i tabell nämndens, verksamhetens eller enhet-

ens budget, utfall samt prognos per helår. Till tabellen lämnas förklaringar till resultat och 

prognos samt beskrivning av eventuella underskott. Av de uppföljningsrapporter vi har tagit 

del av under perioden 2018-2021 saknas i flera fall data i tabellen. I flera fall saknas budget 

eller tidigare prognoser. Budgeten kan även ha justerats mellan två uppföljningsrapporter 

utan att det finns en tydlig förklaring till orsaken till budgetjusteringen. Vidare noterar vi att 

det anges olika uppgifter om utfall i samma uppföljningsrapport. Det är inte tydligt redovisat 

vad eventuella underskott eller prognosticerade underskott består av då de ofta beskrivs i 

löpande text och inte alltid i siffror. Därtill saknas systematik i hur statsbidrag redovisas i 
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uppföljningsrapporterna. Det är även svårt att följa från enhetsnivå upp till nämndsnivå hur 

utfall/prognos har räknats fram. Summan av verksamheternas redovisade budgetavvikelse 

summeras inte till den budgetavvikelse som återfinnas i nämndens redovisade budgetavvi-

kelse. Sammantaget anser vi att uppföljningen är utmanande att följa.    

 

Nedan listar vi några av de otydligheter som framkommit i dokumentstudier:  

► I nämndens uppföljningsrapport 2 år 2021 har budgeten justerats. Det framgår inte 

vad som är orsaken till justeringen.  

► I nämndens uppföljningsrapport 2 år 2021 redovisas statsbidrag i tabell. År 2020 

redovisas statsbidrag i bilaga till uppföljningsrapporten. I uppföljningsrapporter 

2018-2019 framgår statsbidragen i löptext.  

► I verksamhetsområde vård- och omsorgs uppföljningsrapport 1 år 2021 saknas 

verksamheters budget. I uppföljningsrapport 2 år 2021 saknas prognos för period 

1.  

► Under såväl 2021 som 2020 noteras avsaknad av data på flertalet enheter för 
vård- och omsorgsboende vid uppföljningsperioderna.  

 Analys av prognosvariation 

Vår analys av nämndens och förvaltningens prognoser över tid visar relativt stor variation i 

prognosmönster. Vi ser att:  

► Det finns generellt sett stor variation mellan helårsprognosen i uppföljningsrapport 

1 och utfallet i uppföljningsrapport 2. Helårsprognosen i uppföljningsrapport 1 är re-

lativt ofta låg trots att verksamheten redovisar betydande underskott i uppföljnings-

rapport 2. Detta indikerar en problematik i att prognosen i uppföljningsrapport 1 ba-

seras på utfallet av två månader.  

► Det tycks vanligt att enheter med ett sämre utfall än budget uppvisar en mer positiv 

prognos i uppföljningsrapport 1 än vad utfallet blir för året.  

► Helårsprognosen i uppföljningsrapport 3 är ofta (men inte alltid) mer samstämmig 

med utfallet på helåret. Detta är givetvis en naturlig följd av att verksamheten har 

mer kunskap om utvecklingen i verksamheten.  

► Det finns också exempel på relativt stor variation mellan prognoser i uppföljningsrap-

port 2, rapport 3 och det faktiska utfallet.  

 

I nedanstående diagram ger vi några exempel på de prognosmönster vi funnit. Vi redovisar 

inledningsvis utvecklingen av nämndens prognoser under åren 2018-2021. Diagrammet vi-

sar inget entydigt mönster. År 2018 och 2020 följer samma prognosmönster fram till och 

med uppföljningsrapport 3. År 2019 har den minsta variationen i prognosticerat utfall över 

tid.  
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Figur 45 Källa: Nämndens uppföljningsrapporter 2018-2021 

 

I diagrammet på verksamhetsnivå för 2021 ser vi att helårsprognosen för ordinärt boende 

samt hälso- och sjukvård har en stor variation mellan uppföljningstillfällena. Övriga verksam-

hetsområden visar en gradvis försämring i prognosen.  

 

 

 

 
 

 

 

 

U1 U2 U3 Utfall

2018 597310 608206 626028 639655

2019 635613 652868 645658 640174

2020 567676 593111 606800 600307

2021 660758 675358 675358
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Källa: Uppföljningsrapporter.  Vi noterar budgeten för respektive verksamhetsområde: IFO & FH 240 321 tkr, ordinärt boende 
samt hälso- och sjukvård 152 997 tkr och vård- och omsorgsboende 189 432 tkr.  
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I diagrammen på verksamhetsnivå för 2020 ser vi stor variation mellan prognostillfällena 

och i relation till utfallet för både IFO/FH samt VÅBO. Vi noterar också att det saknas helårs-

prognos för VÅBO vid uppföljningstillfälle 1 och 2. Under såväl 2021 som 2020 noteras av-

saknad av data på flertalet enheter vid uppföljningsperioderna för VÅBO. Det i sig medför 

svårigheter att analysera utfall och prognos.  

 
 

 
Figur 46 Källa: Verksamheternas uppföljningsrapporter 2018-202 

 
På enhetsnivå ser vi ytterligare exempel på prognosvariation. Fyra nedanstående exempel 

visar på prognosvariation under 2020. Som synes visar diagrammen på fluktuerande pro-

gnos över tid, gradvis försämring respektive gradvis förbättring. I bilaga 6 återfinns ytterli-

gare exempel på prognosanalys på enhetsnivå.  
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Figur 48 Källa: Uppföljningsrapport 2020 för enheten barn och fa-
milj, myndighet 2020 

Figur 47 Källa: Uppföljningsrapport 2020 för enheten bistånd funktions-
hinder 
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 Sammanfattande slutsatser 

Sammantaget ser vi att arbetet med ekonomisk uppföljning och prognos är ett utvecklings-

område för förvaltning och nämnd. Nuvarande arbetssätt har utvecklats men är enligt vår 

mening alltför personberoende och inte tillräckligt standardiserade eller kvalitetssäkrade. 

Det saknas även gemensamt, tillräckligt och dokumenterat stöd för prognosarbete och för 

den ekonomiska uppföljningen.  

 

Den främsta förklaringen till de stora fluktuationerna i prognoserna är enligt vår uppfattning 

bristande samsyn kring hur prognoser ska utarbetas, bristande kvalitetssäkring, omsättning 

på chefer, avsaknad av tillräckliga rutiner samt tillräckligt stöd. Förutsättningarna för pro-

gnosarbetet under 2020 försvårades av att ekonomihanteringssystem infördes i en period 

av hög omsättning av ekonomer och avsaknad av ekonomiskt stöd. Vi noterar att en svårig-

het i prognosarbetet är variationen i ärendevolymer. Komplexa ärenden kan påverka utfallet 

av budget och prognosarbetet i hög grad.   

 

Vi finner också att det finns faktorer i organisationskulturen som hindrar eller påverkar ar-

betet med uppföljning och prognos. Det framkommer att under tidigare år har delar i orga-

nisationen upplevt rädsla eller obehag i arbetet med ekonomisk uppföljning och prognos. 

Detta har bottnat i upplevelser av få tillsägelser utifrån exempelvis ekonomiskt underskott 

eller prognosavvikelse. Det finns indikationer på att dessa upplevelser kan ha påverkat che-

fer att initialt fastställa en mer negativ prognos i syfte att undvika obehag under senare 

delen av året.  
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Figur 49 Källa: Uppföljningsrapport 2020 för enheten personlig assi-
stans 

Figur 50 Källa: Uppföljningsrapport 2020 för enheten vuxenstöd och 
administration 
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7. Slutsatser och åtgärdsförslag 

Syftet med genomlysningen har varit att analysera socialnämndens utveckling, utfall upp-

följning och prognossäkerhet under perioden 2018-2021. Vi har i genomlysningen kunnat 

konstatera att nämnden redovisat underskott under perioden. Enligt vår mening har under-

skotten till viss del balanserats av statsbidrag. Underskotten hade med andra ord varit ännu 

högre om inte den statliga ersättningen utfallit.  

 

Nämndens uppföljning visar att kommuninvånarnas behov ökar för i stort sett samtliga verk-

samheter. Nämndens volymer, såväl inflöde som utförande av insatser, har ökat inom samt-

liga verksamheter. Därtill ökar komplexiteten inom ärendena.  

 

I jämförelse med liknande kommuner inom äldreomsorg framgår även att Gislaved har en 

lägre avgiftsintäkt än liknande kommuner. Det är vår uppfattning att verksamhetsområdet 

IFO & funktionshinder inte kompenserats utifrån den ökade ärendemängden, ökad komplex-

itet i ärendena samt dyrare avtal för externa placeringar. Vidare är det vår uppfattning att 

verksamhetsområde ordinärt boende och HSL inte kompenserats för de ökade volymerna i 

form av antal utförda timmar inom hemtjänsten. Gislaveds kommun har ett stort antal 

tomma platser inom vård- och omsorgboende. Vår uppfattning är att verksamheten inte 

kompenserats fullt ut för den överkapacitet nämnden beslutat om att bibehålla.  

 

Kapaciteten av vård- och omsorgsboenden överstiger kommuninvånarnas behov. Det är vår 

uppfattning att nämndens resurser för vård-och omsorgsboende inte används på ett effek-

tivt eller kvalitetsskapande sätt. Det är även vår uppfattning att nämnden inte följer kom-

munfullmäktiges riktlinje om att ekonomin är överordnad verksamheten. Nuvarande organi-

sering av verksamheten i fler boenden än vad det finns behov av medför risker för fortsatt 

negativ påverkan av verksamhet och kvalitet för såväl brukare, medarbetare och ledning 

utöver påverkan på ekonomin.  

 

Trots att nämnden vidtagit vissa åtgärder som syftar till att minska kostnaderna för verk-

samheten finns svårigheter att vända utvecklingen och driva igenom kostnadseffektivise-

rande åtgärder, framförallt inom vård- och omsorgsboenden. Det finns också en tendens att 

beslut inte förankras och kommuniceras tillräckligt till kommuninvånarna. Det hämmar möj-

ligheterna att driva igenom beslut och åtgärdsförslag på ett effektivt sätt.   

Arbetet med ekonomisk uppföljning och prognos är ett utvecklingsområde för förvaltning 

och nämnd. Arbetssätten är personberoende och inte tillräckligt standardiserade eller kvali-

tetssäkrade. Det saknas gemensamt, tillräckligt och dokumenterat stöd för prognosarbete 

och för den ekonomiska uppföljningen. De stora fluktuationerna i prognoserna är enligt vår 

uppfattning en orsak av bristande samsyn kring hur prognoser ska utarbetas, bristande 

kvalitetssäkring, omsättning på chefer, avsaknad av tillräckliga rutiner samt tillräckligt stöd. 

Vi noterar dock att flera enheters verksamhetsområden är svårprognostiserade.  
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Vi finner att det finns faktorer i organisationskulturen som hindrar eller påverkar arbetet 

med uppföljning och prognos. Kulturen har genererat rädsla eller obehag i arbetet med eko-

nomisk uppföljning och prognos. Det finns indikationer på att dessa upplevelser kan ha på-

verkat chefer att initialt fastställa en mer negativ prognos i syfte att undvika obehag under 

senare delen av året.  

 

Sammanfattningsvis ser vi att budgetutvecklingen inte följer volymutvecklingen, vi ser att 

nettokostnadsavvikelsen inom IFO är lägre än liknande kommuner. Därtill ser vi att nämnden 

beslut och avsaknad för beslut medför högre kostnader och potentiellt lägre kvalitet. Vi ser 

slutligen att det finns tydliga utvecklingsområden kopplat till ekonomisk uppföljning och pro-

gnosarbete.  

 

Vi föreslår att nämnden vidtar följande åtgärder: 

1. Fattar beslut om en minskning av antalet vård-och omsorgsboenden utifrån kommu-

nens förändrade behov av platser. Syftet är att skapa förutsättningar för en organi-

sation som möter kommuninvånares behov med kvalitet och rätt kompetens på 

varje boende.  

2. Omfördelar nämndens budget utifrån verksamheternas volymförändringar (exem-

pelvis mellan vård- och omsorgsboende och ordinärt boende)  

3. Beslutar om en tydlig åtgärdsplan för budget i balans med beräkningar för respek-

tive effektiviseringsåtgärd, prioritering samt tidplan. Åtgärdsplanen bör även inne-

hålla en kommunikationsplan för respektive åtgärd. Arbetet med åtgärderna bör lö-

pande följas upp. 

4. Utvecklar arbetet med ekonomisk uppföljning och ekonomiska prognoser genom att 

exempelvis:  

a. Fastställa och implementera arbetssätt för ekonomisk uppföljning och pro-

gnosarbetet (avseende både ekonomisk prognos och prognos av volymer) 

b. Utarbeta dokumenterat stöd  

c. Utbilda chefer och andra nyckelpersoner i frågor kring ekonomi, budget och 

prognos 

d. Tillse att chefer och andra nyckelpersoner får tillräckligt stöd i arbetet 

e. Tillse att uppföljningsrapporterna på alla organisatoriska nivåer är kvalitets-

säkrade och tydliga 

 

5. Överväger att införa en funktion som ansvarar för direktupphandlingar av externa 

platser med kompetens inom området  

6. Fortsätter arbeta aktivt med översynen av kostorganisationen  

7. Överväger att genomlysa myndighetsutövningen i syfte att säkerställa att hand-

läggningen är följsam till lagar och föreskrifter samt nämndens riktlinjer    
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Bilaga 1 Källförteckning 

Intervjuade funktioner 

► Förvaltningschef 

► Verksamhetschefer 

► Enhetschefer bistånd FH, bistånd VoO, Barn och unga, familjehem  

► Förvaltningscontroller och ekonom  

► Kommunstyrelsens presidium  

► Socialnämndens presidium  

 

Dokumentförteckning – kommunspecifika dokument 

► Gislaveds Kommun ”Kommunplan och nämndplan”  
► Gislaveds Kommun ”Kommunprognos”, 2021 
► Gislaveds Kommun ”Planeringsdirektiv”, 2018 – 2021 
► Gislaveds Kommun ”Strategiskt styr- och budgetdokument inför mål 2017 – 2021”, 

2016 
 

► Kommunfullmäktige ”Ekonomiska styrprinciper” 2017 
► Kommunfullmäktige ”Ekonomistyrning för kommunfullmäktige”, 2017 
► Kommunfullmäktige ”Gislaveds kommuns Styrmodell” 2016 – 2019 
► Kommunfullmäktige ”Policy for inköp och upphandling”, 2021 
► Kommunfullmäktige ”Reglemente för socialnämnden”, 2020 

 
► Kommunstyrelsen ”Utredningsuppdrag: Konsekvenser av borttagande av delade tu-

rer och helgtjänstgöring 2/5 som norm”, 2018 
 
 

► Socialförvaltningen ”Månadsrapporter till Socialnämnden”, 2021 
► Socialförvaltningen ”Rutin för månadsuppföljning”, 2021 
► Socialförvaltningen ”Styrgrupper för utvecklingsarbete”, 2021 
► Socialförvaltningen ”Utredning uppstart av ankomstboende för nyanlända”, 2018 
► Socialförvaltningen ”Utredning utökad anhörigstöd”, 2020 

 
► Socialnämnden ”Bokslutsrapport” 2018 – 2020 
► Socialnämnden ”Budget”, 2010 – 2020 
► Socialnämnden ”Delegationsordning”, 2021 
► Socialnämnden ”Delårsrapport” 2018 – 2020 
► Socialnämnden ”Internkontrollplan”, 2017 – 2021 
► Socialnämnden ”Investeringsbudget”, 2018 - 2021 
► Socialnämnden ”Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse”, 2018 – 2020 
► Socialnämnden ”Nämndplan” 2020 – 2023 
► Socialnämnden ”Organisationsskiss”, 2021 
► Socialnämnden ”Planeringsdirektiv, 2019 - 2021 
► Socialnämnden ”Prognos socialförvaltningens enheter”, 2017 – 2020 
► Socialnämnden ”Revisionsgranskningar PwC”, 2018 – 2020 
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► Socialnämnden ”Riktlinjer för handläggning inom Socialtjänstlagen – Vård och om-
sorg”, 2020 

► Socialnämnden ”Rutin för socialnämndens internkontrollplan”, 2019 – 2023 
► Socialnämnden ”Taxor och avgifter”, 2018-2020 
► Socialnämnden ”Uppföljning” 2018 – 2020 
► Socialnämnden ”Utblick”, 2021 
► Socialnämnden ”Utredning – Stängning av vård- och omsorgsboende helt eller del-

vis”, 2019 
► Socialnämnden ”Verksamhetsuppföljning” 2018 – 2020 
► Socialnämnden ”Översyn funktionshinderområdet” 2019 
► Socialnämndens beslut 2018 – 2020 

 
► Verksamhetsuppföljning ”Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder”, 2018 – 

2020 
► Verksamhetsuppföljning ”Ordinärt boende samt hälso- och sjukvård”, 2018 – 2020 
► Verksamhetsuppföljning ”Vård- och omsorgsboende”, 2018 – 2020 

 
► Ärendevolymer per enhet, 2018 – 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

47 

Bilaga 2 Socialnämndens beslut vid ekonomiska uppföljningar 
2018-2021 samt beslut avseende åtgärder för budget i balans  

 

 
Beslut i samband med ekonomisk uppföljning 2018-2021 

 
2018 - Ärenden Beslut 
Uppföljningsrapport 1  
SN§ 38 Dnr: 
SN.2018.33  

Nämnden beslutade fastställa Uppföljningsrapport 1 2018 med de red-
aktionella ändringar som diskuterades på mötet och överlämna den-
samma till kommunfullmäktige, samt att ge förvaltningen i uppdrag att 
återkomma med en ekonomisk uppföljning med prognos per maj till 
sammanträdet i juni 2018 

Uppföljningsrapport 2 
Sn §112 Dnr: 
SN.2018.92 
 

 

 
fastställa Uppföljningsrapport 2 2018 och överlämna densamma till 
kommunfullmäktige, att ställa sig bakom förvaltningens åtgärder för 
att nå en ekonomi i balans, samt att ge förvaltningen i uppdrag att 
återkomma med en fördjupad ekonomisk rapport i samband med Upp-
följningsrapport 3 i oktober.  
 

Uppföljningsrapport 3 
Sn §134     
Dnr: SN.2018.106 

Att fastställa Uppföljningsrapport 3 2018 och överlämna densamma 
till kommunfullmäktige, att ställa sig bakom förvaltningens åtgärder 
för att nå en ekonomi i balans, samt attge förvaltningen i uppdrag att 
återkomma med en fördjupad ekonomisk rapport till socialnämndens 
sammanträde i november 
 

Uppföljningsrapport 4 Socialnämnden godkänner bokslutsrapporten 2018 och antar den som 
sin egen med följande tillägg på sidan 22 under rubriken Framtida ut-
maningar och utvecklingsbehov; 
"Socialnämnden ser ett ständigt ökande behov inom 
funktionshinderverksamheten och behöver tilldelas ytterligare medel 
för att täcka kostnaderna för den lagstadgade verksamheten". 
 
Socialnämnden översänder bokslutsrapporten till kommunfullmäktige 
exkl. avsnitt 3.1.2. 
 
Socialnämnden lägger verksamhetsuppföljningen januari 2019 till 
handlingarna. 

2019 - Ärenden Beslut  
Uppföljningsrapport 1  
Sn §52 Dnr: 
SN.2019.34 

Socialnämnden fastställer Uppföljningsrapport 1 2019 och överlämnar 
densamma till kommunfullmäktige. 

Uppföljningsrapport 2 
 Sn §116 Dnr: 
SN.2019.86 

Socialnämnden fastställer uppföljningsrapport 2 2019 och överlämnar 
densamma till kommunfullmäktige.  
 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att i uppföljningsrapport 3 re-
dovisa vilka åtgärder man avser vidta/har vidtagit för att säkerställa de 
brister som 
setts vid uppföljning av de kritiska kvalitetsfaktorerna. 
 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att i uppföljningsrapport 3 
avge en förklaring och analys av utfallet från åtgärdspaketet 2018 då 
utfall på 38 mnkr 
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redovisas men beslut finns på 45 mnkr. Socialnämnden uppdrar till för-
valtningen att ändra under avsnittet kritiska 
kvalitetsfaktorer statusmarkeringen kring rättssäker handläggning från 
förvaltningens föreslagna gul till röd. 
 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att ändra i rapporten under 
avsnittet kritiska kvalitetsfaktorer statusmarkeringarna på kvalitets-
faktorerna effektiva 
stödsystem samt god samverkan från förvaltningens föreslagna gula 
till röda. 
 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att ändra i rapporten under 
avsnittet kritiska kvalitetsfaktorer statusmarkering kring lärande mil-
jön från förvaltningens föreslagna gröna markering till gul. Social-
nämnden uppdrar till förvaltningen att ändra i rapporten under avsnit-
tet 
kritiska kvalitetsfaktorer förvaltningens föreslagna gula statusmarke-
ring till röd på kvalitetsfaktorn rätt ekonomiska förutsättningar. 
 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att i rapporten lägga till de 
ekonomiska sammanfattningarna från verksamhetsområdenas uppfölj-
ningsrapporter. 
 
Socialnämnden beslutar att en protokollsanteckning ska göras där det 
framkommer att socialnämndens ledamöter vid beslutsfattandet inte 
läst verksamhetsområdenas ekonomiska sammanfattningar, vilka en-
ligt beslut vid 
mötet kommer att tillfogas rapporten efter mötet. 
 
Socialnämnden anser att alla kostnader för den avgående socialchefen 
skall tas av kommunstyrelseförvaltningen. Det är kommunstyrelsens 
presidie och kommunstyrelseförvatningens högsta ledning som har be-
slutat att lön skall betalas ut, utan att något arbete utförs. Det är då 
rimligt att KS tar hela den kostnaden som deras beslut leder till. 

Uppföljning 3  
Sn §129 Dnr: 
SN.2019.103 

Socialnämnden antar förvaltningens förslag på uppföljningsrapport 3 
som eget förslag och översänder till kommunfullmäktige. 

Uppföljningsrapport 4  
Sn §15 Dnr: 
SN.2020.11 

Socialnämnden fastställer Bokslutsrapport 2019 med ändringar enligt 
nedan att ta bort formuleringen på sidorna 6 och 27 "precis som det 
passar individen" och stryka meningen på sidan 5 "Under året har 
detta blivit tydligt bland annat genom medial uppmärksamhet i många 
frågor" samt ändra meningen på sidan 10 som lyder Chefers arbetsbe-
lastning är något som sticker ut från andra grupper som hög" till "Che-
fernas arbetsbelastning är hög i jämförelse med andra personalgrup-
per" och att redaktionella stavfel i bokslutsdokumentet ska justeras. 
 

2020 - Ärenden Beslut  
Uppföljningsrapport 1  
Sn §29 Dnr: 
SN.2020.12 

Socialnämnden fastställer Uppföljningsrapport 1 2020 och överlämnar 
densamma till kommunfullmäktige 

Uppföljningsrapport 2  
Sn §116 Dnr: 
SN.2020.13 

Socialnämnden fastställer Delårsrapport 2020 Socialnämnden och 
överlämnar fastställd delårsrapport, U2 inklusive bilagor till kommun-
fullmäktige. 
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Uppföljningsrapport 3  
Sn §144 Dnr: 
SN.2020.14 

Socialnämnden fastställer Uppföljningsrapport 3 2020 och överlämnar 
den fastställda uppföljningsrapporten inklusive bilagor till kommunfull-
mäktige. 
  

Uppföljningsrapport 4  
Sn §30 Dnr: 
SN.2020.111 

Socialnämnden godkänner bokslutsrapporten 2020 samt översänder 
den till 
kommunfullmäktige 

2021 - Ärenden Beslut 

Uppföljningsrapport 1 
Sn §50 Dnr: 
SN.2021.22 

Socialnämnden fastställer uppföljningsrapport 1 2021 och överlämnar 
densamma till kommunfullmäktige. 
 

Uppföljningsrapport 2  
Sn §113 Dnr: 
SN.2021.24  

Beslut Socialnämnden fastställer "Delårsrapport - 2021 - Socialnämn-
den" och överlämnar fastställd delårsrapport, U2 inklusive bilagor till 
kommunfullmäktige 

 
De beslut som redovisas nedan är aktiva beslut av socialnämnden avseende åtgärder för budget i 
balans. Vid ärenden där nämnden fattat beslut om att lägga uppföljning eller information till hand-
lingarna redovisas inte här. Vidare redovisas beslut där nämnden aktivt inte fattade beslut om åt-
gärd.  

Beslut avseende budget i balans 2018-2021 
Ärenden   Ärendebeskrivning och beslut  
Sn §161 Dnr: 
SN.2018.56 

Ärendebeskrivning:  
I samband med ekonomisk uppföljning med prognos 2018 Presente-
rade förvaltningen åtgärder efter att Socialnämnden gett i uppdrag till 
förvaltningen att återkomma med en ekonomisk uppföljning till arbets-
utskottet den 18 december 2018.  
 
Socialnämnden beslutade: 

- att lägga den ekonomiska uppföljningen med prognos 181217 
till handlingarna. 

- att ställa sig bakom förvaltningens åtgärder för en ekonomi i 
balans, 

- att uppdra till förvaltningen att implementera åtgärderna i alla 
delar av organisationen, 

- att uppdra till förvaltningen att säkerställa budgetföljdsamhet 
och tillförlitliga prognoser, 

- att uppdra till förvaltningen att även 2019 månadsvis för 
nämnden presenterar ekonomisk uppföljning med start i febru-
ari, samt 

- att uppdra till förvaltningen att säkerställa att adekvat stöd ges 
till verksamhets- och enhetschefer efter behov för budget- och 
prognosarbetet, samt 

- att uppdrar till förvaltningen att kvartalsvis redovisa utfallet av 
åtgärdsplanen avseende ekonomi, genomförande, implemente-
ring och utfall samt i övrigt bifall till arbetsutskottets förslag. 

Sn §130 Dnr: 
SN.2018.6 

Ärendebeskrivning: 
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att lämna förslag på 
organisering och lokalisering av korttidsverksamheten. Förvaltningen 
lämnar fyra förslag:  

- Förslag 1: Vitsippan 16 korttidsplatser, Blomstervägen 5 kort-
tidsplatser, Mariagården 4 korttidsplatser och 295 särskilda 
boende fördelade på nio vård- och omsorgsboenden. 
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- Förslag 2: Solbacka 22 korttidsplatser, Mariagården 4 korttids-
platser och 295 särskilda boende fördelade på åtta vård- och 
omsorgsboenden. 

- Förslag 3: Solbacka 21 korttidsplatser, Blomstervägen 5 kort-
tidsplatser och 295 särskilda boende fördelade på nio vård- 
och omsorgsboenden. 16 lägenheter på vård- och omsorgsbo-
ende Vitsippan tomställs för framtida behov.  

- Förslag 4: Solbacka 21 korttidsplatser, Blomstervägen 5 kort-
tidsplatser och 295 särskilda boende fördelade på nio vård- 
och omsorgsboenden. 6-8 lägenheter på vård- och omsorgsbo-
ende Vitsippan tomställs för framtida behov.  

 
Socialnämnden beslutar följande; 

- Korttidsplatser samordnas till Solbacka, frånsett platser för de-
mensboende som ska var kvar på Blomstervägen. 

- Vård- och omsorgsboende ska även fortsättningsvis finnas på 
alla nuvarande platser. 

- Använda de platser (4+1), som inte är fullvärdiga vård- och 
omsorgsboende, till trygghetsboende och växelvård. 

- Allt vård- och omsorgsboende ska hanteras inom ram. 
- Verksamheten ska effektiviseras och kostnadsoptimeras. 
- Hänsyn ska tas till demografin. 

Sn §148 Dnr: 
SN.2019.69 

Socialnämnden uppdrog den 29 oktober 2019 till förvaltningen att 
göra om beräkningen av möjligheten att helt eller delvis omlokalisera 
Hagagårdens 25 platser. Förvaltningen har tagit fram två förslag med 
tillhörande ekonomiska beräkningar. 

- Förslag 1 anger en total stängning av alla boendeplatser på Ha-
gagården med successiv överflyttning av hyresgäster till Sol-
backa (16 platser) och Vitsippan (8 platser).  Kostnadsberäk-
ningen av förslag 1 är en besparing av kostnader med 3.6 
mnkr. 

- Förslag 2 anger att 16 hyresgäster bor kvar på Hagagården 
och 8 platser flyttas över till Solbacka, den totala besparingen 
av förslag 2 är 1,4 mnkr. Förvaltningen har i förslag 2 en eko-
nomisk beräkning där skillnaden mellan produktionen av 25 
platser och 16 platser uppgår till 5,6 mnkr på Hagagården den 
besparingen nås via avveckling av åtta platser, om dessa inte 
öppnas upp någon annanstans. 

 
Socialnämnden beslutar att utredningen i dagsläget inte föranleder nå-
gon åtgärd. 

Sn §146 Dnr: 
SN.2019.98 

Ärendebeskrivning 
2018 gick funktionshinderverksamheten med ett underskott på drygt 
10 000 tkr. Vid den första prognosen 2019 visade budgeten på ett un-
derskott för verksamheten, på drygt 15 000 tkr trots att verksam-
heten tillskjutits resurser. Då socialnämnden inte såg möjligheter att 
omfördela mer resurser från andra 
verksamhetsområden gav man på Socialnämnden den 19 mars 2019 
förvaltningen i uppdrag att tillsätta en extern utredare för en genom-
gripande utredning av hela funktionshinderverksamheten med uppdrag 
att ta fram besparingar på 10 000 tkr. Ensolution AB har redovisat 
flera förslag för kostnadseffektiviseringar på drygt 10 000 tkr. Led-
ningsgruppen för Funktionshinderverksamheten har därefter arbetat 
vidare med de förslag som föreslås i rapporten. 
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Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till effektivise-
ring genom att:  

- Minska med två enhetschefer genom att slå samman de två en-
heterna för LSS 

- Barn och unga och slå samman de två enheterna personlig as-
sistens till en enhet. 

- Minska verksamhetsledartid med 2,0 årsarbetare vilket inne-
bär minskning av timvikarier och grundbemanning. 

- På sikt kunna erbjuda korttidsverksamhet fem dagar/vecka. 
- Minska antalet administratörer med 2,0 årsarbetare 
- Boendestöd, avlösarservice och ledsagning flyttas till enheten 

för psykiskt funktionsstöd från personlig assistans och enheten 
för Barn och unga LSS 

 
Socialnämnden beslutar att: 

- Gruppboendet på Ängsgatan omvandlas till en servicebostad 
med tio platser. 

- Personlig assistans är kvar i egen regi. 
- Daglig verksamhet är kvar i egen regi med en samlokalisering 

av verksamheterna. 
 

Sn §115 Dnr: 
SN.2020.95 

Ärendebeskrivning:  
En politiker (S) väcker ett initiativärende gällande de särskilda boen-
dena Lugnet och Mariagården samt fråga om kvalitet inom äldreomsor-
gen. Förslaget är att Lugnet inte ska läggas ner, att Mariagården ska 
drivas vidare i nuvarande form och att det tas fram indikatorer för kva-
litet i äldreomsorgen utifrån bemanning, aktivering och arbetsmiljö. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att Lugnet och Mariagården ska vara kvar. 

 Ärendebeskrivning: 
Socialnämnden beslutade den 19 januari 2021 att uppdra till socialför-
valtningen att initiera arbetet med att omvandla Mariagårdens vård- 
och omsorgsboende till biståndsbedömda trygghetslägenheter och se-
niorlägenheter (70+). Den 30 mars 2021 beslutade socialnämnden om 
ändrad inriktning, vilket innebär förändringar i det fortsatta arbetet.  
 
Socialdemokraterna, Westbopartiet och Vänsterpartiet inkom med be-
gäran om ett extra sammanträde samt med initiativärende gällande att 
upphäva beslutet om intagningsstopp på vård och omsorgsboendet 
Lugnet samt stoppa utflyttningen av de boende på Mariagården.  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
1. att socialnämnden ställer sig bakom och konfirmerar socialförvalt-
ningens tidigare beslut att upphäva beslut om intagningsstopp på Lug-
nets vård- och omsorgsboende. 

 
2. att avbryta utflyttningen av de boende på Mariagårdens vård- och 
omsorgsboende i Smålandsstenar. 

 
3. att stoppa intagningsstoppet på Mariagårdens vård- och omsorgsbo-
ende tills äldreomsorgsplanen är beslutad.  
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4. att när det finns lediga tvårumslägenheter på Mariagårdens vård- 
och omsorgsboende ska biståndsbedömda trygghetsboenden möjliggö-
ras. 

 
5. att avslå yrkandet om att ingen neddragning av personal eller verk-
samhet görs innan äldreomsorgsplanen är beslutad. 

 
6. att ärendet om förslaget att vid framtagandet av äldreomsorgspla-
nen ska referensgrupper med lokal förankring medverka i processen 
samt att en oberoende genomlysning görs av samtliga boenden, ska 
hanteras vid socialnämndens sammanträde den 6 april  

 
7. att ärendet om äldreomsorgsplanen ska behandlas av kommunfull-
mäktige samt om skyndsam remissrunda till berörda förvaltningar och 
intresseorganisationer ska tas upp i socialnämndens sammanträde den 
6 april.  
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Bilaga 3 - Jämförelser med liknande kommuner – kvalitets-
nyckeltal  

Samtlig data är hämtat från Kolada.  

Individ- och familjeomsorg  

Brukarbedömningar saknas för området sedan 2018.  

 

Figur 51 Uppgifter saknas för 2020 
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 Funktionshinder forts. 
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Särskilt boende/vård- och omsorgsboende  

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

Alingsås Gislaved Mjölby Nässjö Strängnäs Värnamo

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg - bemötande (mycket 

nöjda), andel (%)

2 018 2 019 2 020

0

20

40

60

80

100

Alingsås Gislaved Mjölby Nässjö Strängnäs Värnamo

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg - förtroende för personalen, 

andel (%)

2 018 2 019 2 020

0

20

40

60

80

100

Alingsås Gislaved Mjölby Nässjö Strängnäs Värnamo

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg - tillräckligt med tid, andel 

(%)

2 018 2 019 2 020

0

20

40

60

80

100

Alingsås Gislaved Mjölby Nässjö Strängnäs Värnamo

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), 

andel (%)

2 018 2 019 2 020



 
 
 

56 

Ordinärt boende/hemtjänst  

Kvalitetsnyckeltal i form av brukarbedömningar för området ordinärt boende/hem-
tjänst saknas i stor uträkning för flera kommuner samt över tid.   

 

Figur 53 Uppgifter saknas för 2019-2020 
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Bilaga 4 - Begreppsförklaring och urval av liknande kommuner  
Begrepp Förklaring från Kolada 
Nettokostnad 
 

 Nettokostnad drar vi av alla intäkter från bruttokostnaden – 
både externa och interna intäkter. Nettokostnaden visar 
alltså verksamhetens kostnad efter avdrag för bland annat 
riktade statsbidrag och användaravgifter, och speglar därför 
hur stor finansiering verksamheten behöver genom skatt 
och generella statsbidrag. 

Skillnad mellan nettokost-
nad och kostnad  

Om vi räknar samman alla kostnader för en verksamhet, 
utan att göra avdrag för några intäkter, får vi det som kallas 
bruttokostnad. Bruttokostnaden visar vi sällan i Kolada, ef-
tersom det oftast är relevant att dra av några typer av in-
täkter. De två vanligaste sätten att visa kostnader för olika 
verksamheter i Kolada är Nettokostnad respektive Kostnad. 

Nettokostnadsavvikelse Nettokostnadsavvikelsen är skillnaden mellan nettokostnad 
och referenskostnad för en kommun eller region. Nettokost-
naden är den faktiska kostnaden för en verksamhet t ex 
grundskola. Referenskostnaden bygger på kostnadsutjäm-
ningen och indikerar vad respektive verksamhet borde ha 
för nettokostnad, enligt kostnadsutjämningssystemet, om 
kommunen/regionen bedriver den verksamheten med ge-
nomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. 

Standardkostnad 
 

I kostnadsutjämningen har varje verksamhetsområde en 
standardkostnad som ska korrigera för strukturella skillna-
der. Standardkostnaden för äldreomsorg baseras exempel-
vis till stor del på antalet äldre i befolkningen och standard-
kostnaden för grundskola på antalet individer i skolålder.  

Referenskostnad  
 

Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och in-
dikerar vad respektive verksamhet borde ha för nettokost-
nad, enligt kostnadsutjämningssystemet, om kommunen be-
driver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå 
och effektivitet. 

Liknande kommuner  Vilka som väljs ut som liknande kommuner eller regioner ba-
seras till största del på referenskostnaden (70 procent), 
som beskrivs i ett eget stycke nedan, men också på invåna-
rantal (30 procent). För Liknande kommuner Äldreomsorg 
tas även hänsyn till huvudmannaskap för hemsjukvården. 
Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och in-
dikerar vad respektive verksamhet borde kosta, enligt kost-
nadsutjämningssystemet, om kommunen eller regionen be-
driver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå 
och effektivitet. De kommuner eller regioner som ligger 
närmast varandra vad gäller förväntad kostnad för en verk-
samhet samt invånarantal bildar alltså en jämförelsegrupp. 
Liknande kommuner eller Liknande regioner är därför fram-
för allt relevanta för kostnadsjämförelser. 
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Äldreomsorg     

Kommuner mest lika Gislaved, 
2019 

    

0 Skillnadsindex 
Invånare to-

talt, antal 
Referenskostnad äldre-

omsorg, kr/inv 

Huvudmanna-
skap hemsjuk-

vård?, (Ja=1, 
Nej=0) 

Gislaved 0.00 29 963 11 361 1 

Mjölby 0.03 27 758 11 413 1 

Nässjö 0.12 31 538 11 992 1 

Värnamo 0.14 34 560 11 941 1 

Strängnäs 0.18 36 544 10 675 1 

Alingsås 0.18 41 420 11 717 1 
 

    
Individ- och familjeomsorg     

0 Skillnadsindex 
Invånare to-

talt, antal 

Referenskostnad indi-
vid- och familjeomsorg, 

kr/inv 
 

Gislaved 0.00 29 963 4 148  
Nynäshamn 0.04 28 575 4 137  
Falköping 0.08 33 246 4 159  
Eslöv 0.09 33 793 4 155  
Karlshamn 0.19 32 473 4 019  
Finspång 0.20 21 912 4 171  

     
LSS 

    

0 Skillnadsindex 
Invånare to-

talt, antal 
Referenskostnad LSS, 

kr/inv 
 

Gislaved 0.00 29 963 5 421  
Ale 0.04 31 402 5 438  
Ronneby 0.09 29 633 5 331  
Sala 0.13 22 894 5 435  
Ludvika 0.17 26 898 5 302  
Stenungsund 0.18 26 777 5 546  

 
  



 
 
 

59 

Bilaga 5 – Prognos, budget samt prognosticerad avvikelse mot 
budget i % 
 
År 2021. Prognos i uppföljningsrapport 2, budget samt prognosticerad avvikelse mot bud-
get i %.  
 
 

Verksamhet Enhet 
Prognos U2 (bud-
getavvikelse TKR) Budget (TKR) 

Prognosticerad avvi-
kelse mot budget (%) 

IFO/FH Daglig verksamhet 0 12 419 0,0% 

IFO/FH Barn och familj, myndighet -16 343 SAKNAS - 

IFO/FH Barn och familj, råd och stöd -2 900 12 457 -23,3% 

IFO/FH Vuxenstöd och administration 417 22 810 1,8% 

IFO/FH Grupp- och servicebostäder 1 -1 000 14 464 -6,9% 

IFO/FH Grupp- och servicebostäder 2 0 13 686 0,0% 

IFO/FH Personlig assistans 2 700 9 841 27,4% 

IFO/FH Psykiskt funktionsstöd 300 15 786 1,9% 

IFO/FH Barn och unga 1 700 13 716 12,4% 

IFO/FH Bistånd - funktionshinder -31 500 76 533 -41,2% 

ORDBO/HSL Bistånd - vård och omsorg -5 000 61 911 -8,1% 

ORDBO/HSL Hemtjänst norr  0 35 053 0,0% 

ORDBO/HSL Hemtjänst söder Uppgift saknas 0 - 

ORDBO/HSL Korttidsvård och hemtagningsteam -3 500 16 260 -21,5% 

ORDBO/HSL Rehab -850 17 775 -4,8% 

ORDBO/HSL Sjuksköterskeorganisationen 1 -600 
Uppgift sak-

nas - 

ORDBO/HSL Sjuksköterskeorganisationen 2 -600 19 216 -3,1% 

VÅBO Blomstervägen -1 139 45 946 -2,5% 

VÅBO Ekbacken Uppgift saknas 20 346 - 

VÅBO Hagagården Uppgift saknas 15 738 - 

VÅBO Hestragården 100 12 827 0,8% 

VÅBO Klockaregården 400 15 351 2,6% 

VÅBO Kost Uppgift saknas 20 346 - 

VÅBO Lugnet 200 13 179 1,5% 

VÅBO Mariagården -1 600 183 660 -0,9% 

VÅBO Solbacka -5 000 20 653 -24,2% 

VÅBO Vitsippan Uppgift saknas 31 351 - 

          

          

Kommentarer:         

Positiva belopp i kolumn C innebär prognosticerat överskott och vice versa.      

Belopp 0 i kolumn C innebär prognosticerat utfall = budget.       
Kommentar SAKNAS innebär att siffran inte framgår av U2 
2021.       
Negativ procent i kolumn E innebär prognosticerat underskott i relation till budgeten och vice 
versa.   
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År 2020. Prognos i uppföljningsrapport 2, budget samt prognosticerad avvikelse mot bud-
get i %.  
 
Verksam-
het Enhet Ack utfall Budget 

Avvikelse mot 
budget (SEK) 

Avvikelse mot budget 
(%) 

IFO/FH Daglig verksamhet 11 652 720 12 312 257 659 537 5,4% 

IFO/FH Barn och familj, myndighet 23 518 409 20 554 717 -2 963 692 -14,4% 

IFO/FH Barn och familj, råd och stöd 19 601 986 17 469 705 -2 132 281 -12,2% 

IFO/FH Vuxenstöd och administration 19 888 587 18 477 944 -1 410 643 -7,6% 

IFO/FH Grupp- och servicebostäder 1 13 712 143 12 632 989 -1 079 153 -8,5% 

IFO/FH Grupp- och servicebostäder 2 13 007 512 13 946 800 939 289 6,7% 

IFO/FH Personlig assistans 10 979 022 7 436 886 -3 542 136 -47,6% 

IFO/FH Psykiskt funktionsstöd 15 186 976 15 406 101 219 125 1,4% 

IFO/FH Barn och unga 17 109 602 17 887 795 778 193 4,4% 

IFO/FH Bistånd - funktionshinder 87 486 919 71 545 000 -15 941 919 -22,3% 

ORDBO/HSL Bistånd - vård och omsorg 60 189 820 52 332 658 -7 857 162 -15,0% 

ORDBO/HSL Hemtjänst norr  684 380 134 696 -549 684 -408,1% 

ORDBO/HSL Hemtjänst söder 5 575 984 5 689 -5 570 295 -97906,7% 

ORDBO/HSL 
Korttidsvård och hemtagnings-
team 17 779 985 16 309 352 -1 470 633 -9,0% 

ORDBO/HSL Rehab 16 813 844 16 502 117 -311 728 -1,9% 

ORDBO/HSL Sjuksköterskeorganisationen 1 20 946 103 25 230 882 4 284 778 17,0% 

ORDBO/HSL Sjuksköterskeorganisationen 2 19 053 590 17 039 000 -2 014 590 -11,8% 

VÅBO Blomstervägen 1 1 548 174 539 794 -1 008 380 -186,8% 

VÅBO Blomstervägen 2 2 287 377 0 -2 287 377 - 

VÅBO Ekbacken -500 469 116 725 617 193 528,8% 

VÅBO Hagagården 274 897 102 314 -172 582 -168,7% 

VÅBO Hestragården 912 877 74 624 -838 254 -1123,3% 

VÅBO Klockaregården 4 821 987 133 650 -4 688 337 -3507,9% 

VÅBO Lugnet -45 155 109 527 154 683 141,2% 

VÅBO Mariagården -818 725 226 103 1 044 827 462,1% 

VÅBO Solbacka -388 980 102 288 491 268 480,3% 

VÅBO Vitsippan 1 027 943 184 489 -843 455 -457,2% 

            

            
Kommenta-
rer:           
Positiva belopp i kolumn C och D innebär högre kostnader än intäkter och vice 
versa.      

Positiva belopp i kolumn E och positiva procent i kolumn F innebär att utfall är lägre än budget.    
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Bilaga 6 – Prognosvariation enheter år 2020 
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