Bilaga internkontroll

Följ upp - kontrollmoment – Period 1, 2021 (Socialnämnden)
Riskområde

Risker

Kontrollmoment

Basal hygien

Att smittspridning
och infektioner kan
uppkomma i vård
och omsorgen

Att basal hygien följs
i enlighet med
gällande rutin genom
att granska de
mätningar som enligt
rutin ska genomföras
- självskattning 2
gg/år och nationell
mätning 1 g/år.

Bedömning
Väsentlig
avvikelse

Frekvens

Metod

Ansvarig

2 ggr/år
15/5
15/10

Genomgång av
inlämnade
resultat för
självskattning
och nationell
mätning av basal
hygien och
arbetskläder
enligt rutin.

Birgitta
Ratcovich,
Katarina
Losell

ANALYS:
Datum för kontroll
Våren 2021
Väsentlig avvikelse (Ja/Nej)
Ja
Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med iakttagelser och bedömningar)
Enligt rutin ska självskattning i basal hygien genomföras två ggr/år, februari och september. Ingen enhet har inkommit med resultat för februari 2021.
Den nationella PPM-mätningen av basal hygien och klädregler genomfördes v 11-12. Inom funktionsstöd genomfördes 76 observationer och 61 observationer var total
följsamhet till alla åtta kontrollmomenten, 80,6%. Detta var en liten förbättring mot förra året då den nationella mätningen även gjordes på hösten och då var resultatet 65
observationer och av dom var det 50 som var total följsamhet, 76,9 %.
Åtgärdsplan (om uppföljningen visar på avvikelse ska en åtgärdsplan tas fram)
Enheterna ska följa rutinen och göra självskattning två ggr/år.
Utbildning i basal hygien både digitalt och fysiskt för att öka kunskapen och förståelsen till varför hygienen är så viktig.
Målvärde för den totala följsamheten bör ligga på 90-95%.
Start- och slutdatum för åtgärdsplanen
Hela tiden pågående
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Riskområde

Risker

Kontrollmoment

Bemanning vakanser, IFO

Att
arbetsbelastningen
för personal ökar
och att
verksamhetens
kvalitet inte kan
upprätthållas

Antal vakanta tjänster

Bedömning
Väsentlig
avvikelse

Frekvens
2 ggr/år
15/5
15/10

Metod
Total uppföljning
via
personalsystemet

Ansvarig
Birgitta
Ratcovich,
Ann-Sofie
Ström

ANALYS:
Datum för kontroll
Sammanställning genomförd 210519 av vakanser under perioden jan-april månad. Under perioden har det totalt funnits 19 månader med vakanta tjänster. Vilket innebär att det
varje månad funnits ca 5 vakanta tjänster pga långtidssjukskrivningar och vakanta tjänster. Andelen vakanser har varit högst på Vuxenheten med 16 %. På övriga enheter är
vakansgraden ca 5 % . Huvuddelen av vakanserna beror på långtidssjukskrivningar men är även orsakad av studie- och föräldraledighet. Personalomsättning spelar ingen roll
för vakanserna under perioden
Väsentlig avvikelse (Ja/Nej)
Ja, löpande har ca 5 tjänster varit vakanta av 65, måste betraktas som en avvikelse.
Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med iakttagelser och bedömningar)
Bortfallet av arbetskraft pga av vakanser är betydande och drabbar ojämnt mellan enheterna. Frånvaro leder till ökad belastning på den kvarvarande personalen. Vakanserna
leder även till bristande kontinuitet. Vakanser på chefsnivå påverkar hela enheten.
Åtgärdsplan (om uppföljningen visar på avvikelse ska en åtgärdsplan tas fram)
Effektivare och tydligare Rehab process för att undvika långa vakanser pga sjukskrivning. Möjligheten att ersätta med vikarie vid föräldraledighet, studieledighet måste
betraktas som obefintlig. Redan nu används tillsvidare anställning som ersättning vid längre ledigheter. Möjlighet till mer permanent överanställning för att undvika resursbrist
vid vakanser. Under åren 2018 till 2020 har IFO:s personalbudget lämnat ett överskott trots dyr inhyrning av personal för att täcka vakanser. Överskottet inhyrd personal
oräknad har legat på mellan 5-7% av budgeterade medel per år.
Start- och slutdatum för åtgärdsplanen
Effektivisering och förbättring av Rehabprocess förutsätter mycket stöd från Personalenheten. Löpande diskussioner med Personalenheten om processer och
ansvarsfördelning i Rehabarbetet.
Undersöka möjligheten till "överanställning" för att täcka vakanser löpande.
Status gällande åtgärdsplanen (ej påbörjat, påbörjat eller avslutat)
Pågående diskussion med Personalenheten angående Rehabprocessen. Initiera diskussion/ utredning om överanställning under hösten -21
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Riskområde
Hot och våld, IFO
och
Funktionsstöd

Risker
Att personal
utsätts för risker i
hot- och
våldssituationer
genom att inte
följa rutinen kring
inbokning av
hembesök i
outlook och att
använda larm

Kontrollmoment
Att hembesök
bokas i outloock
och att larm
används
vid hembesök

Bedömning
Väsentlig
avvikelse

Frekvens
2 ggr/år
15/5
15/10

Metod
Uppföljning
genom stickprov
som genomfrös
under en vecka,
både avseende
Outlook och larm.

Ansvarig
Birgitta Ratcovich,
Göran Fridh

ANALYS:
Datum för kontroll
Vecka 22, 2021 31/5 -4/6
Väsentlig avvikelse (Ja/Nej)
När det gäller IFO är svaret ja. Under veckan fanns 6 hembesök registrerade i Outlook kalendern. I fem av dessa följdes rutinen för hembesök. I ett fall saknades bokning både
av larm och i kalendern. Även om antalet hembesök pga Covid-19 är betydligt lägre än normalt så är det uppenbart så att alla hembesök inte registreras i Outlook kalendern.
Den bristfälliga registreringen måste betraktas som en avvikelse även om vi inte vet hur många hembesök det rör sig om som inte registrerats.
När det gäller Funktionsstöd är svaret nej. Under årets första månader 2021 har LSS-handläggarna bara gjort ett fåtal hembesök pga. pandemi Covid-19. Inför hembesök gör
handläggare riskbedömning och följer den rutin som finns på Funktionsstöd.
Åtgärdsplan (om uppföljningen visar på avvikelse ska en åtgärdsplan tas fram)
En ny åtgärdsplan behöver tas fram för IFO´s räkning. Tidigare plan med information via personalmöte har inte varit tillräcklig. Information om registrering av hembesök har gått
ut i alla enheter.
Ny åtgärdsplan med inplanerade besök av administrationspersonal på alla enheter under perioden 15/8-15/9. Vid informationen ska enhetschefen gå igenom larmrutin och
administrativ .personal ska informera och visa hur registrering går till praktiskt,
Start- och slutdatum för åtgärdsplanen
Personalmöte genomförs under perioden 210815–210915
Status gällande åtgärdsplanen (ej påbörjat, påbörjat eller avslutat)
Ej påbörjat
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Riskområde
Introduktion av
nyanställda inom
Socialförvaltningen

Risker
Att medarbetare
oavsett sin
funktion brister i
sina
arbetsuppgifter

Kontrollmoment
Att rutinen för
introduktion följs

Bedömning
Väsentlig
avvikelse

Frekvens
2 ggr/år
15/5
15/10

Metod

Ansvarig

Stickprov om att
introduktionsplan
och checklista
finns och är
genomförd

Birgitta Ratcovich,
Ann-Sofie Ström

ANALYS:
Datum för kontroll
2021-05
Väsentlig avvikelse (Ja/Nej)
Ja avseende Funktionsstöd. Under årets första fyra månader har endast en person nyanställts inom IFO och då har rutinen följts.
Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med iakttagelser och bedömningar)
Under årets första fyra månader har endast en person nyanställts inom IFO. Resultatets underlag är baserat på 6 chefsområden, uppföljning på samtliga nyanställda,
tillsvidareanställningar och timvikarier. För medarbetare inom gruppbostad, resursen och sysselsättningen efterlevs rutinen för introduktion av nyanställda. Chef för personlig
assistans redovisar att det har anställts 20 nya medarbetare under årets första fyra månader. På grund av hög personalomsättning och hög arbetsbelastning efterlevs ej rutinen
för nyintroduktion till fullo för alla medarbetare. Uppföljningsarbete och utvecklingsarbete har fått stå tillbaka på grund av rådande situation. I nuläget saknas en användbar
checklista för nyanställda LSS-handläggare och HSL-personal. Varav kontrollmomentet ej kunnat utföras.
Åtgärdsplan (om uppföljningen visar på avvikelse ska en åtgärdsplan tas fram)
Enhetschefer inom Funktionsstöd har skapat en rutin för introduktion som riktar sig främst till medarbetare i gruppbostad, sysselsättningen, resursen och personlig assistans.
Ny rutin för introduktion övriga medarbetare inom Socialförvaltningen är under utveckling tillsammans med kvalitetsutvecklare. Den kommer att ligga till grund för introduktion
för LSS-handläggare och medarbetare inom HSL-teamet. Enhetschef för området planerar och följer idag upp introduktion för dessa medarbetare, men saknar skriftlig rutin
som säkerhetsställer att alla områden iakttas vid introduktion.
Ny fördelning inom chefsområden på Funktionsstöd kommer att träda i kraft 1 september. Det kommer innebära en jämnare fördelning av antalet medarbetare för
enhetscheferna. Personlig assistans är nu fördelat på två chefer och kommer till hösten att fördelas på fyra. En stödpedagog kommer att riktas gentemot assistansen för att ge
ett arbetsplatsnära stöd i kvalitetsfrågor. Det är av stor vikt att stärka assistenternas arbetsmiljö och rikta kompetenshöjande insatser för att komma till rätta med en stor
sjukfrånvaro bland medarbetare inom området. Under året har en arbetsgrupp ledd av kvalitetsutvecklaren gått igenom introduktionsplan och checklista och tagit fram ett
förslag till ny introduktionsplan.
Vid nyanställningen på IFO användes den nya planen och checklistan med bra resultat
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Riskområde
Barnkonsekvensanalys i
vuxen och
försörjningsstödsärenden,
IFO

Risker
Att barns behov
inte blir
tillgodosedda

Kontrollmoment
Barnkonsekvenser är
beskrivna i beslut
som rör barn

Bedömning
Ej
väsentlig
avvikelse

Frekvens
2 ggr/år
15/5
15/10

Metod
Stickprov,
Genomgång av
akter.

Ansvarig
Birgitta
Ratcovich,
Göran Fridh

ANALYS:
Datum för kontroll
210520 och 210521.
På försörjningssenheten har samtliga hushåll med barn som i april månad fick helt avslag Utbildning om barnrätt och barnkonsekvensanalys är inplanerad till hösten för hela
IFO. På vuxenenheten ska vuxenhandläggarna följa upp den utbildningen med att under hösten vid ett antal inplanerade tillfällen diskutera. Barnrättsliga bedömningar och
dokumentation i missbruksärende
Start- och slutdatum för åtgärdsplanen
September -21 till dec- 21
Status gällande åtgärdsplanen (ej påbörjat, påbörjat eller avslutat)
Ej påbörjad. på sin ansökan om försörjningsstöd, totalt 25 st, granskats. På vuxenenheten har 23 utredningar där klienten hade minderåriga barn granskats.
Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med iakttagelser och bedömningar)
I försörjningsenheten har en bedömning av konsekvenserna för barnen dokumenterats i samtliga beslut. I vuxenenheten finns i samtliga ärenden där det är relevant uppgifter
om barnen. I majoriteten av ärendena fanns även en beskrivning av barnens situation och förhållande. Det finns även ett avsnitt i majoriteten av utredningarna med rubriken
Barnperspektiv. Det som behöver utvecklas är innehållet i dokumentationen. Dessutom behöver framförallt bedömningen av barnens situation och uppgifter om vilka
ställningstagande som gjorts utifrån att klienten har barn utvecklas.
Väsentlig avvikelse (Ja/Nej)
Nej I försörjningsenheten finns ingen avvikelse- Resultatet i Vuxenheten kan inte betraktas som en väsentlig avvikelse. Det finns däremot ett stort utvecklingsbehov av
innehållet i dokumentationen.
Åtgärdsplan (om uppföljningen visar på avvikelse ska en åtgärdsplan tas fram)
Utbildning om barnrätt och barnkonsekvensanalys är inplanerad till hösten för hela IFO. På vuxenenheten ska vuxenhandläggarna följa upp den utbildningen med att under
hösten vid ett antal inplanerade tillfällen diskutera. Barnrättsliga bedömningar och dokumentation i missbruksärende
Start- och slutdatum för åtgärdsplanen
September -21 till dec- 21
Status gällande åtgärdsplanen (ej påbörjat, påbörjat eller avslutat)
Ej påbörjad.
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Riskområde

Journalföring i
Hälso- och
sjukvårdsjournalen i
Procapita av HSLpersonal och
omsorgspersonal,
Funktionsstöd

Risker

Att journalföring
och hantering av
personuppgifter
inte görs på
korrekt sätt

Kontrollmoment

Att journalföringen i
patientjournalen görs enligt
de lagar och föreskrifter som
gäller - patientdatalagen,
patientsäkerhetslagen och
journalföring och behandling
av personuppgifter i Hälsooch sjukvården

Bedömning

Frekvens

Metod

Ej
väsentlig
avvikelse

2 ggr/år
15/5
15/10

Stickprov,
genomgång av
patientjournaler så
de innehåller det
som ska vara
med.

Ansvarig

Birgitta Ratcovich,
Katarina Losell

ANALYS:
Datum för kontroll
Mars-maj 2021
Väsentlig avvikelse (Ja/Nej)
Nej
Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med iakttagelser och bedömningar)
10 patientjournaler granskade utifrån vad journal ska innehålla enligt lagstiftning. Endast en journal brast i dokumentationen.
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Riskområde
Felaktiga
utbetalningar till
uppdragstagare inom
IFO

Risker
Att förvaltningen
betalar ersättning för
uppdrag som inte är
utförda

Kontrollmoment

Bedömning

Frekvens

Metod

Genomgång av
utbetalningar till
uppdragstagare

Ej väsentlig
avvikelse

2 ggr/år
15/5
15/10

Jämföra utbetalningar
med uppdragstagare

Ansvarig
Birgitta Ratcovich,
Göran Fridh

ANALYS:
Datum för kontroll
2021-06-07
Väsentlig avvikelse (Ja/Nej)
Nej
Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med iakttagelser och bedömningar)
Vid kontroll av utbetalningar till Familjehem, kontaktperson/familj och Särskilt förordnad vårdnadshavare har inga felaktigheter upptäckts
Åtgärdsplan (om uppföljningen visar på avvikelse ska en åtgärdsplan tas fram)
För att säkerställa att inga felaktigheter sker framåt har en nyy rutin skapats där socialsekreterare och administratör en gång per månad går igenom uppdragstagare samt de
barn som har beslut om kontaktperson/ kontaktfamilj. När det gäller familjehem och särskilt förordnad vårdnadshavare så görs kontroll regelbundet genom att jämföra lönelistor
med aktuella barn.
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Bilaga budget

Underbilaga 1

Socialnämnden

Utfall 2020

Budget 2021

Budget 2022

Prognos 2021

Hyror
SFB - Ersättning från Förs

-5 974
-30 976

-6 194
-36 031

-5 994
-36 574

-5 663
-36 031

Statsbidrag från Migration

-44 582

-12 880

-8 369

-12 376

Socialnämnden
Intäkter

Övriga statsbidrag

-6 296

0

-890

-3 090

Projektintäkter

-242

0

0

0

Övriga intäkter

-11 507

-10 215

-10 849

-12 282

SUMMA INTÄKTER

-99 577

-65 320

-62 676

-69 442

201 472
14 962

210 266
15 028

208 616
12 511

208 815
15 446

5 901

6 306

6 309

6 298

355

140

140

454

180 253

188 792

189 656

186 617

Kostnader
Personalkostnader
- varav familjehem
- varav kontaktpersoner/fa
- varav godman
- varav övrigt
Inhyrd personal

1 791

0

0

360

Lokalkostnader

16 165

17 150

16 838

15 665

212

231

191

187

Köp av huvudverksamhet

- varav övergångsbostäder

87 846

77 648

82 529

94 164

- varav institutionsvård b

22 080

26 078

26 018

24 814

- varav familjehem

7 405

5 110

8 400

8 746

11 083

9 006

9 063

9 937

- varav placerings övriga

5 794

2 409

2 483

6 840

- varav stödboende

8 249

509

543

866

- varav LSS/SFB

9 110

10 002

10 715

10 016

- varav placering missbruk

- varav barnahus
- varav övrigt

169

180

180

150

23 956

24 354

25 127

32 795

Ekonomiskt Bistånd

37 931

30 763

26 083

34 377

SFB - Ersättning till Förs

13 084

13 818

13 694

13 589

255

0

0

0

Projektkostnader
Övriga kostnader
SUMMA KOSTNADER
Avskrivningar
Internränta
RESULTAT

18 978

19 950

19 937

21 049

377 523

369 595

367 697

388 019

411
17

445
18

492
24

488
20

278 373

304 738

305 537

319 085

Sammanställning per verksamhet
513
513
515
517
540
540
545
545
545
550
550
550
560
570
LOKALER
LÖNREV
590
ÖVRIGT
TOTAL

Äskande Omdisponering Total
Köp av verk. FS
8462
-1 427
7 035
Stenåsa
1907
1 907
Personlig ass
-302
-302
HSL
-19
-19
Vårdplatser
490
490
Vårdplatser
511
511
Statsbidrag
166
166
Vårdplatser
1439
1 439
Vårdplatser
471
471
HVB
-1887
-1 887
Familjehem
1449
-890
559
Familjehem
2303
2 303
Cura
221
221
Ek Bistånd
4917
4 917
-751
-751
-659
-659
IT
63
63
25
25
22 424
-5 935
16 489 tkr

Underbilaga 2
Uppräkningar samt chef i beredskap
Helårseffekt
1 ärende mindre, samt uppräkningar och chef i beredskap
Uppräkningar
Uppräkningar på 10,41 årsplatser
Utökning med 0,59 årsplatser till 11 årsplatser
Statsbidrag
Uppräkningar på 4,5 årsplatser
Utökning med 0,5 årsplatser till 5 årsplatser
Samma antal placeringar i HVB, men med en lägre snittkostnad
Uppräkningar
Utökning med 8 platser inom familjehem
Uppräkningar
Då större delen avser lokalkostnadsförändringar på FS bör dessa omdisponeras dit
Uppräkningar
Uppräkningar

7926 tkr Varav uppräkningar totalt

Underbilaga 3
Sammanställning per verksamhet
513
513
540
545
550
570
TOTAL

Köp av verk. FS
Stenåsa
Vårdplatser
Vårdplatser
Barnavård
Ek Bistånd

Äskande Omdisponering
Total
8462
-2849
5613
1907
1907
1001
1001
2076
2076
3752
-2777
975
4917
4917
22115
-5626
16489 tkr
Varav uppräkningar

7926 tkr

Underbilaga 4

Sida

1(2)

Datum

2021-05-10

Äskande köp av verksamhet
Behovsbeskrivning
Funktionsstöds köp av verksamhet, omfattar personer där Socialförvaltningen
inte kan möta den enskilda individens behov i befintlig verksamhet. Enskilda
ärenden med komplex problematik kräver ofta en komplex lösning.
Verksamheten försöker alltid initialt att hitta lösningar på hemmaplan. Vi har
idag åtta individärenden, fyra vuxna och fyra ungdomar. Ytterligare en
ungdom är beviljad bostad med särskild service för unga enligt 9§8 LSS, i
anslutning till skolgång med utomlänsflytt augusti 2021.
Handlingsalternativ
En av de vuxna personerna bedöms inom en två års period flytta ut till eget
boende i annan kommun. Övriga tre bedöms ha en långsiktig boendelösning
utanför kommunen, varav kostnad för placering kommer att kvarstå.
Fyra av de fem ungdomarna är kända inom socialförvaltning sedan tidiga år.
Olika stödinsatser har pågått under flera års tid och har vid viss given tidpunkt
i livet inte varit tillräckliga. En av ungdomarna har sin placering på grund av
skolgång, övriga ungdomar har övervägande ett stort omsorgsbehov
kombinerat med anpassad skolgång. Fyra av ungdomarna beräknas behöva
omfattande stöd när de flyttar tillbaka till kommunen efter avslutad skolgång.
Fria skolvalet innebär att ungdomar kan söka skolgång på annan ort. När
utbildningsförvaltningen beviljar plats på gymnasieskola på annan ort så kan
inte Socialförvaltningen neka ungdomar inom LSS-personkrets boende.
LSS-handläggare arbetar med kontinuerlig uppföljning och omförhandling av
avtal sker när behoven förändras.

Bedömning
Budgeterade medel för 2021 visar på ett underskott i förhållande till
budgetförslag 2022 med 8 461 tkr. Genom intern omdisponering av kostnader

Hemsida

Telefon

Fax

Organisationsnr

Ronneby kommun

www.ronneby.se

0457-61 80 00 vx

0457-61 87 34

212000-0837

Postadress

Besöksadress

E-post

372 80 Ronneby

Stadshuset
Karlshamnsvägen 4

stadshuset@ronneby.se

Ronneby kommun

Datum

Sida

2021-05-10

2(2)

med 2 849 tkr kan underskottet reduceras. Utifrån nämnda beskrivning
bedöms Socialnämnden vara i behov av ökat anslag med 5 612 tkr.

Ekonomisk kalkyl

Birgitta Ratcovich
Förvaltningschef

Jessica Masmanidou
Verksamhetschef

Underbilaga 5

Sida

1(2)

Datum

2021-05-10

Äskande av medel för utökade kostnader för
gruppbostad i privat regi
Behovsbeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat om att införa lagen om valfrihet (LOV) inom
bostad med särskild service enligt LSS.
Kommunens första LOV-utförare har startat upp sin gruppbostad Villa
Stenåsa april 2021. Sex kommuninvånare har flyttat in och boendet är således
fullbelagt. Boendet fakturerar socialförvaltningen enligt en beslutad
beräkningsmodell, som bygger på behovsbedömning kring varje enskild
individ. Nivåbedömningen har en skala på 0-5, där 0 är inget stödbehov och 5
är ett omfattande stödbehov.
Handlingsalternativ
Beslut om införandet av LOV är fattat i kommunfullmäktige och kommunens
första gruppboende i privat regi har startat sin verksamhet.
Förvaltningen har genomfört en omfattande boendeutredning för prognos av
boende inför de kommande fem åren. Aktiv kartläggning pågår för eventuell
intern omflyttning för hyresgäster inom kommunens befintliga boenden. Det
råder idag en balans mellan behov av bostad och platser i befintligt
bostadsbestånd. Detta kan ändras snabbt och verksamheten måste då ta
ställning till avvecklande eller utbyggnad av ytterligare en bostad.
Bedömning
Inför budget 2022 behöver medel tillföras LOV-ersättningen pga.
nivåförändringar samt för att uppnå en helårsbudget.
Socialnämnden bedöms vara i behov av ökat anslag med 1 907 tkr.
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Ekonomisk kalkyl

Birgitta Ratcovich
Förvaltningschef

Jessica Masmanidou
Verksamhetschef
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Äskande Missbruk/beroende vård
Behovsbeskrivning
Behovet av missbruksvård i form av HVB placering har varit relativt konstant
de senaste åren. Ett 30-tal personer har behövt vård och behandling varje år.
Antalet vårddygn under perioden 2019-2121 har varierat relativt lite. Även
den genomsnittliga vårdtiden har varit i stort sett oförändrad. Kostnaden har
varierat mellan 9 300 tkr och 10 200 tkr. Högre kostnader har varit beroende
av andelen personer som vårdats med stöd av LVM (tvångsvård) på SIS
institution.
Behovet av missbruksvård i form av HVB placering har hållits nere genom
möjlighet att erbjuda en varierad och kvalificerad öppenvård. Under 2020
minskade öppenvården med en tredjedel. Minskningen har hittills inte lett till
ett ökat behov av institutionsvård men de långsiktiga effekterna är svåra att
bedöma då neddragningen sammanfallit med Coronapandemin och att
effekten av minskade möjligheterna till öppenvård kan visa sig senare.
Prognosen för 2021 pekar på ett i stort sett oförändrat vårdbehov och
bedömningen är att vårdbehovet framåt kommer att vara minst på samma nivå
som tidigare.

Handlingsalternativ
Det finns inga tecken på någon minskning av behovet av missbruksvård.
Kostnader för Institutionsvård har hållits tillbaka genom att med en väl
utbyggd öppenvård erbjuda vård- och stödinsatser i ett tidigt skede och därmed
minska behovet av HVB placeringar och tvångsvård senare. Under 2020
minskade missbruksvårdens öppenvård sina resurser med en tredjedel, vilket
gör det svårare att erbjuda en varierad och kvalificerad öppenvård. Det finns
en klar risk att minskningen av öppenvård på sikt kan komma att innebära ett
ökat behov av institutionsvård. En återgång till en större öppenvård skulle öka
möjligheterna till att erbjuda tidiga insatser och kunna förhindra ett ökat behov
av institutionsvård
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Med nuvarande bemanning väntas kostnaden för missbruksvården minska
mellan 2020 och 2021 med ca 1 100 tkr. Under 2022 förväntas kostnader öka
marginellt i huvudsak pga. ökade dygnskostnader.

Bedömning
Utifrån ovan beskrivning bedöms socialnämnden vara i behov av ökat anslag
med 1 001 tkr.

Ekonomisk kalkyl

Birgitta Ratcovich
Förvaltningschef

Göran Fridh
Verksamhetschef
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2021-05-06

Äskande Övriga vuxna
Behovsbeskrivning
Behovet av stöd till personer utsatta för våld i nära relationer har ökat kraftigt
under de senaste åren. Framförallt har behovet av skyddat boende ökat.
Antalet personer med behov av skyddat boende på annan ort har ökat, pga
starka skyddsbehov. För personer i behov av skyddat boende på annan ort blir
ofta placeringen långvarig då det är mycket svårt att få tillgång till en ny
bostad på en annan ort. Det råder bostadsbrist i stora delar av Sverige och
personerna saknar ofta inkomst.
Under de senaste åren har behovet av externa skyddade boende varit ca 6-7
årsplatser. Utöver de externa placeringarna så placeras personer i
socialförvaltningens egna skyddade lägenheter. Antalet personer i våra
skyddade lägenheter är ca 10 st per år. Bedömning är att behovet av skyddat
boende även framåt kommer att vara högt, på ungefär samma nivå som nu.
En utökning av personalen från 2 till 3 tjänster genomfördes from 2021.
Utökningen var nödvändig för att upprätta kvalitet i utredningar, bedömningar
och uppföljningar. Kostnaderna för köp av skyddade boende förväntas ligga
kvar på en hög nivå utifrån det ökade behovet. Den fr.o.m. 2021 utökade
personalresursen bidrar till att en ytterligare kostnadsökning kan undvikas.
Ökningen av antalet personer i skyddade boende gör att det trots
personalförstärkningen saknas resurser för stöd i öppna former och till
förebyggande arbete som på sikt kan öka behovet av skyddade boende
ytterligare.
Handlingsalternativ
För att bromsa kostnadsutvecklingen behövs personalresurser för att utreda,
bedöma och följa upp personer i behov av skyddat boende och för att kunna
upprätthålla en rimlig nivå på öppna stödinsatser. För de personer som
skyddsplaceras externt är andra insatser i öppna former inte ett alternativ. För
att minska kostnader behöver de externa placeringarna bli så korta som
möjligt, vilket kräver personalresurser för planering av utflytt.
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Bedömning
Utifrån ovan beskrivning bedöms socialnämnden vara i behov av ökat anslag
om 2 076 tkr.
Ekonomisk kalkyl

Birgitta Ratcovich
Förvaltningschef

Göran Fridh
Verksamhetschef
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1(3)

Datum

2021-05-06

Äskande Barnavård

Behovsbeskrivning
Antalet barn med behov av stöd från Socialförvaltningens barnavård har under
en längre period kraftig ökat. Ökningen har nu stabiliserat sig på en hög nivå.
Ökningen har lett till ökning av behovet av HVB och familjehems-placeringar.
Socialförvaltningen har som målsättning att placera så stor andel som möjligt
i familjehem. Familjehem är att föredra framförallt för små barn och vid längre
placeringar. Andelen familjehemsplaceringar av det totala antalet har ökat från
ca 70 % till 80 % sedan 2018. Vi räknar därför med att ökningen av det totala
behovet av vård utanför hemmet för barn kommer att mötas med
familjehemsplaceringar. Behovet av HVB platser bedömer vi kommer att våra
något lägre 2022 än 2021. En förutsättning för en sådan utveckling är att
Socialförvaltningen lyckas med rekrytering och stöd till familjehem.
Det ökade antalet långvariga placeringar i familjehem leder till att antalet barn
där vårdnaden flyttas över till familjehemmet ökar. Socialförvaltningen har
dock fortsatta kostnader för barnen och de vårdnadsöverflyttade barnen ingår
i bedömningen av vårdbehovet.
Det ökade behovet av familjehem har lett till ökad användning av
konsulentstödda familjehem. Det råder brist på lämpliga familjehem och
konsulentstödda familjehem kan utgöra ett bra komplement för framförallt
korta placeringar och för äldre barn som annars skulle blivit placerade i HVB–
hem. Socialförvaltningen strävar efter att så långt som möjligt placera barn i
vanliga familjehem. För att kunna rekrytera och behålla tillräckligt med
familjehem så behöver både rekrytering, utrednings- och stödverksamheten
förbättras.
Handlingsalternativ
Behovsbeskrivningen ovan bygger på att antalet barn i familjehem kan öka.
En sådan utveckling förutsätter att det finns resurser för att utveckla
familjehemsvården genom att anställa jourfamiljehem, intensifiera
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rekryteringen och förbättra stöd och uppföljning av placerade barns vård. Om
sådan resurser saknas finns det en risk för att behovet av HVB-placeringar
ökar.
Bedömning
Utifrån ovan beskrivning bedöms socialnämnden vara i behov av ökat anslag
för barnavården med 975 tkr.

Ekonomisk kalkyl

Birgitta Ratcovich
Förvaltningschef

Göran Fridh
Verksamhetschef

Ronneby kommun

Datum
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2021-05-06
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1(2)

Datum

2021-05-07

Äskande Försörjningsstöd
Behovsbeskrivning
Kostnaderna för försörjningsstöd beräknas minska med ca 10 % mellan 2020
och 2021 efter att ha ökat under de tidigare fem åren. Minskningen beror i
huvudsak på att ett minskat antal hushåll är i behov av försörjningsstöd. Det
totala antalet hushåll beräknas minska med ca 15 %. Minskningen är en följd
av intensifierat arbete med uppföljning och insatser och att färre nyanlända är
i behov försörjningsstöd.
Minskningen av antalet hushåll beräknas fortsätta under 2022 vilket leder till
en ytterligare minskning av det totala försörjningsstödet med ca 10 %.
Beräkningen innehåller dock flera osäkerheter som utvecklingen av
arbetsmarknaden, eventuella långtidseffekter av Covid-19 och kommunens
möjligheter till riktade arbetsmarknadsinsatser.
Den beräknade minskningen av kostnader för försörjningsstöd med ca 6400
tkr under perioden 2020 till 2022 innebär en ökning av budgetbehovet med
4900 tkr under samma period eftersom kostnader överförs från verksamhet
600 till verksamhet 570 då många varit i Sverige mer än 3 år.
Det ökade antalet försörjningsstödstagare under perioden 2015 till 2019
innebar en stor ökning av arbetsbelastningen för Försörjningsenhetens
personal. Detta tillsammans med en relativ hög personalomsättning ledde till
arbetsmiljöproblem på enheten i form av stressrelaterade sjukskrivningar och
hög personalomsättning. Enheten införde under 2019 e-ansökan och under
2020 infördes delvis automatiserad handläggning. Införandet av delvis
automatiserade handläggning har gjort det möjligt att avhjälpa de akuta
arbetsmiljö-problemen och överföra resurser till uppföljning och samverkan
med Arbetsmarknadsenheten och Utbildningsförvaltningen samt att utöka
kontrollerna av ansökningarna. Som en följd av arbetsmiljöproblemen hade
enheten under 2020 extra bemanning. Under 2021 anpassas bemanningen till
budget vilket kommer att var fullt genomfört 2022.
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Handlingsalternativ
Enheten beräknas minska kostnaderna för försörjningsstöd med ca 20 % eller
6 500 tkr under 2021 och 2022 genom ett förändrat arbetssätt. En förutsättning
för att fullfölja minskningen är att enhetens personal resurser inte förändras

Bedömning
Utifrån ovan beskrivning bedöms socialnämnden vara i behov av ökat anslag
med 4 917 tkr.

Ekonomisk kalkyl

Birgitta Ratcovich
Förvaltningschef

Göran Fridh, Verksamhetschef

