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Förvaltningsgemensamma kostnader för Liv och hälsa
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Äldreomsorgen

Äldreomsorgen visar ett positivt resultat både för perioden samt i årsprognosen.
Inom äldreomsorgen fungerar insatserna som kommunicerande kärl; en minskad tillgång på vård
och omsorgsplatser ger oftast en ökad efterfrågan på hemtjänstinsatser och/eller korttidsboende
eller vice versa.
Hemtjänst
Volymerna inom hemtjänsten har ökat under månaden. Hemtjänstens volymökning innebär större
intäkter för den kommunala utföraren ökade kostnader för myndigheten.
Korttidsboende
Behovet av att köpa externa korttidsplatsplatser har minskat under månaden. På grund av
kapacitetsbrist i närområdet har behovet i vissa fall lösts med hemtjänst i ordinärt boende.
Efter en ny bedömning av behov och kapacitetsbrist i närområdet har prognosen för resterande
månader av året justerats vilket påverkar prognosen positivt för myndigheten.
Vård- och omsorgsboende
Den planerade utökningen av vård- och omsorgsplatser på Björkbacken har skjutits fram från
oktober till november vilket förbättrar årsprognosen för myndigheten. Även en volymminskning på
köpta platser har påverkat prognosen positivt. Björkbackens årsprognos har förbättrats även denna
månad på grund av effektivare resurshantering än förväntat.

3

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning visar en fortsatt negativ prognos för
året. Prognosen är oförändrad på -1,8 mkr sedan föregående rapport. En risk i prognosen är ett
ärende som just nu ligger hos fastighet, där skadegörelse skett på en lägenhet och verksamheten ska
ta kostnaden. Verksamheten har ännu inte fått någon uppskattning om vad det kommer att kosta.
Förbättringen på Boende Vuxna LSS beror på bland annat en oplanerad hemflytt samt en flytt
mellan Boende vuxna LSS och Särskilt boende.
Prognosen ligger fortsatt positivt på TYDA på grund av vakanta tjänster vilket är en konsekvens av
att det är svårt att rekrytera personal.
Försämringen av prognosen för särskilt boende har ingen egentlig nettoeffekt då motsvarande
förbättring ses på boende vuxna LSS. Det avser en flytt mellan boende som blir senare än först
planerat.
Verksamhetsområdet står fortfarande med ett relativt stort strukturellt underskott på beställarsidan.
En del av detta hade kunnat hanteras om de planerade gruppbostäderna hade startat upp enligt den
ursprungliga tidsplanen. På grund av förseningar av driftsstarten dröjer de planerade
effektiviseringsåtgärderna och får fullt genomslag först under år 2021 om inte ytterligare
förseningar aviseras.
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En ständigt pågående effektiviseringsåtgärd är att vid omprövning av tidigare beslut strävar
myndigheten att ligga nära gällande rättspraxis för att omfattningen av insatserna ska bli så rimliga
som möjligt. Samma sak gäller vid varje avtalsuppföljning där myndigheten försöker förhandla om
till ett lägre pris än föregående avtalsperiod. I de flesta fall har detta varit framgångsrikt.
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