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§ 125 Dnr 2020-00087  

Svar till kommunfullmäktige med anledning av hemställan om att ställa 
krav på genomförandet av åtgärder inom bildningsnämnden samt vård- 
och omsorgsnämnden för att uppnå en budget i balans för år 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ta emot återrapporteringen från vård- och 
omsorgsnämnden respektive bildningsförvaltningen.  

Kommunfullmäktige konstaterar att återrapporteringen visar att nämnderna i 
fråga har en plan för en långsiktig hållbar verksamhet samtidigt som att det inte är 
möjligt för nämnderna att återställa underskottet på kort sikt. Nämnderna 
uppmanas dock att fortsatta sitt arbete med åtgärdsplaner och om möjligt minska 
det prognosticerade underskottet. 

Kommunfullmäktige uppdrar även åt nämnderna att vid fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i oktober och december månad redovisa hur arbetet med 
långsiktiga åtgärder fortlöper. 

Kommunfullmäktige beslutar även att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag 
att redovisa det långsiktiga arbetet med att minska beroendet av försörjningsstöd.   

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i § 48/2020 att vård- och omsorgsnämnden samt 
bildningsnämnden till fullmäktige den 15 juni skulle presentera en kort- och 
långsiktig åtgärdsplan för sina områden. I planen skulle konsekvenser av eventuella 
beslut om kortsiktiga verksamhetsförändringar av principiell karaktär för att uppnå 
en budget i balans 2020 vara tydligt beskrivna. 

Vård- och omsorgsnämnden samt bildningsnämnden har inkommit med 
åtgärdsplaner/svar som respektive nämnd ställt sig bakom. 

Båda nämnderna har bedömt att det inte är möjligt att genom kortsiktiga åtgärder 
återställa nämndens hela/totala prognostiserade underskott för 2020. I båda 
nämnderna bedrivs däremot sedan tidigare ett långsiktigt arbete för att på sikt nå 
kostnadseffektiviseringar i en förändrad organisation.  

I vård- och omsorgsnämnden har exempelvis en kartläggning av IFO-verksamheten 
genomförts och därutöver en äldreomsorgsplan som ska ligga till grund för 
nämndens framtida verksamhet inom det området under framtagande. 

Utifrån att nämnderna aktivt arbetar med åtgärder och att kortsiktiga åtgärder 
skulle riskera negativa konsekvenser både på kort och lång sikt är förslaget från 
kommunstyrelsen att nämnderna inte ska åläggas att återställa resultatet i sin 
helhet inom respektive nämnd och att det prognosticerade underskottet istället 
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får belasta kommunens resultat. Nämnderna uppmanas dock att tillvara ta de 
möjligheter som ändå finns till effektivisering. 

Kommunfullmäktige föreslås även få en redovisning av det långsiktiga arbetet vid 
sammanträdena i oktober och december.     

Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut, daterat 2020-05-28 
Bildningsnämndens svar till kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgsnämndens svar till kommunfullmäktige  

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Erik Andersson (V) föreslår ett tillägg till beredningens förslag om att vård- och 
omsorgsnämnden även får i uppdrag att redovisa det långsiktiga arbetet med att 
minska beroendet av försörjningsstöd.  

Beslutsgång 

Ordförande finner efter avslutad diskussion att det utöver berednings förslag finns 
ett tillägg till detta från Erik Andersson (V) vad gäller redovisningen av det 
långsiktiga arbetet med att minska beroendet av försörjningsstöd. Ordförande 
ställer därför frågan om kommunstyrelsen beslutar att bifalla tillägget och finner 
att tillägget bifalles. Ordförande finner därefter att kommunstyrelsen beslutar 
enligt beredningens förslag kompletterat med Erik Anderssons (V) tillägg.    

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar till kommunfullmäktige på hemställan om genomförande av åtgärder 
för en ekonomi i balans inom bildningsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ta emot återrapporteringen från vård- och 
omsorgsnämnden respektive bildningsförvaltningen.  

Kommunfullmäktige konstaterar att återrapporteringen visar att nämnderna i 
fråga har en plan för en långsiktig hållbar verksamhet samtidigt som att det inte är 
möjligt för nämnderna att återställa underskottet på kort sikt. Nämnderna 
uppmanas dock att fortsatta sitt arbete med åtgärdsplaner och om möjligt minska 
det prognosticerade underskottet. 

Kommunfullmäktige uppdrar även åt nämnderna att vid fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i oktober och december månad redovisa hur arbetet med 
långsiktiga åtgärder fortlöper.   

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade i § 48/2020 att vård- och omsorgsnämnden samt 
bildningsnämnden till fullmäktige den 15 juni skulle presentera en kort- och 
långsiktig åtgärdsplan för sina områden. I planen skulle konsekvenser av eventuella 
beslut om kortsiktiga verksamhetsförändringar av principiell karaktär för att uppnå 
en budget i balans 2020 vara tydligt beskrivna. 

Vård- och omsorgsnämnden samt bildningsnämnden har inkommit med 
åtgärdsplaner/svar som respektive nämnd ställt sig bakom. 

Båda nämnderna har bedömt att det inte är möjligt att genom kortsiktiga åtgärder 
återställa nämndens hela/totala prognostiserade underskott för 2020. I båda 
nämnderna bedrivs däremot sedan tidigare ett långsiktigt arbete för att på sikt nå 
kostnadseffektiviseringar i en förändrad organisation.  

I vård- och omsorgsnämnden har exempelvis en kartläggning av IFO-verksamheten 
genomförts och därutöver en äldreomsorgsplan som ska ligga till grund för 
nämndens framtida verksamhet inom det området under framtagande. 

Utifrån att nämnderna aktivt arbetar med åtgärder och att kortsiktiga åtgärder 
skulle riskera negativa konsekvenser både på kort och lång sikt är förslaget från 
kommunstyrelsen att nämnderna inte ska åläggas att återställa resultatet i sin 
helhet inom respektive nämnd och att det prognosticerade underskottet istället 
får belasta kommunens resultat. Nämnderna uppmanas dock att tillvara ta de 
möjligheter som ändå finns till effektivisering. 
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Kommunfullmäktige föreslås även få en redovisning av det långsiktiga arbetet vid 
sammanträdena i oktober och december.     

Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut, daterat 2020-05-28 
Bildningsnämndens svar till kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgsnämndens svar till kommunfullmäktige  

 

 

Beslutet ska skickas till 
Bildningsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunrevisionen 
Akten 
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Vård- och omsorgsnämnden  
  
  

 
 
 

 
Svar till Kommunfullmäktige (dnr: 2020–00108) 
 

Att genom kortsiktiga åtgärder återställa nämndens hela prognostiserade underskott för 2020 
bedömer nämnden inte vara möjligt.  

De placeringar som sker med stöd av LVM, LVU, SoL och LSS är av uppenbarliga skäl inte möjliga att 
grundlöst avsluta med hänvisning till kommunens ekonomiska läge. Den lagstiftning som styr 
nämndens åtaganden är till för att skydda och värna medborgarnas behov, som är av sakkunniga 
socialsekreterare bedömda som nödvändiga för den enskilde. 

 

Vad är en placering och varför sker den? 

Det finns flera lagar och förordningar som styr en placering. Placeringar kan ske på frivillig grund då 
den enskilde eller vårdnadshavare samtycker till placeringen. Socialtjänsten kan också genomföra 
placeringar med stöd av lagar så som lagen om vård av unga (LVU) eller lagen om vård av 
missbrukare (LVM). Socialtjänsten strävar alltid efter att det ska ske på frivillig grund men ibland 
behöver beslut tas mot den enskildes, vårdnadshavares eller legal företrädares vilja. 

Placeringar kan ske på institution eller i ett familjehem. Olika individer har olika behov och 
placeringen kommer att ske där det bedöms främja den enskilde bäst. En placering är ett stort 
ingripande i en persons liv och påverkar även närstående – vilket givetvis ställer krav på 
utformningen av vården. När vård- och omsorgsnämnden genomför placeringar med stöd av 
lagstiftning eller på frivillig grund sker det först efter noga genomförda utredningar, bedömningar 
och avväganden, styrande lagar är häri otvetydiga. Innan en placering sker har alternativ för 
hemmaplanslösningar noga prövats. 

Nämndens riskbedömning 

Nämnden har inte för avsikt att riskera klienters, brukares och patienters fysiska och/eller psykiska 
hälsa och åsamka onödigt lidande genom kortsiktiga besparingar som riskerar att stå kommunen dyrt 
över tid. Åtgärdsplaner som innebär avslut av externa placeringar behöver planeras med 
långsiktighet och med hänsyn till den enskildes specifika behov av insatser. 

Omräknat till årsarbetare (heltidstjänster per år) skulle det för nämndens räkning innebära en 
minskning med 14 årsarbetare. Om man räknar på en omställning som genomförs per halvår 2020 
krävs en fördubbling, det vill säga 28 heltidstjänster. Personalomställningar i ordinarie verksamhet 
har en genomförandetid på nio månader. Sammantaget ger det mycket begränsade möjligheter till 
att nå en budget i balans 2020. Åtgärdsplaner som innebär personalförändringar kommer därför att 
kunna ge effekt först under 2021. För att det inte skall bli en underbemanning i våra verksamheter, 
så innebär en personalreducerande åtgärd i praktiken att vi behöver lägga ner några av våra 
verksamheter. Vilket i så fall är en fullmäktigefråga att ta ställning till 
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Nämndens bedömning är att kortsiktiga åtgärder riskerar att få negativa effekter på långsiktigt och 
hållbart förändringsarbete som måste genomföras välgrundat och förankrat , för att på sikt nå 
kostnadseffektiviseringar i en förändrad organisation. Således är nämndens bedömning att 
verksamheten - utifrån nuvarande uppdrag och för att kunna uppfylla de av kommunfullmäktige 
uppsatta målsättningarna samt leva upp till lagkrav - är underfinansierad. För att nå budget i balans 
är det en förutsättning att antingen mål eller medel justeras på kort sikt. På lång sikt fortsätter 
arbetet med ständiga förbättringar och med åtagande att leverera kostnadseffektiva och kvalitativa 
tjänster till kommunens medborgare.  
 
Vård- och omsorgsnämndens ordförande ser fram emot att av fullmäktige bjudas in för att 
tillsammans med förvaltningschef informera om långsiktigt åtgärdsarbete och samtidigt bidra till att 
öka fullmäktigeledamöternas kunskap om vård- och omsorgsnämndens lagstyrda uppdrag och 
nuvarande samt framtida utmaningar. 

 

 

Åtgärder för kostnadseffektivisering och kvalitetssäkring 

Pågående åtgärder som var och en kan presenteras för kommunstyrelse och kommunfullmäktige: 

 

Område Status Ekonomi 

Ökad tillgänglighet 
öppenvård, inklusive förstärkt 
samverkan med barn- och 
utbildningsnämndens 
verksamheter dnr 2020–
00105) 

Pågår, förändring träder i kraft 
hösten 2020 

Jmf, en barn-
/ungdomsplacering motsvarar:  

1500 – 2000 tkr 

Förändrade riktlinjer för 
bedömning, beslut och 
utförande av insatser enligt 
SoL och LSS (dnr2020-00021) 

Pågår, förslag för beslut till 
VON juni 2020 

Uppskattad effektivisering i 
åtgärdsplan 2020:  

300 – 500 tkr 

 

Planeringsförutsättningar för 
äldreomsorgen dnr 2020–
00107) 

Pågår, förslag för beslut 
oktober 2020 

Ej beslutade åtgärder således 
ej ännu möjligt att 
kostnadsberäkna  

Exempel: kostnad per särskilt 
boende plats 550 tkr 

Exempel: nedläggning särskilt 
boende 5500  – 10 000 tkr 
avhängigt hur många platser 
som läggs ner 
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Implementering av 
välfärdsteknologi 

Pågår, internt genom digital 
tillsyn samt digitaliserad 
ansökan ekonomiskt bistånd 
2020. 

I samverkan med RÖ genom 
påbörjat arbeta med 
hemmonitorering samt e-
hälsodagbok 

Kostnadsberäkning efter 
genomförda pilotprojekt 

Digitalisering ingår i arbete 
med planeringsförutsättningar 
för äldreomsorgen 

Utveckling Nära vård Pågår, samverkansforum finns 
på politisk samt 
tjänstepersonsnivå 

 

Kostnadsberäkningar sker i 
takt med att gemensamma 
beslut fattas 

Bemanningsoptimering och 
bemanningsstrategier 
(inklusive arbete med 
Heltidsresan) 

 

Pågår, bemanningsstrateg 
samordnar planering och 
optimering f r o m hösten 2020 

 

Förutsättning för att 
genomföra heltidsreform 
systematiskt och strukturerat 
utan negativ kostnadspåverkan 

 
 

Nämndens sammanfattning samt fråga till kommunfullmäktige 

 
 Om kortsiktiga åtgärder för att nå budget i balans är det som kommunfullmäktige förväntar sig så 
önskar vård- och omsorgsnämnden en tydlig signal om detta. VON förutsätter att 
kommunfullmäktige också är medvetna om att det i så fall kommer att innebära volymminskning 
(nedläggning av verksamhet) och/eller kvalitetssänkning (nedskärning av personal), som riskerar att 
driva upp kostnader på länge sikt.  

Vård och omsorgsnämnden ställer därför frågan till fullmäktige om huruvida nämnden skall gå vidare 
med kortsiktiga åtgärder för att få en budget i balans 2020, vilket avsevärt kommer försämra 
nämndens verksamhet och måluppfyllelse samt leda till stora försämringar för brukare och personal?  
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Bildningsnämnden

j 13 Dnr 2020-00002

Budgetuppföljning  månadsvis

Bildningsnämndens  förslag  till  beslut

Bildningsnämnden  tar  del  av informationen

Bildningsnämnden  ställer  sig bakom  den,  med  vård-  och  omsorgsnämnden

gemensamma,  skrivningen  nedan

Bildningsnämnden  ger  förvaltningen  ett  fortsatt  uppdrag  att  arbeta  långsiktigt  och

efter  beredning  lägga  förslag  till  åtgärder  för  beslut  i nämnden.

Sammanfattning

Förvaltningen  och  ekonomiavdelningen  har  upprättat  en rapport  avseende

budgetuppföljning  för  April  2020  tertial  1.

Följande  skrivning  är  gemensam  för  bildningsnämnden  och  vård-  och

omsorgsnämnden:  Att  genom kortsiktiga  åtgärder  återställa  nämndens  hela/totala

prognosticerade  underskott  för  2020 bedömer  nämnden  inte vara möJigt.
Omräknat  till  årsarbetare  (heltidstjänster  per  år) skulle  det  för  nämndens  räkning

innebära  en minskning  med 10(BN)/14(V0N)  tjänster.  Om man räknar  på en
omställning  som  genomförs  per  halvår  2020  krävs  en fördubbling,  det  vill  säga

20/28  heltidstjänster.  PersonaIomstäIIningar  i ordinarie  verksamhet  har en
genomförandetid  på nio  månader.  Sammantaget  ger  detta  mycket  begränsade

möjigheter  till  att  nå en budget  i balans  2020.  Åtgärdsplaner  som innebär

personalförändringar  kommer  därför  att  kunna  ge effekt  först  under  2021.

Nämndens  bedömning  är också  att  kortsiktiga  åtgärder  riskerar  att  få negativa

effekter  på långsiktigt  och  hållbart  förändringsarbete  som  måste  genomföras

välgrundat  och förankrat,  för  att  på sikt  nå kostnadseffektiviseringar  i en förändrad

organisation.

Kommunfullmäktige  beslutar  att  uppdra  åt förvaltningen  att  ta fram  en förenklad

budgetuppföljning  för  månaderna  juni  och  juli,  i form  av enbart  en

nettokostnadsuppföIjning,  som  ska redovisas  till  kommunstyrelsen  och

kommunfullmäktige.  Denna  tas  fram  av ekonomiavdelningen  med  utdrag  direkt

från  ekonomisystemet  och  utan  vidare  bearbetning,  vilken  därmed  ges utan

prognos  och utan analys/kommentarer.

Detta beslut innebär  en komplettering  av tidigare  beslut i kommunstyrelsen  Ei

174/2017  och kommunfullmäktige  E3 100/2017.  Tidigare  beslut  om rapport  över
budgetuppföljning  för  övriga  i besluten  angivna  månader  gäller  som  tidigare.

Justerandes  signatur
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Bildningsnämnden

Sedan  2017  finns  beslut  i kommunstyrelsen  och kommunfullmäktige  om att  en

rapport  över  budgetuppföljningen  ska redovisas  till  kommunstyrelsen,  nämnderna

och  kommunfullmäktige.  I de nu gällande  besluten  anges  att  ingen  rapport  tas

fram  för  månaderna  januari,  juni  och  juli.

Januari  månad  rapporteras  inte  utifrån  att  det  är  svårt  att  göra  en meningsfull

prognos  så tidigt  på året  samt  att  bokslutet  avseende  föregående  år då normalt

sett  ännu  inte  är klart.

Utifrån  att det är semestertider  för flertalet  chefer/budgetansvariga  är det inte
möjigt  att  få fram  en fullständig  rapport  efter  månaderna  juni  och  juli.  För  att

ändå  kunna  ge förtroendevalda  information  om kommunens  ekonomi  föreslås

dock  att  ekonomiavdelningen  tar  fram  en nettokostnadsuppföIjning  avseende

dessa  månader.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse  2020-05-20

Budgetuppföljning

Beslutet  skickas  till

Akten

Justerandes  signatur



A different Kinda life

Uppföljning åtgärdsplaner och avvikelser

Bildningsnämnden
April månad



A different Kinda life

Uppföljning åtgärdsplaner framtagna inför 2020
Åtgärdsplan 2020 (tkr) Prognos 2020 (tkr) Kommentar

Minskad fortbildning stab 100 100
Nedläggning SI 890 890
Avveckling AMI 1876 1876
Icke behörighetsgivande 100 100
Musiklek 120 120

Minskade investeringar 34 57
Prioriterade bort ytterligare 
investeringar för ca 200 tkr 
under slutet av 2019

Vakansprövning 500 500
Inköpseffektivisering 1552 1552
Kultis 118 118
Brandvägen 300 300
Samma koll 220 220
Höjd kulturskoleavgift 100 100
Minskad resurstilldelning fritids 190 190
Feriejobb (förslag) 200 0 Genomförs ej

Minskade stabskostnader 200 377

Istället för att minska feriejobb 
genomförs ytterligare 
besparingar på staben samt 
inställt nämndsammanträde i 
januari

Summa 6500 6500



A different Kinda life

Avvikelser som uppstått under året
Nya avvikelser Prognos 2020 (tkr) Kommentar

Interkommunala kostnader ‐3 650
Gymnasie 3 450 tkr, 
grundskola 200 tkr

Förskola ‐600

Grundskola ‐400
Förberedelseklass behov 
40% vt, 1 lärare utöver 
budget Horn

Bidrag för lärarassistent 
minskar ‐625

Ingår numer i 
oppositionens 
extrabudget

Ökade intäkter KLC 210
Ny finansieringsmodell 
yrkesvux/lärling

Effekter av Corona osäkert KLC, vikarier, lovskola
Summa ‐5 065



A different Kinda life

Nya åtgärdsplaner utifrån avvikelser som uppstått under året

Aktivitet/åtgärd Prognos 2020 (tkr) Kommentar
Färre feriejobbsplatser 150 Färre tillgängliga platser
Hopslagning av mindre 
enheter förskola

600 Lokalfråga

Förändrad schemaläggning 200 Inom förskola

Skolmat 200 Lägre ambitionsnivå
Förändrade öppettider  120 Öppen förskola

Äskning av medel för att 
fullfölja satsningen  med 
lärarassistenter

625

Den del av statsbidraget 
som övergått till utökade 
medel till välfärden som 
tilldelats kommunen

Summa 1 895



A different Kinda life

Sammanställning

Sammanställning Beräknad effekt (tkr)
Avvikelser åtgärdsplaner 0
Övriga avvikelser ‐5 065
Summa ‐5 065
Nya åtgärdsplaner 1 895
Prognosavvikelse nämnd ‐3 170



A different Kinda life

Nämnden bedömer det inte vara möjligt att genom kortsiktiga 
åtgärder återställa nämndens hela/totala prognostiserade 
underskott för 2020.
Omräknat till årsarbetare (heltidstjänster per år) skulle det för 
nämndens räkning innebära en minskning med 10(BN)/14(VON) 
tjänster. Om man räknar på en omställning som genomförs per 
halvår 2020 krävs en fördubbling, det vill säga 20/28 
heltidstjänster. Personalomställningar i ordinarie verksamhet har 
en genomförandetid på nio månader. Sammantaget ger detta 
mycket begränsade möjligheter till att nå en budget i balans 
2020. Åtgärdsplaner som innebär personalförändringar 
kommer därför att kunna ge effekt först under 2021.

Nämndens bedömning är också att kortsiktiga åtgärder riskerar 
också att få negativa effekter på långsiktigt och hållbart 
förändringsarbete som måste genomföras välgrundat och 
förankrat , för att på sikt nå kostnadseffektiviseringar i en 
förändrad organisation. 
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Exempel på 
verksamhetsförändringar, utan 
politiskt ställningstagande

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Förändrad lokalanvändning ‐ ‐ 1 130  ‐ 1 000  ‐ 1 000  ‐ 1 000  ‐ 1 000 

Förändring av servicenivå ‐ 657  ‐ 1 580  ‐ 1 580  ‐ 1 580  ‐ 1 580  ‐ 1 580 

Avveckling av verksamhet ‐ ‐ 2 206  ‐ 5 006  ‐ 5 006  ‐ 5 006  ‐ 5 006 

summa ‐ 657  ‐4 916  ‐7 586  ‐7 586  ‐7 586  ‐7 586 




