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Totalt sett har förvaltningen ett negativt utfall om -3 605 tkr per februari månad, 

vilket delvis beror på ej inkomna intäkter, underskott på personalkostnader och 

köpt vård. Förvaltningen har fortsatt arbetat med periodiseringar därav har intäkter 

och kostnader periodiserats i större utsträckningen jämfört med föregående år. Till 

exempel har budgeten för personalkostnader periodiserats vilket innebär att en 

större budget ligger över sommaren för att täcka upp för de högre kostnader som 

då uppstår för att ersätta semestervikarier även Ob-ersättningen är periodiserad. 

 

Förvaltningens prognos på helåret är +/- 0. Tidigt på året är det vanligt med en 

mer negativ prognos men utifrån en rimlighetsbedömning med åtgärder som 

planeras samt att våga ta höjd för överskott har förvaltningen en nollprognos. Alla 

statsbidrag är ännu inte utlysta men viss höjd har även tagits för att ytterligare 

statsbidrag kommer att utbetalas.  
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Personalkostnaderna i februari ligger något över budget och ligger kvar på samma 

nivå som föregående månad. Jämfört med februari föregående år är 

personalkostnaderna högre 2023 vilket delvis beror på olika års lönenivåer och 

högre kostnader för arvoderade familjehem.  

 

 

Individ och Familjeomsorg 

IFO gör i nuläget en prognos på -1 000 tkr sett mot budget. Budgeten för köpt 

vård och försörjningsstöd har i jämförelse med föregående år sänkts. På grund av 

den sänkta budgeten och ökade volymer för placeringar bedöms verksamheten 

göra ett underskott vid årets slut. Organisationsförändringarna inom IFO är en 

åtgärd för ekonomisk hållbarhet på sikt. 
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För februari månad ligger kostnaderna för köpt vård över budget. Jämfört med 

föregående månad har kostnaden ökat vilket främst beror på en volymökning. 

Kostnaden för köpt vård i februari månad är 0,5 miljoner högre än kostnaden för 

motsvarande period föregående år vilket främst beror på ökade kostnader för 

kontrakterade familjehem på grund av en dyr LSS placering med omfattande 

vårdbehov.  

 

 

 

Kostnaderna i februari månad för försörjningsstöd har ökat men ligger fortsatt 

under budget. Kostnaden är även lägre än för motsvarande period föregående år. 

Vi har ännu inte sett någon större effekt av den höga inflationen i samhället 

med de förhöjda förbrukningskostnaderna, el, mat, påverka utfallet för 

försörjningsstöd.  
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Vård och omsorg 

Vård och omsorg har sammantaget en prognos på -500 tkr, vilket är fördelat på 

hemvården med ett underskott på -1 000 tkr och på Skållerudshemmet med ett 

överskott på +500 tkr. Hemvårdens underskott beror främst på att enheten redan 

nu har höga personalkostnader men där åtgärder planeras för att 

personalkostnaderna inte ska öka ytterligare. Skållerudshemmet prognostiserar ett 

överskott på grund av den låga beläggningen som varit under en längre period 

som förväntas fortgå och att personalkostnaderna då kommer att vara lägre än 

budgeterat.  

 

 

Personalkostnaden i februari månad ligger över budget och på samma nivå som 

föregående månad. Kostnaden är högre jämfört med samma period föregående år 

vilket beror på olika års lönenivåer och ett något högre semesteruttag under 2023. 

Vård och omsorg fortsätter aktivt arbeta med att följa resursbehov och justera 

scheman. Under årets första månader har hemvården höga personalkostnader där 

man behöver arbeta med åtgärder för att få ner personalkostnaderna. 

 

Stöd och service 

Stöd och service har en prognos på + 800 tkr, vilket främst beror på minskade 

kostnader för köpt vård. 

 

Administration och stab 

Administration och stab har en prognos på + 500 tkr. Överskottet beror främst på 

vakanta tjänster i början på året. 
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Statsbidrag 

Nedan finns en sammanställning på statsbidragen som är kända för 2023.  

 

 

 

 

 

Undertecknas  

Tanja Mattsson 

Socialchef 

 

Linnea Stockman 

Ekonom 

                

                                        

                                                               

                             

                       

                     

        

                                                            


