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Revidering av prioriterade verksamhetsbehov som inte ryms
inom preliminär kommunbidragsram
Kommunbidrag
Här redovisas de behov som inte täcks inom preliminärt tilldelat kommunbidrag för 2018.
Belopp i tkr
1.

Volymtillväxt 1,5 % inom äldreomsorgen

2 000

2.

HS-avtalet, Trygg hemgång. Utökning heltidstjänster med 1 Arbetsterapeut,
1 Sjukgymnast, 2 Sjuksköterskor, 1 Handläggare Myndighet

2 800

3.

Införande av LOV – merkostnader 2018

1 000

4.

Boendekoordinator (inkl hantering av hyresgarantier) Finansiering kv. 2-4 2018

5.

Cirkulationstvätt i kommunal regi

460
2 800

Arbetskläder är ett lagkrav som kommunen inte uppfyller idag. Försörjning av
arbetskläder är en tjänst som kan köpas externt för ca 1 000 tkr per år (Vård och
omsorg).
Ett alternativ till att köpa denna tjänst är investera i arbetsmarknadsåtgärder och
driva tvätteriverksamhet i egen regi. De ”enkla” jobb som på detta sätt skapas ger
positiv påverkan på kommunens totalekonomi genom att motverka ökade
kostnader för försörjningsstöd, bidrar till nya inkomsttagare instället för
bidragstagare, ökar skatteintäkterna, underlättar inkludering i samhället för
individen och minskar vårdkostnader och utanförskap. Se vidare bilaga 1 och 2.
6.

Merkostnader i samband med förändring av rutiner för personalplanering och
bemanning för att uppnå minskat antal timanställningar, ökade möjligheter till
heltid, förbättrad personalkontinuitet och minskade personalkostnader.
Förändringen innebär att behovet av en personalpool, som under 2017 varit
pausad av ekonomiska skäl, försvinner. Engångskostnad 1 200 tkr. Fortsatt drift
av personalpoolen medför en tillkommande kostnad om 2000 tkr per år.

1 200

7.

Höjning av habilitetsersättningen inom LSS daglig verksamhet från 5 till 8 kr per
timma. Ersättningen har inte justerats på över 10 år.

120

8.

Kompetensutveckling nyckelpersonal enligt plan inom bland annat E-hälsa,
ökade krav i det nya HS-avtalet, ökat behov av delegeringar m.m.

500

9.

Folkhälsa (kommunövergripande). Utökning med 1 anhörigstödjare 50 %,
1 samordnare 100 % samt aktivitetsbudget 750 tkr till förebyggande
folkhälsoarbete m.h.t. verksamhetens ökade omfattning

1 375

10. Kompensation för höjda hyror Hälsans hus (ökad byggkostnad från 25-45 Mkr)

200

11. Ökade avskrivningar inredning Hälsans hus (avskr tid 10 år)

260

12. Verksamhetsutvecklare Vård och omsorg

500

Summa behov av driftsmedel utöver ram

13 215
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Investeringsram
Här redovisas de behov som inte täcks inom preliminärt tilldelad investeringsram för 2018.
Belopp i tkr
1.

E-hälsoinvesteringar

1 000

2.

Inventarier äldreboende ca 50 platser

2 500

3.

Inventarier LSS

500

4.

Inventarier IFO, Myndighet, staber

500

5.

Inredning Hälsans hus (IT-utrustning 400 tkr, inventarier 2200 tkr)

2 600

6.

Produktionsutrustning tvätteri (se bilaga 2)

2 300

7.

Arbetskläder för cirkulation (livslängd 2 år)

1 500

Summa behov av investeringsmedel

10 900

Avgår investeringar enligt preliminär budgetram

-1 500

Summa behov av investeringsmedel utöver ram

9 400

Bilagor
1. Samhällsekonomisk bedömning av att starta tvätteri i kommunens regi
2. Kostnadsberäkning av ”Hörby-tvätten”

Bil. 1

Kan tvätteri i egen regi vara lönsamt för Hörby kommun?
Nedan fakta på denna sida är hämtad från www.utanforskapetspris.se:

Vad är samhället redo att betala för att rädda människor från utanförskap? Och vad kostar det att
låta bli? Det går inte att värdera mänskligt lidande i pengar, men det är möjligt att visa att
förebyggande projekt mot utanförskap lönar sig.
Ca 13 % av en årskull hamnar utanför samhället.
Det motsvarar en kostnad på 10-15 miljoner per person och 144 miljarder per årskull.
Det yttersta syftet från samhällets sida med att göra sociala investeringar är att minska människors
lidande och öka deras välbefinnande. I verkligheten är det dock inte obetydligt om investeringen kan
anses lönsam även i ekonomisk bemärkelse när ett beslut ska fattas.

Ett kalkylverktyg för samhällsekonomiska bedömningar
Nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog har studerat utanförskapets,
preventionens och rehabiliteringens ekonomi i cirka 35 års tid. Arbete inleddes 1978 med att
kartlägga olika former av utanförskap och kostnader för detta. Valet hamnade på missbruk,
alkoholism, sjukskrivning och arbetslöshet.
De har utvecklat beräkningar som visar vad utanförskap kostar för enskilda kommuner, myndigheter
och samhället i stort.
Genom beräkningsverktyg och kalkylmodeller blir det möjligt att räkna fram samhällsvinsten för
enskilda projekt. Se vidare: Kalkylverktyg för samhällsekonomiska bedömningar Bas utbildning
(2014-11-25)
Nu fortsätter arbetet med att med att ta fram en fullständig beräkningsmodell (en katalog av
förebyggande insatsers värde) som inkluderar fler förebyggande insatser, en dataapplikation och
även en skriftlig manual.
En anpassning av modellen och den medföljande manualen ger användare på kommunal nivå
möjlighet att producera egna skattningar av potentiella kostnadsbesparingar och hälsovinster utifrån
lokala data och behov.
Mer info:

https://www.utanforskapetspris.se/visarapporter/
https://www.va.se/nyheter/2012/09/07/sa-mycket-kostar-utanforskapet/
https://www.utanforskapetspris.se/Global/Rapporter/Handbok_berakningar_av_sociala_invest
eringar__locked.pdf
Ingrid Haraldsson, verksamhetsutvecklare, vård och omsorg, Hörby kommun
Tel: 0733-5300 94, mail: ingrid@piku.se

Vi kan alltså räkna ut vinsterna för Hörby kommun, om 20 nya personer varje år får anställning i
Hörby Tvätteri (ett socialt företag) och sedan slussas ut i arbetslivet, i form av:
•
•
•
•
•
•
•
•

Minskade kostnader för försörjningsstöd
Personer blir inkomsttagare istället för bidragstagare
Skatteintäkter till kommunen
Ökad köpkraft, vilket gynnar det lokala näringslivet
Inkludering i samhället för individen
(värdighet, stolthet, självständighet, ökat oberoende, arbetskamrater, meningsfullhet,
rutiner, goda vanor, språkinlärning, kultur, traditioner, lagar & regler mm)
Minskade kostnader för förstörelse/skadegörelse, rehabilitering/behandling, vård och stöd
Barn i familjerna får bättre förebilder i sina föräldrar
Minskad risk för utanförskap för barn vars föräldrar har arbete och inkluderas i arbetslivet

Dessutom vinster för de anställda inom vård och omsorg:
Upprinnelsen till idén om ett tvätteri i Hörby kommuns regi, kom sig av att arbetsbelastningen inom
vård och omsorg är stor när det gäller tvätt av egna arbetskläder. Dessutom har vi sedan ett par år
lagkrav att alla inom vård- och omsorg ska ha arbetskläder.
•
•
•
•
•

Vårdutbildad personal får mer tid över till att skapa mer kvalitet och värde för vårdtagarna,
när tvätt av arbetskläder läggs på tvätteri istället.
Personalen får en ökad arbetsglädje och yrkesstolthet
Hörby kommun blir en mer intressant arbetsgivare för vikarier och nya sökande till tjänster
Hörby kommun stärker sitt varumärke genom att visa samhällsansvar på ett nytt sätt
Att starta tvätteri, som t ex Landskrona stad har gjort, ligger i tiden och är dessutom en smart
lösning för både personal och arbetssökande

Hörby Tvätteri kan erbjuda enkla jobb för personer som står utanför arbetsmarknaden.
En anställning är den bästa arbetsmarknadsåtgärden man kan få och arbetsmarknadsanställningarna
finansieras via Arbetsförmedlingen.
Syftet med tvätteriet är att skapa jobb åt Hörby kommuns många arbetslösa. Dessa individer får en
anställning i kommunen och stärker därmed sina chanser att komma ut på den reguljära
arbetsmarknaden. Hörby kommun står, precis som många andra kommuner, inför en ökande andel
personer som lämnar etableringen inom Arbetsförmedlingens åtgärder. Efter 2 år lämnar man
etableringen och ansvaret övergår till kommunen. Tvätteriet skulle kunna sysselsätta omkring 20
personer med 2 arbetsledare. På sikt skulle även andra verksamheters arbetskläder kunna tvättas
där, t ex måltider, gata/park, räddningstjänst mm

Ingrid Haraldsson, verksamhetsutvecklare, vård och omsorg, Hörby kommun
Tel: 0733-5300 94, mail: ingrid@piku.se

Tvätteriet kan skapa förutsättningar för integration för hela samhället.
Många av de personer som kommer från etableringen saknar högre utbildning. En satsning på enkla
jobb kan stärka individerna så att de hittar ett fotfäste på arbetsmarknaden.
Tvätteriet kan innebära att fler kan bli självständiga medborgare, försörjningsstödsutbetalningarna
kan kanske bibehållas istället för att öka. Vi minskar arbetslösheten och ökar samtidigt köpkraften i
samhället och får fler som betalar skatt. Vinsterna är många. Undersökningar visar att den psykiska
ohälsan minskar för personer som har ett arbete och de behöver mindre sjukvård. Andra effekter är
att alkoholkonsumtionen minskar och att utsatta familjer får ett fotfäste på arbetsmarknaden,
samtidigt som barnen ser att föräldrarna går iväg till jobbet på morgonen, precis som i andra familjer.

Hörby den 18 september 2017

Roger Ivarsson, arbetsmarknadschef
Ingrid Haraldsson, verksamhetsutvecklare VOMS

Ingrid Haraldsson, verksamhetsutvecklare, vård och omsorg, Hörby kommun
Tel: 0733-5300 94, mail: ingrid@piku.se

Bil. 2

Hörby-Tvätten
- en del av Hörby Sociala Företag
UTKAST – KOSTNADSBERÄKNING 1.0
14 SEP 2017
Roger Ivarsson, chef, Arbetsmarknadsenheten
Ingrid Haraldsson, verksamhetsutvecklare, VOMS

Tidsramar 2018
1/2 - 31/5
•
•
•
•

1/6 – 30/11

1/12 – 31/12

Planering
Skapa projektgrupp och göra arbetsfördelning.
Upphandling maskiner och konsultation
Rekrytering projektledning och ev. andra resurspersoner.
Utse fysisk plats och säkerställa förutsättningar för byggnation och drift enligt kravspecifikationer.

Byggnation
• Upphandling av byggnation
• Byggnation och installation av produktionsmaterial
Färdigställande av lokal inför drift

Tidsramarna är satta efter den information vi har kunnat inhämta från Landskrona stad, som gjort samma satsning 2017. Kostnaderna bygger
på ett tvätteri med lägre automatiseringsgrad vilket sannolikt också skulle kunna förkorta byggnationstiden.

Investeringskostnad
En uppskattning baserad på branschutlåtanden, liknande projekt och uppskattat antal leveransadresser. Vi räknar med ca 40% av Landskrona
stads budget, utifrån vår relativa volym. Kostnad för att uppnå kapaciteten som krävs för endast VOMS behov:

* Produktionsutrustning

1,7 Mkr

Vagnar

0,6 Mkr

** Ombyggnation lokal

1,6 Mkr

*** Total investeringskostnad:

3.9 Mkr

*

Kostnaden för produktionsutrustningen är uträknat efter ett ej automatiserat tvätteri.

**

Kostnaden för ombyggnationen är beräknat efter en lokalyta på 500 kvadratmeter. Till detta kommer det att behövas cirka 200
kvadratmeter för lager och andra arbetsytor. Vill dock gardera med totalt 1000 kvadratmeter i projekteringen.

***

Kostnader som ej är nämnda är inköp och implementering av ett ärendehanteringssystem samt kostnader för projektledning och
projektering.

Driftskostnad
En uppskattning av årskostnaden baserad på branschutlåtanden och liknande projekt. Vi räknar med ca 40% av Landskrona stads budget,
utifrån vår relativa volym. Kostnad för att uppnå kapaciteten som krävs för endast VOMS behov:
WECO

0,4 Mkr

* Management och administration

0,3 Mkr

Distribution

0,3 Mkr

Underhåll

0,1 Mkr

Lokalhyra 1000 kvm

0,4 Mkr

Ersättningsinköp

0,1 Mkr

Avskrivningar (10 år)

0.4 Mkr

** Inköp av arbetskläder (per år)

0,8 Mkr

*** Beräknad driftskostnad per år:

2,8 Mkr

• Kostnad för två handledare/arbetsledare tillkommer. Eventuellt nyttjande av centrala resurser tillkommer (ekonomi, ärendehantering osv).
**

Kostnaden baseras på årligt slitage. Inköpet initialt är cirka 1,6 Mkr vid nio ombyten per anställd (ej chippade). Vid två
leveranstillfällen behövs nio ombyten (samma årliga kostnad för slitage men en högre initial investeringskostnad).

***

Tvätteriet kommer att kunna erbjuda en heltidsarbetsplats för cirka 20 personer. Kostnader för denna personal tillkommer utöver
angiven driftsbudget. Det finns även möjlighet att erbjuda arbetsplats för ytterligare deltagare, t ex från LSS.

Förbrukning WECO
Baseras på 600 kg tvätt om dagen enligt den fördelning (arbetskläder/moppar osv.) vi känner till i dagsläget. Vi räknar med ca 40% av
Landskrona stads budget, utifrån vår relativa volym. Värdena är takvärden uppsatta enligt Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för tvättoch textilservice:

Vatten

9 000 l/dag

* Beräknad förbrukning
** Energi

ca 4 800 l/dag
1 500 kWh/dag

*

Det finns exempel på ännu lägre förbrukning av vatten (ner mot 4 l/kg beroende av tvätt.

**

Energiförbrukningen bör kunna landa en bra bit under angivet takvärde. Energiförbrukningen gäller endast tvättning och
inkluderar ej ventilation, uppvärmning, belysning av lokal osv.

Till denna förbrukning kommer en kartläggning av kemikalier och andra områden för miljöpåverkan.

