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Måluppfyllelse

Medborgare
Utveckling
Medarbetare
Ekonomi

1/3 mål uppfyllt
3/3 mål uppfyllt
0/2 mål uppfyllt
0/1 mål uppfyllt

Ekonomi (tkr)

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Driftsbudgetavvikelse

Bokslut
2018

Bokslut
2019

98 751
-405 546
-306 795
305 326
-1 469

75 419
-417 700
-342 282
315 189
-27 093

4 241
4 400
159

2 393
2 550
157

467
520
66,50 %

471
518
63,87 %

Investeringar
Utfall
Investeringsbudget
Avvikelse
Antal årsarbetare
Antal anställda
Personalkostnadsandel %

Verksamhet
Socialnämndens ansvarsområde omfattar


Myndighetsutövning



Individ och familjeomsorg



Vård och omsorg



Arbetsmarknad



Integration



Försörjningsstöd



Förebyggande arbete



Etablering
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Myndighetsenheten
Enheten ansvarar för all myndighetsutövning gentemot enskilda individer inom
socialförvaltningens verksamhetsområde. Det innebär att beslut fattas bl.a. i fråga om beslut
enligt LVU (Lagen om vård av unga) och LVM (Lagen om vård av missbrukare), rätt till
hemtjänst, särskilt boende och personlig assistans.
Inom enhetens ansvarsområde ligger också ekonomiskt bistånd, akut hjälp vid familjevåld,
jourlägenheter, familjerådgivning, faderskapsutredningar samt utredning och handläggning av
familjehem och ensamkommande barn.
Individ- och familjeomsorg (IFO)
Individ och familjeomsorgs utförardel arbetar med både med vuxna och barn/unga med svåra
hemförhållanden och/eller missbruksproblem samt med vuxna missbrukare och personer med
psykisk ohälsa samt sociala bostäder.
Enheten tillhandahåller insatser i form av biståndsbedömda stödinsatser, behandlingsprogram
för alkohol- och drogmissbrukare samt kris-, råd- och stödsamtal. Enheten bedriver även
biståndsbedömt boendestöd och icke biståndsbedömd dagverksamhet för personer med
psykiska funktionshinder. Dessutom erbjuds många olika former av icke biståndsbedömda
gruppverksamheter.
Vård och omsorg
Enheten arbetar dels med äldreomsorg och dels med vård och stöd till personer med
funktionshinder. Uppdraget omfattar biståndsbedömt trygghetsboende, hemtjänst,
hemsjukvård, Trygg Hemgång, daglig verksamhet för äldre och funktionshindrade personer och
personlig assistans. Verksamheten ansvarar även för särskilda boenden för så väl äldre som
funktionshindrade och korttids- och växelvård.
Arbetsmarknad och integration
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Inom enheten ligger det samlade ansvaret för kommunens arbetsmarknadsfrågor. Enheten
ansvarar även för all flyktingverksamhet i kommunen, exklusive ensamkommande ungdomar. I
uppdraget ingår även anskaffning av bostäder.
Försörjningsstöd
Enheten ansvarar för utbetalning av ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning, samt
ansvar för kommunens alkoholtillstånd. Verksamheten ingår i Myndighetsenheten.

Årets händelser
Socialnämndens och förvaltningens förmåga att identifiera, ta tillvara, realisera och utvärdera
olika lösningar, såväl organisatoriska som tekniska, inom ett antal områden kommer att ha
avgörande betydelse för hur Socialnämnden lyckas i sitt uppdrag under de kommande åren.
Arbetet med införande av smarta kostnadseffektiviserande e-hälsolösningar fortsätter.
Uppgradering pågår av det centrala verksamhetssystemet Procapita till Lifecare inom
Myndighet och Individ och Familjeomsorg.
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Utbyggnaden av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete har utvidgats så att det även
omfattar myndighetsverksamheten utanför vård och omsorg samt Individ och familjeomsorgen.
Detta innebär att förvaltningen systematiskt kan följa verksamhetens kvalitet och utveckling,
både genom att verksamheterna själva registrerar sina uppföljningar men även via tillsyn från
kvalitetsenheten. En revidering har inletts för att enheten ska kunna följa upp relevanta
kvalitetsaspekter i verksamheterna.
Ytterligare åtgärder som pågår är bland annat anslutning som producent i Nationell
Patientöversikt (NPÖ), införande av medborgartjänster (E-tjänster med direkt anslutning till
våra verksamhetssystem) och införande av automatisering avseende försörjningsstöd.
Hälso- och Sjukvårdsavtalet (HS-avtalet) och Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård medför fortsatt ett utökat vårdansvar med en, på grund av den
underliggande demografiska utvecklingen, kontinuerlig ökning över tid av fler och mer
vårdkrävande patienter, ökade krav på sjukvårdskunskap hos personalen och kortare ledtider
från sjukhus till vård i kommunen. Från och med 1 januari 2019 utvidgades avtalet att gälla även
för patienter som skrivs ut från psykiatrin. För kommunens del innebär det att det krävs en
beredskap att ta emot utskrivningsklara patienter mycket snabbare, från 30 dagar till 2,8
(genomsnittstid/månad). Som en konsekvens behöver kommunen inom en snar framtid få fram
ett socialpsykiatriboende.
Ett nytt arbetssätt och ny organisering startade under 2019 inom hemtjänst/hemsjukvård.
Anledningen var bland annat att brukarna inte upplever tillräcklig hög grad nöjdhet. Samtidigt
har kommunen en mycket god kontinuitet (i jämförelse med Skånes kommuner i topp 4).
Satsningen som påbörjades under 2019 för att öka kompetensnivån hos personalen fortsätter i
samarbete med Consensus och vårdgymnasiet i Eslöv. Det har gjorts en satsning på
internutbildning genom Hörbyakademin.
Planeringen för att ersätta Hagadal och Källhaga och öka antalet SÄBO platser till 2021 med ett
nytt särskilt boende fortskrider och utvecklas vidare. Målsättningen är att detta ska bli ett
boende som möter framtida behov både utifrån kvalitet och förändrade krav.
Det finns ett fortsatt behov av att utöka antalet vårdplatser för LSS. Fler beslut väntar på
verkställande, samtidigt som det finns lägenheter i befintliga boenden som inte uppfyller kraven
och måste ersättas. Detta har nu medfört att kommunen fått sin första dom mot sig, inklusive
avgift för att beslut avseende LSS korttid inte har verkställts. Risk finns för fler domar och
avgifter.
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Inom psykisk ohälsa och missbruk har sedan hösten 2018 och fortsatt under 2019 antal ärenden
eskalerat, både inom barn och inom vuxensidan. Den psykiska ohälsan ökar i samhället i stort
och det innebär ett nytt behov av åtgärder från kommunens sida.
Omvärldsfaktorer såsom ett minskat antal flyktingar påverkar och en sammanslagning av
arbetsmarknadsenheten (AME), integrationsenheten och försörjningsstödsenheten har

planerats och kommer att träda i kraft under januari 2020. Sammanslagningen till den nya
enheten Arbete och försörjning är ett steg i att effektivisera processerna för de som kommunen
behöver stödja för att nå självförsörjning.
Sammantaget finns det stora utmaningar att möta så som en ökning av antalet ärenden som
avser våld, barn som far illa, missbruksärenden, psykisk ohälsa, behov av bostäder inom LSS,
utmaningen med den demografiska åldersstrukturen med kraftigt ökande antal äldre, samt inte
minst, att genomföra de åtgärder som beslutats för en budget i balans.

Årets resultat
Driftsanalys
Socialnämnden redovisar ett underskott på -27,1 mkr för 2019, vilket är en förändring med 25,6 mkr jämfört med föregående år och en förändring med -1,9 mkr jämfört med delårsrapport
2. Underskottet motsvarar en avvikelse på -8,6 % i förhållande till nettokostnadsramen.
Bruttokostnaderna har under året ökat med 3,0 % medan intäkterna minskat med -7,6 %.
Kommunbidragsökningen uppgick till 3,2 %. Intäkterna uppgick till 75,4 mkr, en minskning
med 23,3 mkr jämfört med 2018, beroende på minskade bidrag från Migrationsverket och från
Socialstyrelsen. Under samma period ökade kostnaderna med 12,2 mkr och ramtillskottet
uppgick till 8,4 mkr. Underskottet för 2019 härrör sig huvudsak till en budget ej i balans då

nämnden inte tagit beslut om åtgärder i tillräcklig omfattning, samt på ökade kostnader
för familjehem och institutionsplaceringar.
Social ledning, vilket omfattar politisk verksamhet, socialchef och övergripande administration,
redovisar ett underskott på -16,8 mkr. Vid delårsrapport två prognosticerades ett underskott på
-16,4 mkr. Större delen av underskottet, -13,6 mkr beror på en budget ej i balans då nämnden
inte tagit beslut om åtgärder i tillräcklig omfattning. Kommunen har en tvist med ett företag
som pågått sedan 2017, där tingsrättsförhandlingar i nuläget är planerade i februari 2020. Efter
bedömning från jurist har -3,2 mkr satts av enligt försiktighetsprincipen för att kunna hantera
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de kostnader som kan uppstå vid ett icke fördelaktigt domslut. Kostnader för den politiska
organisationen visar ett underskott med -0,3 mkr.
Kvalitet och utveckling visar ett överskott på 2,8 mkr, vilket motsvarar prognosen i
delårsrapport 2. Resultatet är hänförbart till kostnader för E-hälsa som är lägre än budgeterat,
då alla funktioner inte är driftsatta i enlighet med avtal och då har nämnden därmed ej heller
kostnader för desamma.
Förebyggande folkhälsa redovisar ett underskott på -0,2 mkr. I delårsrapport 2 prognosticerades
ett nollresultat. Underskottet är hänförbart till personalkostnader. Enheten är avvecklad under
året och personalen är omorganiserad till andra enheter.
Vård och omsorg redovisar ett överskott på 2,9 mkr, jämfört med delårsprognosen på 3,3 mkr.
Intäkterna, i huvudsak beroende på minskad ersättning för personlig assistans då ett ärende
avslutats, visar ett underskott om -2,1 mkr jämfört med budget. Personalkostnaderna visar ett
överskott om 13,0 mkr, delvis som ett resultat av de handlingsplaner som tagits fram. Samtidigt
redovisas vissa personalrelaterade kostnader under andra kontoslag, såsom
bemanningssjuksköterskor och LSS-placering, se nedan. Externa entreprenader visar ett
underskott om -2,1 mkr beroende på ett enskilt LSS-ärende, men motsvarande överskott finns
under personalkostnader. Material och övriga tjänster visar ett underskott om -5,9 mkr där de
stora avvikelserna avser fordonskostnader, inhyrda sjuksköterskor under sommaren samt
tekniska hjälpmedel och sjukvårdsartiklar. Den ökande kostnaden för hjälpmedel är en
konsekvens av att patienter blir utskrivna till hemmet snabbare än tidigare. Detta för med sig bl.
a behov av fler hjälpmedel
Myndighetsenheten, redovisar ett underskott mot budget med -12,9 mkr. Avvikelsen i
delårsprognosen uppgick till -11,9 mkr. Underskottet är hänförligt till ökat antal ärenden
rörande missbruk, våld och barn som far illa med resultatet högre kostnader för familjehem och
placeringar.
Etableringsenheten redovisar ett underskott på -0,1 mkr. I delårsprognosen prognosticerades
ett nollresultat. Resultatet är hänförbart till kostnad för ett skadestånd. Enheten kommer att
ingå i Arbete och försörjning fr om januari 2020.
Försörjningsstödsenheten redovisar ett underskott på -1,1 mkr jämfört med en prognos på -0,7
mkr. Kostnaden för utbetalt försörjningsstöd har ökat. I resultatet finns även kostnader för
deltagande i robotiseringsprojekt som, samt för deltagande i SKL-projekt som på sikt förväntas
att minska kostnaderna.

201920

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Sida

9 (22)

Dnr

2019-02-06
Socialförvaltningen

Klicka här för att
ange text.

Individ och Familj redovisar ett överskott om 1,0 mkr, vilket motsvarar prognosen vid delåret.
Resultatet är kopplat till lägre personalkostnader samt ökade externa bidrag.
Arbetsmarknads- och integrationsenheten redovisar ett underskott på -2,6 mkr vilket är en
förbättring i förhållande till delårsrapportens prognos om -3,0 mkr. Underskottet förklaras med
lägre intäkter än budgeterat från Migrationsverket, samt minskade projektintäkter.

Investeringsanalys
Socialnämndens investeringsbudget uppgick till 2,55 mkr var av 2,4 mkr har förbrukats under
året. Av utnyttjade medel har 0,5 mkr använts till inventarier inom Vård och omsorg, 0,4 mkr
till inventarier inom Myndighet och Individ- och familjeomsorg, samt 1,5 mkr till inventarier till
äldreboenden.

Intern kontroll
Socialnämnden har beslutat att internkontrollplanen för 2019 ska omfatta följande områden:


Antal bidragstagare och antal hushåll med försörjningsstöd



Antal placerade barn och ungdomar



Genomförandeplaner är upprättade och om målen uppfylls inom hemvården

Internkontrollplanen har redovisats och godkänts av Socialnämnden.

Måluppfyllelse kortsiktiga mål
Tre av nio mål är i nuläget uppfyllda och ett är på god väg. Tre mål är röda och två går ej att
mäta under perioden.
Medborgaren
Målet för självständiga medborgare har uppnåtts då hela 39 % gått vidare till någon form av
sysselsättning.
Kvalitén på vården mäts i ”öppna jämförelser” och resultat för perioden finns ej tillgängligt.
Utbetalt försörjningsstöd i förhållande till standardkostnaden går ej att mäta under året. För
2018 var utbetalt försörjningsstöd 2,5 % lägre än kommuner med liknande förutsättningar som
Hörby och hela 34 % lägre än genomsnittet i riket
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Utveckling
Under utvecklingsområdet så har 1trygghetsboende skapats, 2 nya E-tjänster samt, 1
digitaliserad och/eller automatiserad process införts, vilket innebär att tre av tre mål har
uppfyllts.
Medarbetaren
Sjukfrånvaron uppgick till 6,6 % vilket innebär att målvärdet inte uppfylls. Det ska dock
poängteras att målet är mycket ambitiöst, sjukfrånvaron är låg, framförallt med tanke på att den
för några år sedan låg omkring 14% samt att förvaltningen bedriver vård och omsorg med stora
krav på att man måste vara sjukskriven vid även förkylning och liknande med hänsyn till
smittorisken som kan drabba äldre och andra sköra målgrupper som vi arbetar med.
En medarbetarenkät gjordes under hösten och visar på en god nivå på flera enheter, men inte
riktigt tillräckligt för att målet ska uppfyllas.
Ekonomi
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Socialnämnden redovisar för år 2019 ett större underskott på –27,1 mkr. Detta är framförallt
beroende på att nämnden ej fått kompensation för minskade intäkter samt att ärenden inom
område missbruk/våld i nära relationer och barn som far illa har ökat markant. Underskottet
motsvarar en avvikelse på -8,6 % och därmed uppnås inte målet på en budget i balans.
Prioriterat område - Mål

Styrtal

Indikator

Resultat

MEDBORGARE

Styrtal

Indikator

Utbetalt försörjningsstöd

Utbetalningar högst enligt stdkostnad
<= 5 % över std-kostn

Resultat
Går ej
att
mäta
under
året

Självständiga medborgare

> 5 % över std-kostn

Minst 25 % av de som
remitteras till AME ska
Självständiga medborgare
gå vidare till
förvärvsarbete
Indikatorerna för
Hög kvalitet på levererad vård sammanhållen vård och
och omsorg
omsorg i Öppna
jämförelser
UTVECKLING
Styrtal
Tillskapa minst ett
Antal påbörjade projekt
Trygghetsboende
för Trygghetsboende
Förbättra och utveckla
kommunens digitala lösningar Antal nya E-tjänster
för invånare och företag
Antal nya digitaliserade
Förbättra och utveckla
och/eller
kommunens digitala lösningar
automatiserade
för invånare och företag
processer
MEDARBETARE
Styrtal

Minst 25 % till arbete
Minst 20 % till arbete

Förändr indikator >= 2 %
enheter
Förändr indikator >= 1 % enhet
Förändr indikator >= 0%

Finns
inget
resultat

Indikator

Resultat
1 eller fler
inga
2
1
0
1
0

Indikator

1
2

1
Resultat

<= 6,03 %

Sjukfrånvaro 1 % -enhet
lägre än 2017 (7,03 %)

6,04-6,50 %

Trygga och självständiga
medarbetare

Nöjd Medarbetar Index
skall vara minst 80 %
(årlig mätning)

75-80 %

EKONOMI

Styrtal

Minskad sjukfrånvaro

39%

Mindre än 20 % till arbete

6,6%

> 6,50 %
>= 80 %

75-80 %

< 75 %

Indikator

Resultat

Noll eller överskott

God ekonomisk hushållning

Budget i balans

Underskott < -2 %
Underskott > -2 %

-8,6%
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Personalekonomi
Antalet årsarbetare med månadslön har ökat med 4 tjänster jämfört med föregående år, från
467 till 471. Socialförvaltningen har inom AME ansvaret för extratjänster, vilket förklarar
ökningen. Personerna arbetar inom samtliga förvaltningar i kommunen men kostnaderna
belastar socialförvaltningen. Extratjänsterna uppgick till 21 stycken.
Personalkostnaderna, exklusive arbetsgivaravgifter, har trots en marginell ökning av antalet
årsarbetare minskat med -0,5 % från 193,4 mkr till 192,4 mkr.
Den totala sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år från 5,88 % till 6,61 %. Ökningen
är hänförbar till långtidsfrånvaro. Korttidsfrånvaron har under perioden minskat något.
Långtids-sjukskrivningarna över 60 dagar, har under året ökat från 1,71 % till 2,56 % medan
korttidsfrånvaron har minskat från 4,17 % till 4,05 %, vilket är ett mycket bra resultat.

Personalkostnader exklusive arbetsgivaravgifter & pensioner, tkr
Lön till anställda med månadslön enligt AB

2017

2018

2019

144 405

148 847

145 425

därav
- lön för facklig verksamhet

9

- sjuklön

3 015

3 420

3 552

- utbet ersättn fylln/övertid

3 485

2 700

2 579

Lön till anställda med timlön enligt AB

15 992

24 207

26 658

Lön/arvode till delt brandm, kont pers, PAN, förmyndare/ställföreträdare, övr uppdr tag

9 032

8 972

9 607

Lön till anställda enligt BEA

3 872

7 315

6 361

Arvoden till förtroendevalda

410

186

529

38

7

79

180

191

126

3 558

3 593

3 634

51

106

74

177 499

193 416

192 414

därav förlorad arbetsförtjänst
Utbetald km-ersättning
Omkostn ers dagbarnv, kontaktpers
Trakt, resekostn, teleers, pers utlägg o dyl
Övrigt ex utbet till jur pers med A-skatt, pens avg
Summa utbetald lön/ersättning:
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Utblick 2020
Organisationens förmåga att identifiera, ta tillvara, realisera och utvärdera olika lösningar, såväl
organisatoriska som tekniska, inom ett antal områden kommer att vara avgörande för hur
Socialnämnden lyckas i sitt uppdrag de kommande åren.
Ett strategiskt viktigt fokusområde kommer fortsatt att vara att tillvarata digitaliseringens
möjligheter så att vårdkvaliteten kan ökas samtidigt som resurserna används mer effektivt.
Förvaltningen kommer att fortsätta med att införa nya smarta kostnadseffektiviserande ehälsolösningar under 2020.
Uppgradering har genomförts av det centrala verksamhetssystemet Procapita till Lifecare inom
Vård och omsorg och Individ och Familjeomsorg. Under 2020 kopplas övriga verksamheter på.
Utbyggnaden av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete har utvidgats så att det även
omfattar myndighetsverksamheten utanför vård och omsorg samt Individ och familjeomsorgen.
Detta innebär att förvaltningen systematiskt kan följa verksamhetens kvalitet och utveckling,
både genom att verksamheterna själva registrerar sina uppföljningar men även via tillsyner från
kvalitetsenheten.
Ytterligare åtgärder som är på gång är bland annat anslutning som producent i Nationell
Patientöversikt (NPÖ), införande av medborgartjänster och införande av automatisering
avseende försörjningsstöd.
Hälso- och Sjukvårdsavtalet (HS-avtalet) och Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård medför fortsatt ett utökat vårdansvar med en, på grund av den
underliggande demografiska utvecklingen, kontinuerlig ökning över tid av fler och mer
vårdkrävande patienter, ökade krav på sjukvårdskunskap hos personalen och kortare ledtider
från sjukhus till vård i kommunen. Från och med 1 januari 2019 utvidgades avtalet att gälla även
för patienter som skrivs ut från psykiatrin. För kommunens del innebär det att det krävs en
beredskap att ta emot utskrivningsklara patienter mycket snabbare, från 30 dagar till 2,8
(genomsnittstid/månad). Som en konsekvens behöver kommunen få fram ett
socialpsykiatriboende.
Ett nytt arbetssätt och ny organisering startade under 2019 inom hemtjänst/hemsjukvård.
Anledningen var bland annat att brukarna inte upplever tillräcklig hög grad nöjdhet. Samtidigt
har kommunen en mycket god kontinuitet (i jämförelse med Skånes kommuner i topp 4). Vi
behöver fortsätta satsningen som påbörjades under 2019 för att öka kompetensnivån hos
personalen. Vårt samarbete med Consensus och vårdgymnasiet i Eslöv fortsätter men vi
kommer även att göra en satsning på internutbildning.
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Planeringen för att ersätta Hagadal och Källhaga med ett nytt särskilt boende fortskrider.
Målsättningen är att detta ska bli ett boende som möter framtida behov både utifrån kvalitet och
förändrade krav.
Stora krav kommer att ställas vad gäller uppföljningen av att de förändringar av organisation
och arbetssätt som beslutats verkställs och medför avsedda effekter vad gäller kvalitet och
effektivitet.
Beslutade åtgärdsplaner för att anpassa kostnadsnivån och uppnå budget i balans ska verkställas
i de delar nämnden beslutat.
Det finns ett fortsatt behov av att utöka antalet vårdplatser för LSS. Fler beslut väntar på
verkställande, samtidigt som det finns platser i befintliga boenden som inte uppfyller kraven och
måste ersättas.
Ett väl fungerande arbetsmarknadsarbete kommer att få allt större påverkan på kommunens
ekonomi både direkt och indirekt genom att fler kommuninvånare blir inkomsttagare och inte
bidragstagare. Att bli etablerad på arbetsmarknaden är en förutsättning för integrering i
samhället och minskat utanförskap vilket i förlängningen medför ökade skatteintäkter, minskat
behov av försörjningsstöd samt minskade vårdkostnader. Det ligger en utmaning i, att med en
betydligt minimerad personalstyrka samtidigt kunna hantera en ökad volym och större
komplexitet och minska utbetalt ekonomiskt stöd
Den metodik som tillämpas inom Individ- och familj, med bland annat Familjeorienterat
arbetssätt, har visat sig ge mycket goda resultat. Arbetet med att öka kvaliteten och kapaciteten
inom öppenvården och minska behovet av externa placeringar kommer framöver att vara svårt
att uppehålla pga. planerade personalminskningar inom enheten. Under 2019 har antal ärenden
eskalerat, både inom barn- och vuxensidan. Även den psykiska ohälsan ökar i samhället i stort
vilket innebär nya behov av åtgärder från kommunens sida.
Omvärldsfaktorer såsom ett minskat antal flyktingar påverkar och en sammanslagning av
arbetsmarknad-och integrationsenheten (AMI) med enheten för Försörjningsstöd kommer att
genomföras under januari 2020. Sammanslagningen är ett steg i att effektivisera processerna för
de som kommunen behöver stödja för att de ska nå självförsörjning.
En politisk handlingsplan innefattande minskade nettokostnader motsvarande 25 mkr för en
budget i balans har beslutats. Handlingsplanen samt de besparingar som redan gjorts under
2019 innebär förändrade förutsättningar för förvaltningens verksamheter. Risk finns för ökad
belastning på personalen, kompetensbrist, längre väntetider och ökat försörjningsstöd. Antalet
personalavgångar ökar, samtidigt som det blir allt svårare att rekrytera kompetent personal.
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Uppföljning av privata och kommunala utförare
Kommunen är ansvarig gentemot medborgarna för verksamhet som bedrivs av privata utförare
på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. I ansvaret ingår att följa upp och
kontrollera verksamheten. Socialnämnden gör löpande uppföljningar av varje enskild
verksamhet som bedrivs, enligt upprättade uppföljningsplaner, vilka är reglerade i de avtal som
tecknas med varje utförare.
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Verksamhetsspecifika bilagor
Redovisade tabeller och grafer är bilagda för tydliggörande av verksamhetsutvecklingen 2018.

esultaträkning
Resultaträkning. tkr
Intäkter

Bokslut

Budget

Utfall

2018

2019

2019

Avvikelse

98 751

79 407

75 419

-3 988

-405 546

-394 596

-417 700

-23 104

-306 795

-315 189

-342 282

-27 093

Kommunbidrag

305 326

315 189

315 189

Årets resultat

-1 469

0

-27 093

Kostnader
Nettokostnader

Driftredovisning, tkr

Bokslut

Budget

Utfall

Avvikelse

2018

2019

2019

-21 655

-5 266

-22 108

-16 842

-3 728

-7 672

-4 879

2 793

-472

-2 784

-2 936

-152

-213 925

-227 847

-224 980

2 868

-33 355

-41 144

-54 078

-12 934

-1 214

-276

-421

-145

Ekonomi- & försörjningsstöd

-15 036

-15 988

-17 115

-1 127

Individ & Familjeomsorg

-10 611

-11 132

-10 105

1 026

Arbetsmarknadsenheten

-6 800

-3 080

-5 660

-2 579

Nettokostnad

-306 795

-315 189

-342 282

-27 093

Kommunbidrag

305 326

315 189

315 189

Årets resultat

-1 469

0

-27 093

Social Ledning
Kvalitet & utveckling
Förebyggande
Vård Och Omsorg
Myndighetsenhet exkl EKB
Etableringsenheten, EKB
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Bokslut
2018

Avgifter

Budget
2019

Utfall 2019

Avvikelse

6 003

6 824

6 629

-195

Hyror externa

18 295

17 392

17 485

93

Bidrag

65 769

47 919

42 914

-5 005

7 774

7 272

8 383

1 111

Övriga intäkter
Interna intäkter

910

0

8

8

Summa intäkter

98 751

79 407

75 419

-3 988

Personalkostnader

-269 686

-281 532

-266 780

14 752

Material och övriga tjänster

-40 459

-23 751

-46 398

-22 648

Lokaler

-23 977

-24 277

-25 228

-951

Entreprenader externa

-38 590

-34 491

-45 219

-10 728

Interna IT-tjänster

-3 927

-4 018

-4 281

-263

Konsulttjänster

-3 963

-1 949

-3 801

-1 852

Lämnade bidrag

-23 653

-22 765

-24 177

-1 413

Kapitalkostnader

-1 291

-1 814

-1 814

0

Summa kostnader

-405 546

-394 597

-417 700

-23 104

Nettokostnad

-306 795

-315 189

-342 282

-27 093

305 326

315 189

315 189

-1 469

0

-27 093

Kommunbidrag

Årets resultat

Investeringar 2019, tkr

Budget

Utfall

Avvikelse

9731 Inventarier Myndighet & IFO

500

375

125

9732 Inventarier Vård & Omsorg

500

481

19

1 550

1 537

13

2 550

2 393

157

9733 Inventarier Äldreboenden
Total
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Boendekostnader för nyanlända Hörby kommun
Resultaträkning, tkr
Avgifter
Bostadshyror

Utfall 201912
112
2 350

Summa intäkter

2 462

Bostadshyror

-2 326

Lokalvård, städservice

0

Fönsterputsning

0

Sophämtning
Rep o underh av mindre omfattn
El
Vatten och avlopp
Förbrukningsinventarier
Summa kostnader
Resultat

-2
-1
-238
-8
-22
-2 597
-135
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Ökning av beslutade insatser inom LSS
Beslut brukare inom LSS

2017 sep

2018 sep

2019 sep

Antal brukare med LSS beslut

10

20

22

Antal brukare med SoL beslut

19

15

17

Totalt

29

35

39

2017

2018

2019

Anmälningar

318

375

430

var av våld

25

31

73

Utveckling antal ärenden barn 0-18 år myndighet
Anmälningar jan-dec

Volym hemtjänst
Utförda timmar hemtjänst
Antal personer med hemtjänst

2018

2019

Förändring

125 631

117 513

-8 118

667

686

19
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Konsultkostnader jan-dec 2019
Konsultslag
SFI

Kostnad, kr
1 671 590

Handledning av medarbetare

447 200

Tolkkostnader

277 207

Socionomer

192 615

Avgift, Barnahus i Lund

214 727

Advokatkostnader avseende stämning rörande avtalsbrott

216 281

Outplacement

60 000

Advokatkostnader

67 188

Föreläsning

20 640

Tandläkare

40 940

Familjerätt

17 415

Utbildning Kälvestens intervju- och tolkningsmetod

17 400

Grupputveckling

42 503

Individ & organisationsutveckling

15 000

Utbildning skattningsverktyg ORS/SRS samt KASAM

12 500

Faderskapsanalys

19 125

Stratsys

10 500

Föreläsning familjehem

10 000

Procapita

22 426

Genomgång och tolkning av Kälvestenintervjuer
VoO College 2019
Summa konsultkostnader

6 600
25 792
3 407 649

