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§ 69 – Ekonomisk uppföljning 2016 Dnr SON 2016-23
Nämndens resultat för perioden till och med juli månad 2016, är 3 633 tkr sämre än budget.
Budgeten för perioden är 67 133 tkr och förbrukat är 70 766 tkr, vilket medför en differens på 3 633
tkr. Efter april månad var underskottet 1 302 tkr, som en jämförelse.
Endast de största reserveringarna för perioden är genomförda och inga genomgångar med cheferna
under semesterperioden är utförd. En fullständig genomgång med alla chefer med ny helårsprognos
kommer att genomföras till det kommande delårsbokslutet per 31 augusti. Nedan följer dock några
iakttagelser från perioden:
Reservering för externa LSS kostnader till och med juli har bokats med 978 tkr.
Reservering för beviljade och beställda bostadsanpassningskostnader till och med juli har bokats med
98 tkr.
Kostnaden för försörjningsstödet ligger över budget med 30 tkr. Hittills totalt utbetalt i år är 1 058
tkr. För helåret 2015 utbetalades totalt 926 tkr, som en jämförelse.
Under juli månad gick två tredjedelar av utbetalt försörjningsstöd till hushåll som lämnat
etableringen.
Under perioden har intäkter och kostnader fördelat sig enligt följande:
Intäkterna är 1 633 tkr bättre än budget. Personalkostnaderna överstiger budget med 5 527 tkr.
Sommarmånaderna medför som regel högre kostnader, framförallt inom verksamheter som
äldreomsorg och LSS. Budgeterade medel till vikariekostnader var inte tillräckliga. Markant högre
vårdtyngd inom hemtjänsten samt utökad tid i ärenden gällande personlig assistans enligt LSS, har
framförallt orsakat underskotten.

Justerare signatur
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Efterfrågan på korttidsvård under första delen av året var mycket hög, samtidigt som det var fullt på
Gläntan. Verksamheten löste platsbehovet inom korttidsvården på hemmaplan, framförallt genom
att det fanns tomma platser på Tivedsgården. Ett komplicerat fall ledde till att kommunen blev
betalningsansvarig gentemot USÖ, under sju dagar, till en kostnad av 4 700 kr per dygn. Uteblivna
hyresintäkter inom särskilt boende bidrog till underskottet.
I resultatet för juli 2016 ingår 676 tkr (1 159 tkr/12*7) från planeringsreserven, som ingår i
budgetramen för 2016. Kvar att utnyttja för perioden augusti till december 2016, är 483 tkr.
Yrkande
Anette Schön (KD), Nils-Olof Tivemyr (C), Gunnel Gustafson (L), Ewa Österberg (L), Rolf Johansson
(KD) och Linda-Mari Hartman (MP) yrkar på följande tillägg till beslutet:
Eftersom budgetläget är bekymmersamt skickar social- och omsorgsnämnden ett uttalande till
verksamheterna att iaktta försiktighet med kostnader resten av året samt se över om det finns
ytterligare åtgärder föra att få ner kostnaderna.
Jerry Karjalainen (V), Ulf Appelkvist (S), Hubert Oskarsson (S), Pirkko Mustonen (S) och Anna-Liisa
Törmänen (S) bifaller yrkandet.

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse - ekonomisk uppföljning 2016 (januari - juli)
Ekonomisk uppföljning 2016 - juli
Stram budgetuppföljning - enhetschef Anne-Lie Widén jan-juni
Stram budgetuppföljning - enhetschef Maria Ahlström jan-juli
Stram budgetuppföljning - enhetschef Stefan Schön jan-juli
Stram budgetuppföljning - områdeschef Jan-Åke Ahlin jan-juli

Beslut
Budgetuppföljningen för perioden godkänns.
Kommunstyrelsen delges resultatet.
Eftersom budgetläget är bekymmersamt skickar social- och omsorgsnämnden ett uttalande till
verksamheterna att iaktta försiktighet med kostnader resten av året samt se över om det finns
ytterligare åtgärder föra att få ner kostnaderna.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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§ 79 – Svar till revisorerna med anledning av rapporten Granskning av insatser för ensamkommande barn i Laxå
kommun Dnr SON 2016-91
På uppdrag av revisorerna i Laxå kommun har PwC/Kommunal sektor granskat om kommunstyrelsen
och social- och omsorgsnämnden säkerställer ett ändamålsenligt mottagande av ensamkommande
barn.
Av rapporten framgår att kommunstyrelsen och social- och omsorgsnämnden säkerställer ett
ändamålsenligt mottagande av ensamkommande barn, vilket är en bedömning som kommunens
revisorer delar. Se bifogad rapport från PwC samt följebrev från kommunens revisorer.
Revisorerna vill ha svar på frågan hur social- och omsorgsnämnden kan förbättra, följa upp och
förtydliga ansvarsfördelningen mellan den gode mannen och boendepersonalen.
För att förtydliga ansvarsfördelningen mellan gode män och boendepersonal, redovisar ansvarig
enhetschef sammanfattningsvis följande tre åtgärder:
Träffar sker med alla gode män två gånger per termin.
Veckobrev sänds ut med information om aktuella frågor.
Alla gode män får inbjudan att delta vid husmöte på HVB Ester en gång per månad.
Syftet med aktiviteterna är att tillsammans diskutera aktuella ämnen och frågeställningar, som berör
ungdomarna. Det är enhetschefen och/eller samordnare vid boendet som leder dessa möten.
Aktiviteterna dokumenteras vid varje tillfälle.
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Tjänsteskrivelse - svar på revisionsrapport granskning av insatser för ensamkommande barn
2015
Revisionsrapport - Granskning av insatser för ensamkommande barn 2015

Beslut
Svaret enligt ovan godkänns och delges kommunens revisorer.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 80 – Revidering av trygghetslarmstaxan Dnr SON 2016-53
Social- och omsorgsnämnden fattade beslut den 24 maj 2016, § 61, om att revidera
trygghetslarmstaxan. Beslutet skulle gälla från den 1 juli 2016 och löd:
”Individer som har trygghetslarm, och som inte har några andra insatser från äldreomsorg, debiteras
timkostnad (lägst 1 timme) för insatsen vid larmanvändning.”
Beslutet var dock inte sådant att nämnden själva hade rätt att fatta, utan skulle ha gått vidare till
kommunfullmäktige via kommunstyrelsen. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om
förändringar av taxor, förutom där kommunfullmäktige har lämnat delegation till social- och
omsorgsnämnden.
Med anledning av ovanstående upphävs härmed nämndens beslut från den 24 maj 2016, § 61, och
kommunstyrelsen kommer att behandla ärendet den 31 augusti. Kommunfullmäktige tar sedan sitt
beslut i ärendet den 21 september 2016.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningens förslag
Social- och omsorgsnämndens beslut från den 24 maj 2016, § 61, upphävs.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att individer som har trygghetslarm, och som inte har några
andra insatser från äldreomsorg, debiteras timkostnad (lägst 1 timme) i de fall som
larmanvändningen leder till ett hembesök.
Beslutet gäller från den 1 oktober 2016.
Yrkande
Ulf Appelkvist (S), Pirkko Mustonen (S), Anna-Liisa Törmänen (S) och Hubert Oskarsson (S) yrkar på
att ta ut en lägre ersättning än den föreslagna timersättningen, för att inom ett år utvärdera. Motivet
är att man misstänker att de äldre säger upp sitt larm, om de ser att det kostar.
Ajournering
Ajournering begärs av Anette Schön (KD) kl. 16.40.
Mötet återupptas igen kl. 16.45.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag, tillika majoritetens förslag, och finner att
det antas.
Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet från Ulf Appelkvist (S) m.fl. och finner att
tilläggsyrkandet avslås.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse - revidering av trygghetslarmstaxan
§ 61 Återremitterat ärende - Revidering av trygghetslarmstaxan

Beslut
Social- och omsorgsnämndens beslut från den 24 maj 2016, § 61, upphävs.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att individer som har trygghetslarm, och som inte har några
andra insatser från äldreomsorg, debiteras timkostnad (lägst 1 timme) i de fall som
larmanvändningen leder till ett hembesök.
Beslutet gäller från den 1 oktober 2016.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Reservation
Ulf Appelkvist (S), Hubert Oskarsson (S), Pirkko Mustonen (S) och Anna-Liisa Törmänen (S) reserverar
sig.
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