
1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Kultur- och fritidsnänmdens uppdrag och ansvarsonu·åden 

- kultur- och biblioteksverksamhet 

- bidrag och mmat stöd till kultur- och idrottsföreningar 

- fritidsgårdsverksamhet 

-musik- och kulhn·skola (Kulturverkstan) 

- konsumentverksamhet 

Målgrupper 

- allmänheten 

-föreningar inom kultur- och fritidsområdet 

2 Omvärldsanalys 

Inom kulturverksamheten påverkas biblioteken av utbudet av nya medier, en bok kan läsas via 
flera olika medier. Här är det viktigt att vara med i utvecklingen och kunna erbjuda olika 
alternativ och vara en mötesplats för alla åldrar. 

Huvudbiblioteket är i stort behov av en förnyelse interiört och detta har länge varit ett starkt 
önskemål och bör åter aktualiseras. 

Kraven på anläggningars utmstning och säkerhet ökar till nytta för både aktiva och åskådare i 
olika sammanhang. Bättre förutsättningar för innebandy, handboll och gymnastik är av stor 
vikt. När det gäller utonlims så fums ett behov av en konstgräsplan för fotboll. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

"För en positiv utveckling av hela kommunen behöver flera kreativa möteplatser för ideer, 
begrepp och kultur skapas. Förståelsen för den ideella sektorns betydelse för trivsel, 
aktivitetsutbud, mångfald behöver förstärkas." 

3.1.1 styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Senaste kommentar Mått 

Medborgare Bra kvalitet på service Inom biblioteksverksamheten Nöjd-Region-Index: 
fortsätter arbetet med aktiviteter Fritidsmöjligheter 
riktade mot barn och föräldrar. 

För fritidsgärdsverksamheten Nöjd-Medborgar-
planeras nya lokaler i Tingsryd s Index: Fritid/Idrott 
tätort samt ett utökat samarbete 

• Nöjd-Medborgar-med föreningslivet på flera orter. 

Nämnden vill erbjuda god Index: Fritid/kultur 

tillgänglighet, bra bemötande och 
hög kvalitet och vara med om att 
skapa kreativa och öppna 
mötesplatser. 
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Perspektiv Nämndsmål Senaste kommentar Mått 

Skapa kreativa och Föreningarnas nyttjande av • Nyttjandegrad och 
öppna mötesplatser som biblioteken som mötesplats ska besöksfrekvens, antal lim 
är lättillgängliga ytterligare uppmuntras och 

~ 

kanske kan mer göras i samband Antal medialån per 
med konstutställningarna. invånare 
Fritidsgårdarna som mötesplats 

- Antal besök på för olika 
föreningssammankomster ska huvudbibliotek 
aktualiseras och lovaktiviteter 
tillsammans med föreningar har 
genomförts och planeras 
ytterligare. 

God tillgänglighet, bra Medborgarna ska känna att det är Nöjd-Region-Index: 
bemötande och hög lätt att nå förvallningen och där få F ritidsmöjligheter 
kvalitet god service gällande kultur- och 

fritidsverksamheten. 

Samhälle Bra stöd till Stödet till föreningslivet ska Föreningsnöjdhet 
föreningslivet utformas utifrån behov och 

möjligheter. 

Viktigt med riktlinjer för den 
planerade bidragsutredningen . 

Skapa mötesplatser Lokaler och aktiviteter utformas Nöjd-Region-Index: 
som främjar utvecklingen med inriktning på att få ungdomar Andel nöjda ungdomar 18-
av såväl tätort som att stanna i kommunen . 24 år 
landsbygd 

Ekonomi God kostnadskontroll Totalt sett har verksamhetens • Nettokostnader inom 
kostnader hittills hållits inom given budgetram 
ekonomisk ram även om det 
skiftar mellan de olika 
verksamheterna. Dock krävs 
åtgärder under hösten för att ett 
nollresultat ska kunna nås. 

Medarbetare Bra arbetsmiljö Målet är en bra arbetsmiljö med • Hög andel nöjda 
hög andel nöjda medarbetare medarbetare 
liksom en låg sjukfrånvaro. Så är 
också fallet även om 
sjukfrånvaron ökat under 
innevarande år. 

God hälsa, friskvård Uppmuntra personalen i linje med • Låg sjukfrånvaro 
och värdegrund antagen hälsoplan. 

Process stödja ändarnålsenlig Informations- och dialogmöten - Positiv utveckling av 
verksamhet med föreningar genomförs. kultur- och fritidsutbudet 

Förvaltningen erbjuder hjälp till 
föreningar med att bilda 
samrådsgrupp i kultur- och 
fritidsfrågor. 

Samverka med olika Planen är att samarbetsområdena - Antal identifierade 
aktörer för alternativa med föreningar och andra externa samverkansområden 
lösningar aktörer ska identifieras och om 

möjligt utökas. Dialog förs 
ständigt med representanter för 
olika föreningskategorier. 
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3.1.2 Medborgare 

Inom biblioteksverksamheten fortsätter arbetet med aktiviteter riktade mot barn och föräldrar 
samt författarbesök 

Fritidsgårdsverksamheten Tingsryds tätort fortsätter nu sitt samarbete med Kulturverkstan i 
den gemensamma verksamheten Cafe KV. I övrigt gäller kommunalt driven 
fritidsgårdsverksamhet i Ryd samt genom föreningslivet på andra orter. 

Nänmden vill erbjuda god tillgänglighet, bra bemötande och hög kvalitet och vara med om att 
skapa kreativa och öppna mötesplatser. 

3.1.3 Samhälle 

Föreningarnas nyttjande av biblioteken som mötesplats ska ytterligare uppmuntras och kanske 
kan konstutställningarna uppmärksammas mer. 

Fritidsgårdarna som mötesplats för olika föreningssammankomster och lovaktiviteter 
tillsammans med föreningar uppmuntras. 

3.1.4 Ekonomi 

Vid delårets slut ligger förbrulmingen på 64% medan riktmärket är 67 %. Avstämning sker 
efter vmje månad och bedömningen är att den ekonomiska ramen ska kunna hållas genom 
förändringar inom flera av verksamheterna redan under hmevarande höst. 

Den goda siffran i nuläget kan förklaras med att det i budget fitms medel för bidrag till 
föreningsinvesteringar som ännu inte är utbetalade samt lokalkostnader för Gibson 
Auditorium gällande för sista te11ialet. 

3.1.5 Medarbetare 

Målet är en bra arbetsmiljö med hög andel nöjda medarbetare liksom en låg sjukfrånvaro. 

3.1.6 Process 

Planen är att samarbetsområdena med föreningar och andra externa aktörer ska identifieras 
och om möjligt utökas. Dialog förs ständigt med representanter for olika föreningskategorier. 

4 Sammanfattning 

Ekonomiskt ser resultatet för delåret relativt bra ut. När det gäller måluppfyllnad och 
aktiviteter återstår en hel del arbete men mycket av aktiviteterna avser hela året och inte bara 
perioden som varit. Arbetet med balanserad styrning får ses som en ständigt pågående process 
och bearbetas under hand men är ett arbete som måste intensifieras inom nämndens 
verksamhetsmmåde. 

5 Framtid 

Om kostnaderna för investeringar inom nämndens verksamhetsområde kommer att belasta 
nämndens budget utan kompensation måste andra verksamheter förändras väsentligt 
alternativt läggas ner. Med den aviserade ekonomiska situationen för kommunen i fl·amtiden 
är nänmden inställd på ett omfattande förändringsarbete under 2015 med inriktning på år 
2016. 
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2014-09-17 Utfall jan- Utfall jan- Utfall jan- Utfall jan- Prognos Budget Utfall U tall Utfall 

Kultur- och fritidsnämnd aug-14 aug-13 aug-12 aug-11 2014 2014 2013 2012 2011 

Ekonomi 

Verksamhetens intäkter, mkr 0,8 0,9 0,8 0,8 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 

Verksamhetens kostnader, mkr -15,8 -15 -14,8 -15,1 -25,1 -25,1 -22,9 -22,3 -21,5 

Verksamhetens nettokostnader, mkr -15,0 -14,1 -14 -14,3 -23,6 -23,6 -21,5 -21,0 -20,2 

Utfall i % av budget 64% 65% 66% 70% 100% 100% 99% 99% 

Budgetawikelse, mkr -0,1 -0,1 0,2 

Nettoinvesteringar, mkr o o o o o 2 o o 1,9 

Personal 

Antal årsarbetare 8,1 8,6 9,8 14 13 13 13 13 17,7 

sjukfrånvaro, % av tillgänglig arbetstid 4,5 1,2 1,2% 1,5% 4,0% 4,00% 1,2% 1,2% 3,50% 

*) Anges f/Jr 7 månader januari-juli 

Verksamhet 2 pos .• mkr 

01 Nämnden -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 

40 Kultur- och fritidsverksamhet -1,4 -1,3 -1 '1 -1,3 -2,0 -2,0 -1,7 -1,7 -2 

41 Allmän fritidsverksamhet -1,7 -1,3 -1,5 -2,1 -3,4 -3,5 -2,0 -2,1 -2,6 

42 Allmän kulturverksamhet -0,8 -0,6 -0,6 -0,9 -1 -1,0 -1,0 -1,0 -1 

43 Biblioteksverksamhet -4,7 -4,8 -4,6 -4,2 -7,2 -7,3 -7,5 -6,8 -6,5 

44 Idrotts- o fritidsanlägg n -2,7 -2,5 -2,6 -2,8 -3,9 -3,6 -3,8 -3,7 -11,1 

45 Fritidsgårdsverksamhet -1,3 -1,2 -1,1 -1,1 -2,2 -1,8 -1,8 -1.6 -1,8 

46 Musik/Kulturskola -2 3 . ' -2,3 -2,4 -1,8 -3,7 -3,5 -3,5 -3,7 -2,9 

Verksamhetsmått 

Folkbibiliotek 

Antal boklån per invånare 6,7 7,3 7,5 7,7 11,5 12,9 11,3 12 12,6 

Idrottshallar och gymnastiksalar 

Antal bokade tim idrottshalllgymnsal 3046 2434 2845 2 615 6000 6 000 5 356 5 772 5 775 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Bam- och utbildningsnämnden ansvarar för: 

e Förskola, fritidshem, enskilda familjedaghem och vårdnadsbidrag 
• Förskoletdass 
• Grundskola och grundsärskola 
e Gymnasieskola och gymnasiesärskola 
a Vuxenutbildning vilket limefattar grund- och gymnasial vuxenutbildning, svenska för 

invandrare (SFI) och särvux. 
o Uppdragsutbildning 

2 Omvärldsanalys 

Internationellt sett har våra elever i Sverige försämrat sina kunskapsresultat över tid varför 
regeringen har vidtagit och föreslagit ett antal åtgärder, bl a utökad tid i matematik, 
obligatorisk sonunarskola och läxhjälp. SKL har tagit itutiativ till ett nationellt projekt inom 
matematikundervisningen, under namnet PISA 2015, som har som målsättning att förbättra 
resultaten i matematik i PisA-undersökningen år 2015. skolverket har också initierat en 
kompetensutvecklingssatsning för landets matematiklärare i matematiklyftet Vi inom 
Tingsryds kommun är med i båda de här satsningarna. 

Tingsryds kommun har ett stort flyktingmottagande, av både asylsökande och 
ensamkommande flyktingbarn, vilket medför fler nyanlända elever inom våra skolor. Vi har 
nu en organisation med förberedelseklasser inom grundskolan i Ryd och i Tingsryd. Målet 
med den här verksamheten är att de här eleverna så snmi det är möjligt skall få gå i en 
ordinarie klass i den skola där de bor. Fler nyanlända elever ger ökade behov av undervisning 
i modersmålet och sh1diehandledning på modersmålet. Detta tillsmmnans med fler elever i 
förberedelseklasserna kan häva en omprioritering av resurser. 

Generellt sett har det blivit svårare att rehytera nya lärare och det kommer troligen att bli allt 
svårare. För få lärare, särskilt ämneslärare, utexamineras vid våra lärarutbildningar och detta 
samtidigt som vi kommer att ha stora pensionsavgångar får som följd att det kommer att bli en 
brist på behöriga lärare. Samtidigt skärps nu kraven för lärares behörighet betydligt och lärare 
måste nu vara formellt behöriga i de ämnen och for de årskurser de undervisar i. Från år 2015 
måste lärare ha en legitimation och även vara formellt behöriga inom änmet för att få sätta 
betyg. Olika åtgärder kommer att hävas för att vi skall ha behövlig kompetens inom alla våra 
olika skolor och här finns ett stort behov av kompetensutveckling för t ex lärare som har en 
legitimation men som behöver bredda sin ämneskompetens (Förskolelyftet och Lärarlyftet). 
Vi behöver också arbeta för att Tingsryds kmmnun skall vara en attraktiv konunun att söka 
sig till för att få nya lärare att söka sig hit. 
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3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

"Vatje barn och elev blir sedda och utvecklas optimalt efter sina förutsättningar." 

3.1.1 styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Senaste kommentar Mått 

Medborgare • Alla barn och elever Värdet för trygghet, nöjdhet och O Trygghetsindex 
känner sig trygga i våra delaktighet har stigit för eleverna. barnielever 
förskolor och skolor. Föräldrarnas värden är 

oförändrade sedan 2013. Alla 
verksamheter har en 
likabehandlingsplan samt en plan 
mot kränkande behandling . 
Planerna utvärderas och följs upp 
årligen. 

- Varje elev utvecklas Kunskapsresultaten redovisas när - Kunskapsresultat åk 3 
optimalt efter sina skolverket har presenterat sina 

förutsättningar och officiella siffror. - Kunskapsresultat åk 6 
Tlngsryds kommuns 

- Kunskapsresultat åk 6 kunskapsresultat och 
måluppfyllelsen ligger i meritvärde 
den bästa tredjedelen i 

- l<unskapsresultat åk 9 landet. 

- Kunskapsresultat åk 9 
meritvärde 

- Kunskapsresultat åk 9 
behörighet till 
gymnasieskolan 

- Slutbetyg gymnasiet 

- Höga förväntningar Höga förväntningar är ett av de - Höga förväntningar på 
operativa målen i SKL:s eleverna 
Matematiksatsning. 

Höga förväntningar ska 
genomsyra hela organisationen 
på alla nivåer. 

Arbetet startade upp den 12 
augusti med en föreläsning av 
John Steinberg. Den 13 augusti 
genomfördes en 
diskussionseftermiddag kring 
höga förväntningar där alla nivåer 
deltog (politiker, förvaltning, 
rektorer och lärare). 

En utvärdering av arbetet kommer 
att genomföras i augusti 2015. 

l arbetet ska eleverna och 
föräldrarna också involveras och 
vara delaktiga. Under våren 2015 
ska en elevinflytande plan arbetas 
fram på enheterna. 

O Varje barn och elev Enkäten är genomförd och målet G) Delaktighetsindex 
känner delaktighet och har är uppfyllt. barnielever 
möjlighet att påverka 

• Nöjdhetsindex elever planering och 
genomförandet av sina 
studier. 
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Perspeldiv Nämndsmål Senaste kommentar Mått 

Alla vårdnadshavare Enkäten är genomförd och värdet Delaktighetsindex 
är nöjda med är detsamma som våren 2013. vårdnadshavare 
verksamheten och känner 

• Nöjdhetsindex sig delaktiga. 
vårdnadshavare 

Samhälle O Förskolor och skolor Målet är uppnått. O Finns förskolor och 
finns i alla sju skolor i alla sju 
kommundelar. kommundelar 

- Det råder en starl< Målet utvärderas oktober 2014. - Samverkan med det 
samverkan mellan lokala näringslivet 
skolor/förskolor och det 
lokala näringslivet och 
samhället i övrigt. 

Ekonomi O En budget i balans Målet med en budget i balans är - Prognossäkerhet 
kopplat till god kvalitet vad uppnått. ekonomi 
gäller bl.a . personaltäthet 

• Budget i balans 

• Personaltäthet 
förskolan 

O Personaltäthet 
grundskolan 

• Personaltäthet i 
förskaleklass 

O Personaltäthet i 
fritidshemmen 

Medarbetare Alla lärare är behöriga 90,2 % av våra lärare är behöriga Behörig personal i 
l de ämnen de undervisar i i de ämnen och årskurser de grundskolan och 
och för de årskurser de undervisar l. gymnasieskolan 
undervisar 

Förskollärare 80% Personalen i förskolan är behörig. Andel personal med 
60 % av personalen har en förskollärarutbildning 
förskollärarutbildnlng. Nämndens 
mål är 80%. 

Fritidshem 80 % Personalen är behörig. 40 % av Andel personal med 
personal har lärarutbildning mot lärarutbildning mot 
fritidshemmen. Nämndens mål är fritidshemmen 
80%. 

O Vår personal mår bra Målet är uppnått. O Hälsoläge 
och har ett högt hälsoläge. 

• All personal ska vara Enkäten är genomförd och målet O Helhetsbedömning 
nöjd med sitt arbete och är uppnått. arbetssituation 
sin arbetssituation 

Process ED Det finns tydliga Målet är uppnått. 8 Skriftliga rutiner 
skriftliga rutiner för arbete 
kring barn och elever med 
särskilda behov med 
fastställda tider för respons 
gentemot elever och 
vårdnadshavare. 

O Vi har snabb respons Vi uppfyller tjänstegarantin . O Väntetid 
gentemot vårdnadshavare 
som söker plats inom 
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Perspektiv Nämndsmål Senaste kommentar Mått 

förskola och fritidshem. 

- Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet kommer att - Arbetsmiljöarbete 
följas upp och dokumenteras i 
Siratsys med start hösten 2014. 
Varje verksamhet följer upp 
brandskyddsplan, skyddsrond, 
fastighetsgenomgång, kontroll av 
krisplan och utrymningsövningar. 

3.1.2 Medborgare 

Under perspektivet medborgare har måtten för 2014 stigit när det gäller nämndsmålen för 
trygghet (95 %), inflytande/delaktighet (90 %) och nöjdhet (93 %). Föräldrarnas värde på 
enkätfrågoma för delaktighet (85 %) och nöjdhet (90 %) är desamma som föregående år. 

Idelår 2 redovisas inte kunskapsresultaten eftersom Skolverket ännu inte har redovisat de 
officiella siffrorna. Det vi med säkerhet vet är att meritvärdet för åk 9 har höjts jämfört med 
tidigare år. Även behörigheten till gymnasieskolan har ökat. För att öka elevernas 
måluppfyllelse deltar kommunen på alla nivåer (politiker, förvaltning, rektorer och lärare) i 
SKL:s Matematik satsning, PISA 2015. Under läsåret 2014/2015 kommer alla lärare som 
undervisar i matematik från förskoleldass till åk 9 att delta i Skolverkets Matematiklyft. Det 
har skapats ett kommunövergripande nätverk för de lärare som undervisar i engelska. Från 
och med hösttenninen 2014 finns det nu 14 förstelärare i kommunen. I kommunen finns 
nätverk för förskolan, F-klass och fi:itidshe1mnens personal. Tingstyds kommun deltar också i 
ett regionalt kommunnätverk for förskolans förskalechefer och förskollärare. Under läsåret 
2014/2015 kommer höga förväntningar att vara i fokus. På uppstartsdagama i augusti 
föreläste Jolm Steinberg om ledarskap och höga förväntningar för samtliga lärare. Till 
föreläsningen var också politiker inbjudna. Efterföljande eftermiddag träffades alla nivåer 
(politiker, huvudman, rektorer och lärare) för att diskutera höga förväntningar. Arbetet 
fortsätter nu ute i verksamheterna där elever och föräldrar också konuneratt bli delaktiga. 

W asaskolan arbetar med en flexibel onsdag. Detta im1ebär att de kan stödja vmje elev på ett 
individuellt plan, både för att nå godkänd nivå och att nå så långt som möjligt efter sin 
fötmåga. De arbetar även mycket aktivt med att kartlägga elevers behov genom att förbättra 
rutiner for åtgärdsprogram. 

3.1.3 Samhälle 

Nämndens mål att det ska finnas skolor och forskolor i alla sju kommundelar är uppnått. 

Det sker mycket samverkan med näringsliv inom både förskola och gymnasiet i dag. Den 
verksamhet som behöver utveckla sin samverkan med näringslivet är grundskolan. En 
samverkansgrupp fim1s med foretagarrepresentanter, representanter från UF Kronoberg, 
näringslivschef, rektor, utvecklingsledare och lärare. Samverkansgruppen har tagit fram en ny 
samverkansplan för skola-näringsliv som ska gälla för 2014-2016. 

3.1.4 Ekonomi 

Kommentar utfall perioden januari-augusti riktpunkt (RP) 66,66 % 

Totala nettokostnader uppgår till 162,7 mkr och 66, l %. Våra kostnader uppgår till 181,9 mlu 
och 67,3 %. Personalkostnader redovisas till 99,7 mkr och 67,4 %. Utvecklingen av kostnader 
for personal har varit stabil under perioden. Månadsförbrukningen har varierat mellan 
11,8 mkr till 12,6 mkr. 
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Intäkterna uppgår tilll9,2 mkr och utfall 79,5 %. De största intäkterna är för försäljning av 
utbildningar 5,2 mkr, barnomsorgsavgifter 4,1 mkr, statsbidrag Skolverket för maxtaxa och 
särskilda satsningar 3,2 mkr. Intäkter från Migrationsverket får våra asyl och nyanlända brun 
och elever har ökat betydligt, totalt 2,6 mkr redovisas får perioden, jämfört mot samma period 
f g år då de uppgick till l ,5 mkr, en ökning med l, l mkr. Förvaltningen har problem med att 
ligga i fas med rekrytering och ökade personalinsatser kopplade mot dessa intäkter fi·ån 
Migrationsverket Det finns en osäkerhet och variation i hur många barn och elever som 
tillkanuner eller avgår under redovisade fyra veckors perioder. Vilket får en stor inverkan på 
verksamhet och resultat under perioden och får helårsprognosen. 

Vi har väldigt många bam och elever som är i behov av riktade resurser. Elevhälsan har 
sammanställt behoven från rektorsområdena och förvaltningen har löpande fördelat ut riktade 
resurser enligt de behov som föreligger. Senast i augusti månad har skolchef beslutat om 
utfördelning av resurser motsvarande ca 5 tjänster och 0,6 mkr till o1mådena för att tillgodose 
behoven av riktat stöd under perioden september till december. 

Under våren har beslut tagits om särskilda insatser till åk 7-9 i avsikt att fårbättra 
kunskapsresultaten och för att öka behörigheten till gymnasieskolan. satsningen innefattar 
lovskola, fårstärkning av undervisning i engelska och extra läxhjälp, totalt 0,55 mkr under 
året. 

Intäkter och kostnader har i delårsbokslutet för augusti hänfö1ts till rätt period, vilket innebär 
en uppbokning av fordringar och skulder för perioden. Tilläggsanslag (TA) har under 
perioden erhållits för samtliga löneökningar inom alla kollektivavtalsområden. 

Sammanfattningsvis redovisas nettokostnaderna (NK) till 66, l % mot RP 66,6 % och vi ligger 
ca 0,5% under RP för augusti. Linjär fi·amskrivning redovisas till ca 1,9 mkr i positiv 
avvikelse. Samma period f g år uppgick NK till 65,3 %. 

Helårsprognos för år 2014 delårsrapport 

Förvaltningens totala bedömning utifi·ån augusti månads delårsrapp01t med helårsprognos är 
att nämnden kommer att redovisa en positiv budgetavvikelse i storleksordningen l ,4 mkr. 
Nämnden kommer att redovisa en budget i balans med marginal. 

Den positiva budgetavvikelsen förklaras i huvudsak av följande: 

e Betydligt ökade intäkter från Migrationsverket för asylsökande och nyanlända där 
skolorna har problem med att ligga i fas med rekrytering och ökade personalinsatser. 

• Personalkostnaderna på Dackeskolan 4-9 kmmner att bli lägre under ht 14 i huvudsak 
på grund av att personal har slutat av olika anledningar, naturliga pensionsavgångar 
och svårigheter med att rekrytera personal. Den personal som slutat har i de flesta fall 
ersatts med personal med lägre ingångslön och därmed en lägre personalkostnad. 

• Förändringen och dänned kostnaderna för semester-, ferielön-, uppehållslön-, och 
öve1tidslön i förvaltningen har minskat betydligt vidjämförelse mot samma period 
föregående år. 

• Kostnaden för skolskjutsar, gymnasieelevers resor och andra transpOlter beräknas bli 
ytterligare lägre jämfört mot delårsrapporten i april. 

Kompletteringsbudget 3 (KB 3:2014) 

Inga äskanden görs från nämnden i kompletteringsbudget 3 i samband med delårsrapporten 
för augusti. 
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3.1.5 Medarbetare 

Nämndens mål när det gäller arbetsmiljö är att personalens sjukfrånvaro skall vara under 5% 
av arbetstiden. För 2013 var denna siffra 4,6% vilket innebär att målet blev uppfyllt. För 
perioden januari-augusti 2014 uppgår sjukfrånvaron till totalt 5,0 %, samma period 
föregående år uppgick utfallet till 5, l %. Goda förutsättningar finns därmed för att vi skall 
klara nämndens uppsatta mål for år 2014. 

Generellt sett har vi personal med god utbildning och kompetens. Andelen personal med 
pedagogisk utbildning är i förskolan 60%, i fritidshemmen 86%, i förskoleldassen l 00%, i 
grundskolan 90% och i gymnasieskolan 93%. Personal som läser in ytterligare kompetens på 
poänggivande högskole-/universitetsnivå erbjuds två dagars självstudietid per tennin. Vid 
personalplanering inför kommande läsår eftersträvas att rätt behörig personal finns på de 
befintliga tjänstema. Vid nyrela'ytering anställs endast behörig personal. 

Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska trivas och må bra på sin arbetsplats. Vi har 
hälsoinspiratörer som ser till att det görs olika aktiviteter for att uppfylla detta. I augusti 
ordnar rektorsområdena en "kick off' fOr samtliga anställda där vi startar det nya läsåret med 
att träffas och umgås på ett trevligt sätt. Medarbetarenkät har genomförts i april 2014. 
Medarbetarnas helhetsbedötmung av sin arbetssituation motsvarar betyg 4 på en femgradig 
skala. 

3.1.6 Process 

Det finns tydliga skriftliga rutiner för arbetet kring barn och elever med särsidida behov samt 
fastställda tider för respons gentemot elever och vårdnadshavare. 

Utifrån tjänstegarantin ska vårdnadshavare som söker plats inom forskola och fritidshem få 
respons inom två dagar. Detta krav uppfylls då vi har snabb respons genom vått digitala 
ansökningssystem H ypernet. 

Arbetsmiljöarbetet kommer att dokumenteras och följas upp i Stratsys med start hösten 2014. 
Enhetema kommer att följa upp brandskyddsplan, skyddsrond, fastighetsgenomgång, kontroll 
av krisplan, om något händer blankett och utrymningsövningar. 

4 Sammanfattning 

Efter flera år med låga kunskapsresultat ser vi nu att trenden har vänt och att fler elever i åk 9 
har fått betyg i samtliga ämnen och fler är behöriga till gy1m1asieskolan. 

Vi har nu fått återkoppling av skolinspektionen efter deras riktade tillsyn hösten 2013. 
Glädjande fick vi till övervägande delen positiva omdömen och ett kvitto på att vi arbetar på 
ett bra sätt. 

5 Framtid 

Vi kommer att få en ny nä1m1d vid årssldftet vilket itmebär att de kommer att arbeta fram ett 
nytt mål dokument. I måldokumentet kotmner nämnden att presentera de visioner och mål som 
de vill arbeta med under sin mandatperiod. Det kan innebära förändringar och 
omprioriteringar for vår verksamhet. 

Vi ser fram emot de nya förskaleavdelningarna som kommer att imymmas i Tingsgården. Vi 
känner oss välrustade att möta framtiden. Alla våra tjänster inom skolledningsgruppen är nu 
besatta. 

Flyktingmottagandet ställer stora krav på en flexibel organisation, vilket innebär en stor 
utmaning för organisationen. 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Socialnämnden är ansvarigförföljande verksamheter: 

o äldreomsorg 
• funktionshinderomsorg 
o omsorg om psykiskt utvecklingsstörda 
o ekonomiskt bistånd 
• missbruksfrågor 
o omsorger om barn och ungdom 
• färdtjänst 
o tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen 

2 Omvärldsanalys 

Personalens kompetens, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter har och konuneratt ha stor 
påverkan på vilken kvalitet vi kan leverera inom alla ansvarsområden. Vi har en hög andel 
utbildade inom äldre och funktionshinderomsorgen men med ökade krav, mer svårt sjuka och 
mindre bemanning så ställs stöne krav på de somjobbar och där behövs 
utvecklingsmöjligheter i form av karriärvägar och spetskompetenser. Barn, ungdomar och 
unga vuxna med kognitiva svårigheter som är i behov av vardagligt stöd ökar. Kravet på 
kompetens hos samttig personal ökar för att kunna möta och bemöta denna grupps behov. 
Inom många yrken, bl a sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, socionomer, chefer 
har vi svårt att hitta personer med rätt utbildning och lämplighet. Vi behöver se över hur man 
kan rekrytera mer långsiktigt och över tid men också hur vi på bästa sätt kan behålla personal 
med rätt kompetens samt hur vi ger vår personal möjlighet att utveckla sin kompetens och sig 
själva under sin anställning. 

Krav ställs på en säker, individanpassad, jämlik och tillgänglig hjälp, vård och omsorg. Detta 
kräver ett samhällssystem som säkrar att alla verksamheter och myndigheter tar gemensamt 
ansvar för att samverka med varandra och med människan som behöver stöd, vård och 
omsorg. Det kräver också att vi måste kunna möta med ny teknik, mer web-baserad 
information och att allt anpassas med fler språk, lättläst, talad information och textfiler. 
Samhället är mer och mer öppet dygnet nmt vilket också ställer hav på att information måste 
kunna sökas dygnet runt, ifyllningsbara blanketter, bokningsmöjligheter via hemsida m.m. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

Trygg omsorg och vård med bästa tillgänglighet och delaktighet. 

3.1.1 styrkort 

Perspel<tiv Nämndsmål Senaste lmmmental' Mått 

Medborgare O Bästa möjliga Brukarenkät till - Andel nöjda brukare 
livskvalitet med bra försörjningsstödstagare är FO 
omvårdnad, boende och genomförd och rapporterad . 

mat samt hög tillgänglighet Resultatet visar god Andel nöjda brukare 
svarsfrekvens (74%) och IFO 
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Perspektiv Nämndsmål Senaste kommentar Mått 

med gott bemötande medelvärdet av alla svaren ger 
- 26. Hur nöjda är 86% nöjdhet Goda resultat även i 

nationella mätningar inom brukarna med sitt särskilda 

äldreomsorgen. Sammantaget var boende? 

nöjdheten 92 % i hemtjänsten och 
- 29. Hur nöjda är 87% i särskilt boende (2013) . 
brukarna med den 

Resultatet av nya mätningar 
hemtjänst de erhåller? kommer senare i år. Eftersom 

klagomål och synpunkter är en - Antal vårdare som i 
viktig del i kvalitetsarbetet är genomsnitt besöker en 
målet att få in minst 50 på ett år. hemtjänstmottagare under 
Hittills har 14 inkommit. 14 dagar 

• Antal registrerade 
klagomål och synpunkter 

- Andel nöjda anhöriga 

Garanterat hög Omarbetade tjänstegarantier och Andel uppfyllda 
kvalitetsnivå värdighetsgarantier är klara och tjänstegarantier 

redovisade i nämnden. l 
brukarenkäten till försörjningsstöd () Antal ej verkställda 
fanns fråga om uppfyllande av beslut Sol och LSS 
tjänstegaranti, dvs att sökande 
hade fått träffa socialsekreterare 
inom 1 O arbetsdagar, 89 % 
svarade att det hade uppfyllts. 
Ärende inom LSS avseende 
bostad för vuxna som 
rapporterades i delår 1 har 
verkställts . 

• Hög delal<tighet Andel med genomförandeplaner - Andel brukare med 
varierade från 100 % inom barn aktuell individuell 
och familj till 30 % inom hemtjänst genomförandeplan 
och ekonomiskt bistånd under 
2013. Arbete pågår med att 
reformera formerna för 
brukarmedverkan. 

Samhälle (J Möta efterfrågade Antalet särskilda boendeplatser är • Antal boendeplatser 
boendemöjligheter för olika överdimensionerat och särskilt boende ÄO 
kundgrupper. anpassning till rådande behov 

pågår. Nämnden har tagit beslut 
om intagningsstopp innebärande 
att det skall finnas fem lediga 
lägenheter för särskilt boende . 

• Underlätta rörlighet Färdtjänsten har enligt - Andel nöjda 
genom bra färdtjänst och undersökning av regionförbundet färdtjänstresenärer 
kompletteringstrafik nöjda kunder (2013). 

Resultat för de som gått ur Andel 
Arbetsmarknadsanpassat etablering 2013 är 47 %. För 2014 kommunplacerade som 
integrationsarbete är resultatet hittills 45 %. aktualiserats för 

försörjningsstöd efter 
genomgången 
etableringsfas (2 år efter 
uppehållstillstånd) 

Ekonomi • God l<ostnadskontroll Underskottet efter 8 månader är - Prognosavvikelse 
och hög prognossäkerhet 11 ,4 mkr. Prognosen för 2014 är 

• Budgetavvikelse ett budgetunderskott på 12,3 mkr. 

Medarbetare Attraktiv arbetsplats Medarbetarenkät är genomförd Andel engagerade 
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Perspeldiv Nämndsmål Senaste kommentar Mått 

med god arbetsmiljö och med relativt hög svarsfrekvens medarbetare som är nöjda 
trivsel på arbetsplatsen (73 %) och en genomsnittlig med sin arbetsplats 

nöjdhet på 72,5 % eller 3,9 på en 
skala 1-5. Målet på 85 % blev 
dock ej uppnått. 

Väl utbildad personal Målet för andel med - Andel medarbetare 
med rätt kompetens omvårdnadsutbildning är höjt till med omvårdnadsutbildning 

85% inom ÄFO. Förra året hade eller motsv ÄFO 
78,7% detta. Målet för andelen 
sjuksköterskor med • Andel medarbetare 
påbyggnadsutbildning är 40 %, med relevant 
men ligger f n på 24 %. påbyggnadsutbildning HSL 
f<ompetensutvecklingen mäts i 
BeSched eller i samband med - Andel medarbetare 
medarbetarsamtalet. f<omplett med rätt (formell) 
resultatredovisning senare i år. kompetens IFO 

- Andel medarbetare 
med kompetensulv minst 3 
tillfunder året 

• Friska medarbetare Aret har inletts med hög • Andel sjukfrånvaro av 
sjukfrånvaro som kan förklaras av arbetstiden 
mycket influensa o dyl under 

• Andel sjukfrånvaro (0-vintern . Hög sjukfrånvaro är alltid 
oroväckande, både för 14 dagar) av arbetstiden 
vårdkvalitem och ekonomin. 
Ohälsatalet är hittills 7,4% och 
motsvarande för korttidsfrånvaron 
är 3,2 %. Nivåerna är i paritet 
med föregående år . 

Process • Skyndsam Handläggningstider mäts som - 8A. Hur lång är 
handläggning f<KiK-mått (plats i äldreboende väntetiden i snitt (dagar) 

samt försörjningsstöd). Både för att få plats på ett 
väntetiden för en plats i äldreboende från ansökan 
äldreboende samt till erbjudande om plats? 
handläggningstiden vid 
försörjningsstöd är jämfört med - 9. Hur lång är 
andra kommuner mycket kort. handläggningstiden i snitt 

(dagar) för att få 
ekonomiskt bistånd vid 
nybesök? 

• Rätt Mätning av beviljad - Andel arbetstid hos 
personalfördelning i tid+schabloniserad kringtid via brukaren i boendestödet 
förhållande till resursfördelningen håller på att 

arbetsmängden ersättas med mätning av utförd tid - Andel arbetstid hos 
i hemtjänsten och boendestödet. brukaren i hemtjänsten 
Senare i år har vi bättre möjlighet 
att redovisa resultat både i 
förhållande till arbetstid och 
beviljad tid . Tidigare mätningar 
har visat att 67-70% av 
arbetstiden har kommit brukaren 
till del. 

Rättvisande Läkemedelsavvikelserna ligger • Antal rapporterade 
avvikelserapportering fortfarande högt, medan läkemedelsavvikelser 

fallskadorna klarar sitt mål. Hittills 
en lex Maria-anmälan och 2 O Antal rapporterade 
rapporter enligt Iex-Sarah. fallskador 

• Antal anmälan enligt 
lex Maria 
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Perspeldiv Nämn~smål Senaste kommentar Mått 

• Antal rapporter enligt 
lex Sarah 

• Intern kontroll Fyra kontroller ska genomföras - Antal kontroller 
under året. Redovisas senare. 

God vård och Hämtar resultat från nationella • Andel riskbedömningar 
register som dessutom är patientsäkerhet i särskilt boende ÄO i 
kopplade till prestationsbaserad Senor Alert 
ekonomisk ersättning. Här finns 
förbättringspotential inom båda Andel avlidna som 
dessa områden. registrerats i 

palliativregistret 

3.1.2 Medborgare 

Förvaltningen deltar i nationella undersökningar, exempelvis "Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen?". Arets insamling är avslutad och presenteras under senare delen av året. 
Tidigare år har vi haft goda resultat. Sammantaget var nöjdbeten 92% i hemtjänsten och 87% 
i särskilt boende (2013). En egen brukarenkät till försäljningsstödstagare är genomförd och 
rapporterad. Resultatet visar god svarsfrekvens (74 %) och medelvärdet av alla svaren ger 
86% nöjdhet Omarbetning av tjänstegarantier har gjorls och arbete med värdighetsgarantier 
inom äldreomsorgen har påbötjats. Att arbeta med delaktighet för våra brukare är en vardag 
för medarbetarna. Arbetet med att förbättra den sociala dokumentationen pågår och 
dokumentationsombuden har fortsatt sin utbildning för att ges verktyg. 
Genomförandeplanerna utvecklas för att säkerställa att medborgaren får sina beslutade 
insatser tillgodosedda på ett individuellt utfonnat sätt. Andel med individuell 
genomförandeplan mäts årligen. Arbetet med klagomål och synpunkter ingår som en del i 
kvalitetsledningssystemet som håller på att utvecklas. 

3.1.3 Samhälle 

Personer utan möjlighet att få hyra en lägenhet har ökat i antal. Detta har medfö1t en ökad risk 
för hemlöshet om inte en frivillig ansökan görs och behov finns av plats i särskilt 
boende/äldreboende eller gruppboende. 

Situationen på arbetsmarknaden är fortsatt svår, framförallt för unga vuxna, som motsvarar 
25 % av de som får försö1jningsstöd. Målet är att minska försötjningsstöd genom att med 
olika pågående projekt verka för att unga vuxna får anställningar och har möjlighet till egen 
försäljning genom arbete eller studier. 

Integrering av nya medborgare pågår i ett kommunövergripande projekt där 
socialförvaltningen haft stor del av ansvaret både för information och mottagande. 
Medborgarkontoret skall underlätta för nya medborgare att få rätt hjälp i kommunen och där 
finns integrationssamordnare och handläggare placerade. Träffpunkter finns i västra delen av 
kommunen for att möta behov av samlingsplatser. 

Antalet platser i äldreboende är minskade under 2013 och 2014 med ett 15-tal och motsvarar 
just nu behovet. Inom funktionshinderomsorgen flnns lediga platser i gruppboende i 
Väckelsång. Det är efterfrågan på gruppbostad i Tingsryd. 

Bostadsanpassningen har stabiliserat sig senare delen av delår 2014 då vi anställt en 
handläggare med kompetens inom bostadsanpassning. Detta har medfört säkrare 
handläggning och beslut och en tydligare process i ärendegången. 
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3.1.4 Ekonomi 

Förbrulmingen ligger hittills 4,4% över riktpunkten (budgeten). Motsvarande siffra förra året 
var 3,8 %. Utfallet efter augusti indikerar ett betydande budgettmderskott även i år. 
Bedömningen i nuläget är 12,3 mkr. Nya kostnadsökningar (framförallt inom IFO och FO) 
har en tendens att vara större än de besparingsåtgärder som sätts in. I prognosen finns inga 
fi·amtida spareffekter inräknade, utan de kanuner med när de bö1jar falla ut i redovisningen. 
Semesterlöneskulden har ökat med 370 tlcr, men den ska förhoppningsvis vara eliminerad till 
årsskiftet och är inget vi i nuläget rälmar in i prognosen. 

Gemensamt +/- O 

Motsvarande 2 årsarbetare är neddraget fr o m 1 september. Tjänsten som utvecklingsledare 
hålls t v vakant. Vissa kostnader har tillkommit t ex köp av alkoholhandläggning från Växjö 
kommun. 

Individ- ochfamiljeomsorg (-4, 7 mla') 

Inom missbruksvården har tre nya placeringar tillkommit, sammanlagt är det 5 placeringar på 
institution och 2 i familjehem. Under året har två L VM-placeringar (tvång) varit nödvändiga 
för att rädda liv. Det har varit stor inströmning av orosamnålningar som gäller barn, vilket i 
flera fall var akut- och jourärenden, några ledde till placeringar och i flertalet anmälningar 
inleddes utredningar. Under maj-augusti 2014 inkom 82 anmälningar mot 43 motsvarande 
period 2013. Tre nya placeringar+ en familjeplacering (l vuxen+ 3 bam) har tillkommit 
under perioden. En försiktigt positiv trend kan ses för försö1jningsstödet, utbetalningarna har 
legat still och några månader minskat något, likaså antal hushåll som erhållit bistånd. 
Totalsumman för försäljningsstödet ligger dock högre får perioden, beroende på högre 
bemam1ing av handläggare och 8 arbetsmarknadsanställningar som med semesterersättningar 
kostat mer under sommaren. 

Äldreomsorg (-3, l mkt') 

Budgeterad bemanning i särskilt boende är (med några undantag) 0,52 årsarbetare/plats. 
Äldreboendena har anpassat sina kostnader till den fasta budgeten bra, men några har en bit 
kvar. Bemanningen är tight och det finns inget uhymme för ökade behov. Områdescheferna 
behöver under perioder bemanna upp för att ge omsorg till personer med omfattande behov 
som inte kan lämnas ensamma och för personer som är oroliga och ängsliga. Tomma 
utspridda boendeplatser får ingen stön·e inverkan på personalkostnaderna, men sänker 
däremot hyresintäkterna. Antalet beviljade timmar i hemtjänsten ökar inte. Resursfördelning 
efter utfård tid görs för fyra av sex hemtjänstgrupper och vid årets slut har systemet införts i 
alla grupper. När infårandet är klart är det lättare att analysera underskottet, men det kan 
konstateras att en stor del av underskottet beror på ett par komplicerade enskilda ärenden med 
egen personalgrupp. Trenden att mer avancerad vård och omsorg bedrivs i hellllnet håller i sig 
och det finns aviseringar om nya ärenden som kan fårsänn·a resultatet ytterligare. Efter 
översyn av resursenheten sker neddragning med 6 årsarbetare enligt plan och de berörda får 
ny placering i september. 

Funktionshinderomsorg (-4, l m la') 

Underskottet ligger till största delen inom personlig assistans. Ett ärende är nytt får året och 
ingen budget finns. I ett av de nya ärendena får året med assistans dygnet runt ligger budgeten 
för lågt. Det som också har hänt under året är att flera brukare har försämrats kraftigt och i 
och med detta måste de vara henl1lla mer från daglig verksamhet då måste vi bemanna upp 
med assistans istället, något som vi inte haft med i budgeten för året. Nya ansölmingar om 
assistansersättning och/eller LSS timmar görs så fmi behov uppstår, men då detta ofta tar 
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väldigt lång tid (och vi inte kan vänta med att verkställa insatsen p g a brukarnas försämrade 
hälsa) slår det hårt mot ekonomin. Socialpsykiatrin är också en del av underskottet. Händelser 
i verksamheten som inte har lemmat förutses eller hanteras på mmat sätt har kostat under 
bö1jan av året. En flyttning av verksamheten planeras och beräkningen är att kostnaden för 
personal ska minska. Trycket inom den dagliga verksamheten fortsätter att öka. Bemmmingen 
behöver stärkas och lokalytan behöver öka för att tillgodose behov. Under året har två nya 
köp av platser tillkommit med en kostnad på totalt 6.500 kr/dygn. 

Hälso- och sjukvård (-0,4 m/a~ 

Lönekostnadema for sjuksköterskor är högre än budgeterat. En anledning är ökade kostnader 
för semestervikarier. Två resursskötersketjänster har avvecklats enligt beslut om besparing. 
Beslutad neddragning av en tjänst på natten har inte genomfchts, utan en fördjupad utredning 
av nattorganisationen pågår. Två tjänster inom rehabiliteringen har vakanshållits under 
sommaren vilket har gjort att lönekostnadema ligger under budgeterade medel. En 
sjukgymnasttjänst har avvecldats enligt beslut om besparing. För att hålla verksamheten inom 
den ekonomiska ramen behöver ytterligare åtgärder för att hålla nere personalkostnadema 
göras under hösten. Vmje tillsättning av tjänst föregås av noggranna överväganden avseende 
patientsäkerhet och arbetsmiljöaspekter. Om möjlighet finns hålls tjänsten eller del av tjänst 
vakant. 

3.1.5 Medarbetare 

En medarbetarenkät har skickats ut till 560 anställda i socialförvaltningen. Svarsfrekvens 
inom socialförvaltningen var 73 %. På fi·ågor som handlade om motivation, ledarskap, 
styrning, t1ygghet och re~pelrt var medelvärdet över 4,0 på en skala 1-5. Frågor om öppenhet, 
ansvar, fysisk arbetsmiljö, ta hand om hot och våld på arbetsplatsen, information och 
samverkan, kompetensutveckling, medarbetarsamtalet har varit meningsfullt samt 
helhetsbedömning av arbete/arbetssituation var medelvärdet mellan 3,5- 3,9. Frågor om 
arbetstald som handlade om möjligheter att variera arbetstiden, hi1mer med arbetsuppgifterna 
samt känner sig sällan eller aldrig stressad i arbetet var medelvärdet 3,4. Av medarbetama så 
är det 15 %som upplever sig ha blivit utsatt för kränkande handlingar eller trakasserier på sin 
arbetsplats under de senaste 12 månaderna. Resultaten är återkopplade till verksamheterna 
och handlingsplaner ska upprättas. 

Målet för andelmed omvårdnadsutbildning är höjt till 85% inom ÄFO. Förra året hade 
78,7% detta. Målet för andelen sjuksköterskor med påbyggnadsutbildning är 40 %, men 
ligger f n på 24 %. Kompetensutveclding sker fortlöpande enligt plan. 

Sjukfi·ånvaron är fmtfarande hög. Sjuldönekostnaderna ökar och är nu efter åtta månader uppe 
i 3,3 mkr, vilket bidrar st01t till budgetunderskottet. I de flesta fall inom vård och omsorg 
måste den sjuke ersättas med en vikarie och på så sätt blir det dubbel kostnad för 
verksamheten. Besparingsåtgärdema kan ytterligare bidra till ökad sjukfrånvaro. Hög 
sjukfrånvaro ger dessutom sämre arbetsresultat och kanuner på sikt att påverka våra brukare 
negativt. Trenden är illavarslande och måste brytas. 

3. 1.6 Process 

Handläggningsprocesserna är fortsatt skyndsamma och vi har inom olika avdelningar infö1tlär 
på väg att införa nya sätt för hur vi handlägger och hanterar ärenden så att det garanterat sker 
på ett rättssäkert sätt. Upphandling av system för tids- och insatsregistrering inom ÄFO har 
utförts och införandet sker successivt under resten av året. På så sätt får vi ett "kvitto" på att 
den beviljade tiden verkligen blivit utfdrd och att så stor andel av arbetstiden som möjligt 
kommer brukaren till del. Mätning utifrån beviljad tid och logistiksystem vism· att hemtjänsten 

Socialnämnd, Delårsrapport 2 2014 8(9) 



är mycket effektiv. Ett arbete pågår i förvaltningen för att utveckla ett nytt ledningssystem 
som ska ge stöd får vilka processer och rutiner som behöver tas fram utifrån ett systematiskt 
arbete med riskanalyser och egenkontroller samt från det som framkommer genom klagomål, 
synpunkter och lagreglerade rappmteringsskyldigheter. Inom förvaltningen bedrivs ett fmtsatt 
arbete med hantering av avvikelser för att utveckla och förbättra vår verksamhet. Intern 
kontroll är en viktig del i uppföljningen och fyra olika kontrollområden är utvalda utifrån risk 
och väsentlighet. 

4 Sammanfattning 

Socialnämndens verksamheter är i kraftig obalans utifrån styrkortets fem perspektiv. 
Ekonomin är mycket ansträngd och marginaler salmas. Ekonomins känslighet speglar av sig 
på övriga perspektiv och det kommer bli allt svårare framöver att uppnå lagens krav på en 
skälig (i vissa fall god) levnadsnivå. Att ställa de olika perspektiven i relation till varandra är 
oerhört viktigt och bedömningen i nuläget ät· att bäst helhetsbalans uppnås om kvalitetsnivån 
(inom lagen ramar) sänks så att ekonomin i sin tur kan förbättras. Det kanuner vara oerhö1t 
viktigt framöver att ekonomin förbättras så att balansen mellan de olika perspektiven kan 
stärkas. 

5 Framtid 

Alla delar inom nämndens verksamhetsonu·åde arbetar på ett effektivt sätt till en 
förhållandevis låg kostnad järnfort med länets övriga kommuner. I ljuset av det skall 
besparingsåtgärder enligt handlingsplan genomfåras som ytterligare sänker kostnader och 
kvalitet. Kombinationen ökade krav, minskad bemanning samt svårigheter att rekrytera 
kompetent personal gör att nämnden står inför en tuff utn1aning när man skallleverera stöd, 
vård och omsorg enligt skälig eller god levnadsnivå. Det fim1s en risk att vi inte alltid kommer 
att kunna uppfylla lagens hav på kvalitet och säkerhet. 

Samverkan med landstinget och ett gemensamt ansvarstagande för säker vård och omsorg 
kmmner vara avgörande för kommunens kostnader och får medborgarens upplevelse av 
kvalitet. Kostnader fårknippade med brister i samverkan måste i alla delar motverkas och 
kunskap och acceptans för landstinget och kommunens olika ansvarsområden och 
gemensanuna intressen behöver öka. Diskussioner förs kring hur gemensamma verksamheter 
skulle kulUla bedrivas för att minska kostnader och öka effektivitet i vårdkedjor och lyckade 
exempel på detta kan ses i andra delar av landet. 

Möjlighet till förebyggande åtgärder skulle medföra ökad kvalitet och minskade kostnader 
inom alla mmåden. Exempel på förebyggande insatser är att hjälpa äldre att upptäcka risker i 
henunet, uppmuntra träning, god kosthållning och social samvaro får att undvika fall och 
benbrott, att satsa på utbildning och bemaruling i äldreomsorgen för att skapa bättre 
arbetsmiljö och minska sjukfi:ånvaro eller att öka IFO:s möjlighet att arbeta förebyggande 
med medborgare som är i riskzon får ekonomiska svårigheter, missbruk eller som behöver 
stöd i sin fåräldraroll. För att nå visionen om minskade behov på grund av goda förebyggande 
insatser komn1er det under en period krävas mer resurser eftersom man även under denna tid 
måste ge stöd, vård och omsorg till de som inte ingått i det förebyggande arbetet. 

Behovet av bostäder för personer som riskerar hemlöshet, trygghetsboende får äldre och 
särsldlt boende för personer med psykiska funktionshinder måste bli en kommungemensam 
fråga utifrån ett gemensamt ansvar för våra medborgare. 
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