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Delårsrapport augusti 2021  

Förslag till beslut  

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden: 

1. godkänner delårsrapport augusti 2021 

2. antecknar att prognosen för helåret är noll 

3. förklarar beslutet omedelbart justerat 

Sammanfattning 
En central del av förra rapporten var pandemin. Den är fortfarande en viktig 

påverkansfaktor för förvaltningen men dess existens har mer blivit en del av vardagen. 

Organisatoriska strukturer och rutiner finns på plats och fungerar. Samtidigt bör det 

noteras att en återgång till en verksamhet utan pandemin, som skulle kunna beskrivas som 

det normala, aldrig har funnits för denna ännu unga förvaltning. Det normala som i äldre 

organisation ger en trygghet och som byggts upp genom vunna erfarenheter är ett arbete 

som ligger framför förvaltningen.  

För perioden till och med augusti är den totala budgetavvikelsen 26,9 Mnkr. 

Avdelningarnas ekonomiska resultat varierar, ekonomiska utmaningar finns men 

helårsprognosen bedöms till noll.  

Viktigaste kommande utmaningarna angående ekonomin är: 

• Omhänderta de beslutade statsbidragen på ett hållbart sätt för att skapa rätt 

förutsättningar och kontinuitet för verksamheten. 

• Fortsätta arbetet med förstärkt grundbemanning 

• Fortsätta omställningsarbete som behöver göras utifrån omorganisationen och 

skapandet av äldre samt vård och omsorgsförvaltningen.  

• Anpassning till förändringar av efterfrågan och volym, främst inom vård- och 

omsorgsboende, hemtjänst och myndighet.  

• Ekonomiska effekter av pandemin samt konsekvenser av en eventuell uppbyggd 

vård- och omsorgsskuld samt arbetsmiljöskuld. 

Det viktiga arbetet med att införa en ledning och styrning med tillit är påbörjat och sker 

på två plan. En strategisk med uppgift att skapa förutsättningar och en på operativ nivå 

som anpassas utifrån respektive avdelnings situation.   
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ekonomisk rapportering görs i bifogad rapport.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån den ekologiska 

dimensionen. 

Bedömning ur social dimension 

Rapporten beskriver indikatorer för pågående arbete utifrån nämndens mål. Detta arbete 

kan antas leda till positiva effekter och resultat utifrån en social dimension. Då 

delårsrapporten i huvudsak rör övergripande uppföljning lyfts inga särskilda aspekter här. 

Samverkan 
Information i förvaltningsövergripande samverkansgrupp, FSG, den 16 september 2021.  

Bilaga 
1. Delårsrapport augusti 2021 

2. Ej verkställda beslut kvartal 2 2021 

3. Lex Maria kvartal 2 2021 

4. Lex Sarah kvartal 2 2021 
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Ärendet  

Nämnden ska besluta om Delårsrapport augusti 2021 som är den andra av tre 

uppföljningsrapporter under året. Rapporten beskriver viktiga avvikelser och utveckling i 

verksamheten, den övergripande utvecklingen kopplat till ekonomi och personal samt 

kostnads- och volymutvecklingen i verksamheten. 

Beskrivning av ärendet 

Rapportering från nämnden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sker enligt 

struktur och tidplan för uppföljningsprocessen 2021. Uppföljning till kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige sker vid tre fasta rapporteringstillfällen samt komplettering med 

information vid behov.  

Ekonomiska prognoser ska göras per februari samt oktober. Det innebär att nämnden 

rapporterar sitt ekonomiska läge vid ytterligare två tillfällen utöver de tre fasta 

rapporteringarna. Utöver dessa tillfällen ger förvaltningen, varje månad, en 

månadsrapport till nämnden. Undantagen är för juni och december månad. Det innebär att 

uppföljningen till nämnd under 2021 kommer att ske enligt nedanstående tidplan. 

 

Uppföljning Sammanträde 

Prognos per februari 2021-03-23 

Delårsrapport per mars 2021-04-27 

Ekonomisk lägesrapport per april 2021-05-25 

Prognos per maj 2021-06-22 

Ekonomisk lägesrapport per juli 2021-08-24 

Delårsrapport per augusti 2021-09-21 

Ekonomisk lägesrapport per september 2021-10-26 

Prognos per oktober 2021-11-23 

Ekonomisk lägesrapport per november 2021-12-14 

Årsrapport Beslutas senare inför 2022 

 

Förvaltningens bedömning 
Stor del av förvaltningens arbete har under uppföljningsperioden handlat om och kommer 

att handla om att få de tidigare elva delarna till att bli äldre samt vård- och 

omsorgsförvaltningen. Det arbetet kommer att behöva pågå en tid framöver men lämpliga 

strukturer viktiga för det fortsatta arbetet börjar komma på plats. Till exempel finns en 

implementeringsplan för administrationen som påbörjas inom kort och en tydlig modell 

för förvaltningsledningens månatliga uppföljning har börjat användas. Förutsättningar 

finns för att ge en övergripande bild som är nödvändig för ett bra nyttjande av resurserna. 

”Skulder”, som är en följd av pandemin och som på sikt kan vara kostnadsdrivande har 

identifierats, delats upp på vård och omsorg och arbetsmiljö, och kommer fortsättningsvis 

att följas. 
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Förvaltningens bedömning är att arbetet framskrider sakta men metodiskt och att vård- 

och omsorgsförvaltningens kontur alltmer börjar framträda och hitta sin form. 
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