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Uppföljning av kostnader
Ensolution har mångårig erfarenhet av att arbeta med
Sveriges kommuner. Tillsammans med SKL har vi utvecklat
metoden för Kostnad Per Brukare (KPB) för att följa
kommunens kostnader på individ- och insatsnivå. Genom
att standardisera redovisningen har kontinuerliga jämförelsemöjligheter skapats och spridits till många kommuner.
Samma metod används för att följa kostnadsutvecklingen
i flyktingmottagandet.
Flyktingfördjupningen inom kostnad per brukare möjliggör
också prognoser av kostnader, intäkter och insatser. Vi hjälper
gärna till med prognosprojekt som kan stödja strategiformulering, förbättringsarbete, planering och budget.

Uppföljning av flyktingmottagande

Tydlighet och kontroll
i nyckelprocesser
I erbjudandet ingår processkartläggning där vi tillsammans
med kommunerna ritar processerna kring mottagande och
återsökning av medel. Detta för att visualisera nyckelprocesserna
och skapa samsyn kring viktiga aktiviteter, roller och ansvar.
I samband med kartläggningen kopplas viktiga dokument till
processerna – exempelvis återsökningsblanketter, regler och
rekommendationer, definitioner och rutiner.

Uppföljning på individnivå
Kostnadsuppföljning inom flyktingmottagande bygger på avidentifierade individdata, där insatser kan knytas till den enskilde
flyktingen för att möjliggöra uppföljning över tid. Resultatet
redovisas i tydliga diagram, grafer och tabeller för att lättare
kunna verka som underlag i det löpande förbättringsarbetet.
Det inkluderar beräkningar av kostnader för verksamheter och
insatser samt insatsbeskrivningar. Mallen för återsökning av
medel från Migrationsverket hjälper kommuner att registrera
individer, återsöka medel samt fördela tillbaka ersättningar till
verksamheten.

Om Ensolution
Ensolution levererar fakta för strategiskt beslutsfattande
och verksamhetsutveckling inom offentlig sektor. Förutom
Kostnad Per Brukare erbjuder vi bl.a. processkartläggning via
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enl SOSFS
2011:9.
Ensolution arbetar över hela Sverige och har kontor i Halmstad,
Göteborg och Stockholm.

Referenser
Ensolution arbetar i dagsläget med ett hundratal kommuner
inom följande områden; verksamhetsstyrning, processutveckling
samt uppföljning av kostnad och kvalitet. Exempel på
kommuner som vi arbetar med är: Örebro, Hammarö, Kalmar,
Boden, Ulricehamn, Varberg, Gotland, Kristianstad,
Göteborgs stad, Älvkarleby, Nynäshamn, Södertälje.

Information
Vill du veta mer om vårt erbjudande, och hur vi arbetar?
Kontakta Christoffer Essman på 0709-17 70 44
E-post: christoffer.essman@ensolution.se
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