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1  Inledning 

Avvikelsen mot budget är minus -16 700 tkr efter mars månad. Avvikelsen måste korrigeras med 
släpande intäkter och kostnader för att få ett rättvisande resultat. Den största fodringen finns på 
Försäkringskassan där vi har en fordran för personlig assistans som uppgår till ca 15 000 tkr per sista 
mars. Orsaken till den ökade fordran är nya utbetalningsrutiner hos Försäkringskassan som ställer 
högre krav på redovisningen som skickas in och betalningen sker i efterskott istället för i förskott som 
tidigare. För att komma tillrätta med rapporteringen till kassan är det tänkt att skicka alla rapporter 
elektroniskt men systemet brottas fortfarande med problem och det har inte kunnat införas som 
planerat. Bland skulderna så är de största för boenden på entreprenad och köpta tjänster. 

Den åtgärdsplan för en ekonomi i balans som togs fram under 2017 måste revideras och justeras för att 
nämnden ska komma tillrätta med sin ekonomi. Trots handlingsplan lämnar nämnden en negativ 
prognos som beror på övervältringseffekten inom LSS där kostnader flyttas från Försäkringskassan till 
kommunen. Nämnden kommer att implementera handlingsplan för god arbetsmiljö vars mål är att 
minska nämndens sjukfrånvaro. 

Vid jämförelser med förra året så skiljer sig vår verksamhet i år med att de insatser som ges till personer 
under 65 inom socialtjänstlagen (inte socialpsykiatri) flyttats till Vård- och äldrenämnden. 

2  Nämndens verksamhet 

2.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 2017-

03 
Utfall 2018-

03 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 132 219 4 149 4 149 0 

Avgifter och övriga intäkter 60 486 60 355 347 595 346 595 -1 000 

Summa intäkter 60 618 60 574 351 744 350 744 -1 000 

Personal -103 017 -106 954 -437 683 -440 683 -3 000 

Lokaler -4 865 -4 701 -19 910 -19 910 0 

Övrigt -113 932 -114 435 -507 374 -515 581 -8 207 

Kapitalkostnader -309 -294 -1 270 -1 270 0 

Summa kostnader -222 123 -226 384 -966 237 -977 444 -11 207 

Buffert (endast i budget)   -6 207  6 207 

Nettokostnad -161 505 -165 810 -620 700 -626 700 -6 000 

Kommunbidrag 155 636 149 110 620 700 620 700 0 

Resultat efter kommunbidrag -5 869 -16 700 0 -6 000 -6 000 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Resultat jfr med tillgängliga 
medel 

-5 869 -16 700 0 -6 000 -6 000 

Ackumulerat resultat      
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Resultatanalys 
Avvikelsen efter mars är minus -16 700 tkr jämfört med budget. Orsaken till den stora differensen är att 
den elektroniska rapporteringen till Försäkringskassan fortfarande inte fungerar vilket innebär att vi har 
en fordran till Försäkringskassan på ca 15 000 tkr. När rapporteringen fungerar som det ska så kommer 
vår fordran att minska och vara mer konstant över tiden. I dagsläget ha vi flera ärenden som släpar flera 
månader. I årets budget är kostnader/intäkter för daglig verksamhet periodiserad för att matcha det 
verkliga utfallet. 

Trenden med höga kostnader för LSS och som bottnar i Försäkringskassans nya tolkning av LSS-lagen 
som innebär en övervältring av kostnader från Försäkringskassan till kommunen fortsätter och det är 
den här kostnadsökningen inom LSS som är orsaken till nämndens negativa prognos. Nämnden har 
också stora svårigheter att bemanna sina, i sammanhanget, små enheter på ett optimalt sätt efter 
införandet av den nya arbetstidsmodellen. Nämnden brottas också med höga ohälsotal och under 2018 
ska en handlingsplan för god arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro implementeras. 

Jämfört med föregående år så har verksamheten för personer under 65 år och som är i behov av av 
omsorg enligt socialtjänstlagen, inte socialpsykiatri, flyttats till Vård- och äldrenämnden. 

2.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 2017-

02 
Utfall 2018-

02 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Avvikelse 

Tkr 

Gemensam administration      

Intäkt 14 18 0 0 0 

Kostnad -5 515 -6 384 -29 893 -31 750 -1 857 

Nettokostnad -5 501 -6 366 -29 893 -31 750 -1 857 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -161 -300 -1 590 -1 590 0 

Nettokostnad -161 -300 -1 590 -1 590 0 

Vård och omsorg i ordinärt 
boende 

     

Intäkt 2 419 2 576 18 433 18 433 0 

Kostnad -12 545 -10 407 -52 645 -54 445 -1 800 

Nettokostnad -10 126 -7 831 -34 212 -36 012 -1 800 

Vård och omsorg i särskilt 
boende 

     

Intäkt 803 1 146 4 403 4 403 0 

Kostnad -21 626 -18 181 -69 052 -73 052 -4 000 

Nettokostnad -20 823 -17 035 -64 649 -68 649 -4 000 

Insatser enl LSS och LASS      

Intäkt 57 046 56 062 324 633 324 633 0 

Kostnad -180 537 -188 683 -803 445 -807 745 -4 300 

Nettokostnad -123 491 -132 621 -478 812 -483 112 -4 300 
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Tkr 
Utfall 2017-

02 
Utfall 2018-

02 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Avvikelse 

Tkr 

Övrig vård o omsorg för äldre 
och funktionshindrade 

     

Intäkt 335 772 4 274 4 274 0 

Kostnad -1 739 -2 424 -9 612 -9 862 -250 

Nettokostnad -1 404 -1 652 -5 338 -5 588 -250 

Buffert      

Intäkt 0 0 0  0 

Kostnad 0 0 -6 207  6 207 

Nettokostnad 0 0 -6 207  6 207 

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

Totalt      

Intäkt 60 617 60 574 351 743 351 743 0 

Kostnad -222 123 -226 379 -972 444 -978 444 -6 000 

Nettokostnad -161 506 -165 805 -620 701 -626 701 -6 000 

2.2.1 Gemensam administration 

Gemensam administration består av Förvaltningschef, HR-funktion, Ekonomifunktion och Kvalitet- 
och utvecklingsenhet. 

2.2.2 Vård och omsorg i ordinärt boende 

2.2.2.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Enligt Borås Stads budget 2018 har den del av nämndens verksamhet som vänder sig till de som är 
under 65 år och i behov av omsorg enligt Socialtjänstlagen och kommunal hälso- och sjukvård (ej 
socialpsykiatri) flyttats till Vård och äldrenämnden. Arbete med att verkställa detta beslut pågår. 

Åtgärder 

Arbetet med att systematiskt följa upp insatser och verksamhetsmått inom hela myndighetsutövningen 
har gett en bättre intern kontroll och underlag för kommande prognostiseringar. Myndighetsbesluten 
kommer även i fortsättning enligt upprättad handlingsplan prövas mot aktuella domar och rättspraxis. 
Åtgärdsplan för ekonomisk balans finns framtagen. 
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Analys av verksamheten 

Lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård som gäller from 2018-01-01 ersatte den 
tidigare betalningsansvarslagen, innebär att antal dagar vid utskrivningsklara patienter inom psykiatrin 
ska minska från 30 till 3 dagar. Det finns idag ett förslag om nedtrappning under ett år för kommunens 
betalningsansvar för enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk vård. Det skulle innebära att tom 
2019-12-01 inträder kommunens betalningsansvar för enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk 
vård 15 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den enskilde är utskrivningsklar. From 2019-
12-02 regleras betalningsansvaret på samma sätt som somatiken. Förslaget om ekonomisk modell är nu 
på remiss i kommunerna i Västra Götaland. 

Brist på korttidsplatser inom socialpsykiatrin kan, om det inte löses med hemmaplanslösningar innebära 
framtida behov av köpta externa placeringar och medföra ökade kostnader. 

2.2.2.2 Insatser 

  

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Avvikelsen mot budget är minus - ca 800 tkr. Underskottet beror på fortsatt låg utförandegrad samt 
hög sjukfrånvaro och höga vikariekostnader. 

Åtgärder  

Det pågår ett intensivt arbete på enheten för en budget i balans vid årets slut. Enhetschef tillsammans 
med medarbetare har arbetat fram handlingsplaner/åtgärdsplaner för en minskad sjukfrånvaro, 
minskade kostnader för vikarier, öka utförandegraden och därmed öka intäkterna samt minskad bomtid 
genom att arbeta mer motiverande med brukarna. De personalanpassningar som genomfördes under 
2017 har nu börjat ge full effekt och enheten uppvisar nu ett positivt resultat för personalkostnader. 

Analys av verksamheten 

Det är fortsatt hög bomtid och många planerade insatser som avbokas av brukarna. Detta påverkar 
utförandegraden och därmed också intäkterna. Som resultat av omfattande personalanpassningar ser vi 
en försämrad kvalitet när det gäller kontinuiteten, brukarna träffar idag fler personal från boendestödet 
än tidigare, vilket kan vara en orsak till att brukarna avbokar insatsen. Dialog med myndighetsutövning 
pågår gällande avslut av insatser då brukarna frekvent avbokar beslutade insatser. Enhetscheferna måste 
särskilt arbeta med att förbättra kontinuiteten för att på så sätt öka utförandegrad och därmed intäkter. 

Översyn av resurser samt effektivare planering innebär för medarbetarna att tiden mellan olika besök 
har minskats. I de fall brukarna konsekvent avbokar besök så innebär det för ekonomin minskade 
intäkter och för personal innebär det ineffektivitet. 

Merparten av det negativa resultatet beror på den låga utförandegraden men totalt för förvaltningen 
innebär det inga konsekvenser då motsvarande budgetpost inom myndighetsutövningen uppvisar ett 
positivt resultat för köp av boendestöd. 

  

  

2.2.3 Vård och omsorg i särskilt boende 

2.2.3.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser 
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Det finns ett underskott gentemot budget vad gäller vård och boende för psykiskt funktionshindrade, 
orsaker kan beror på samsjuklighet men också för att vissa insatser är svåra att ge på hemmaplan. 

Beslut om bostad med särskild service enligt SoL verkställs inom nämndens gruppbostäder samt genom 
externa placeringar när behovet inte kan verkställas i egen regi. Enheten för myndighet eftersträvar i 
dialog med verkställigheten att andra insatser prövas först, som exempelvis boendestöd i ordinärt 
boende. 

Kostnaden för externa placeringar/ tvång i öppenvård förväntas kvarstå under 2018. 

Åtgärder 

För att inte utöka nuvarande nivå på antalet platser inom särskilt boende och balansera 
kostnadsökningar inom exempelvis hälso- och sjukvård och köpta tjänster är nämndens förebyggande 
arbete av stor vikt. Hemmaplanslösningar i form av stöd till personer i ordinärt boende behöver 
utvecklas tillsammans med boendestöd samt öppenvård där även bostadsfrågan är en central fråga för 
att insatserna på hemmaplan ska fungera. Åtgärdsplan för ekonomisk balans finns framtagen. 

Analys av verksamheten  

Det vräkningsförebyggande arbetet tillsammans med öppenvårdsinsatser eller boendestöd ska 
möjliggöra att människor behåller sin bostad i större utsträckning. Orsaken till externa placeringar kan 
bero på brist på platser eller att brukarens behov inte kan tillgodoses inom befintlig verksamhet. 

  

2.2.3.2 Insatser 

Socialpsykiatri Gruppbostäder 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Avvikelsen mot budget är minus - 571 tkr, det negativa resultatet beror till stora delar av ökade 
personalkostnader. 

Åtgärder 

Samtliga enheter som prognostiserar ett negativt resultat för året har fått i uppdrag att ta fram 
handlingsplaner för en budget i balans. På flera av boendena sker en översyn av personalresurser och 
där det är möjligt kommer anpassningar att genomföras. Enheterna har också fått i uppdrag att arbeta 
med ökad hälsa och handlingsplaner tas fram även för detta. Brukare med omfattande 
omvårdnadsbehov t ex beroende på demenssjukdom motiveras att söka vård- och omsorgsboende där 
behoven bättre kan tillgodoses. 

Analys av verksamheten 

Flera av socialpsykiatrins boenden redovisar underskott för personalkostnader utifrån höga sjuktal samt 
ökat bemanningsbehov för att säkerställa en god arbetsmiljö. En tydlig tendens är att brukarnas allt 
komplexare funktionsnedsättningar, ökande ålder samt mer omfattande omvårdnadsbehov kräver en 
ökad personaltäthet som påverkar budgeten negativt. 

Nämnden påtalar i kommande lokalförsörjningsplan behov av att ersätta gruppboende Jössagatan 3 där 
lägenheter och gemensamhetsytor inte fullt ut är anpassade för målgruppen. Avsikten är att två nya 
boenden ersätter nuvarande boende Jössagatan 3. I dialog med myndighetsutövning som beviljar 
korttidsplatser bör det under året ske en översyn om de platser nämnden idag har till förfogande är 
tillräckliga i samband med de förändringar som sker i betalningsansvarslagen som för psykiatrins 
område träder i kraft den 1/1-2019. Dialog med Vård- och äldrenämnden måste också påbörjas och 
möjligheten att flytta brukare till traditionella vård- och omsorgsboenden vid förändrade behov t ex 
demenssjukdom är nödvändig för att få till en rörlighet och frigöra platser inom Sociala 
omsorgsnämndens egna boenden. Kommande personalanpassningar på aktuella enheter får en 
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påverkan på både brukare och personal. För brukarna kan det innebära att insatser ses över och 
justeras. För personalen innebär anpassningarna färre personal framförallt på kvällar och helger. 

  

2.2.4 Insatser enligt LSS och LASS 

2.2.4.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker  

Antalet personer med insatsen personlig assistans ökade från 43 till 59 brukare, ca 5 500 timmar under 
2017 och ökningen förväntas fortsätta. Övervältringen som initierats av FK till kommunen syns vid 
uppföljning av verksamhetsmått genom ökning av ärenden inom personlig assistans men också att 
beslut om bostad med särskild service till denna målgrupp som fått assistansersättningen indragen. 

Januari 2018 presenterade Regeringen nytt lagförslag om personlig assistans till Riksdagen som trädde i 
kraft 1 april 2018. Lagen innebär att personlig assistans enligt LSS ska kunna beviljas för väntetid och 
beredskap under dygnsvila samt mellan hjälpinsatser vid aktiviteter utanför hemmet. Det är idagsläget 
svårt att beräkna antal timmar samt ökat antal ansökningar/beslut och ekonomiska konsekvenser men 
kostnader för nämnden förväntas öka avsevärt genom denna lagändring. Brukare med beslut om 
personlig assistans samt beviljade timmar följs noggrant månadsvis. 

Kostnaden för sjukersättning till privata assistansanordnare har under 2017 varit 3 605 tkr och 
förväntas kvarstå på samma nivå 2018. 

Åtgärder  

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att följa upp beslutade insatser och nyckeltal för att säkerställa 
en god intern kontroll. Beslut om insatser ska följas strikt av aktuell rättspraxis, beslut om eventuellt 
dubbla insatser som ex. särskilt boende och kontaktperson övervägs noga och följs upp oftare. 
Åtgärdsplan för ekonomisk balans finns framtagen. 

Analys av verksamheten  

Tendensen är att behoven av framtida insatser fortsätter att öka, det gäller även på nationell nivå. För 
att kunna planera för framtida behov behöver verksamheten tillsammans med såväl interna som externa 
aktörer vidareutveckla former för samverkan. Insatser ska exempelvis i möjligaste mån kunna erbjudas 
på hemmaplan, målgruppen idag har också andra krav på inriktning av verksamhet eller olika former av 
boenden. 

  

2.2.4.2 Insatser 

Boendesektionen 

Gruppbostädernas bemanningsbehov är morgon, em/kväll och helg vilket innebär det saknas dagturer 
på flertalet enheter. Den nya arbetstidsmodellen resulterar i kostnadsökningar på grund av att man 
måste öka grundbemanningen för att ta bort korta och långa arbetspass men inte kan lägga ut timmarna 
på ett effektivt sätt. Ett par enheter har höga kostnader efter borttagande av dessa turer. Flera enheter 
har även lämnat in avsteg från kollektivavtalet med anledning av att hyresgästerna inte klarar byte av 
personal under ett arbetspass. Personal med vaken natttjänst ökar då flera hyresgäster har behov av 
hjälp på nätterna och en gemensam nattorganisation ska starta i oktober för att effektivisera och 
samplanera med flera enheter för säkra upp personal nattetid. 
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Enhetcheferna arbetar aktivt med att samplanera med andra enheter och i de fall det går även med 
Daglig verksamhet. En arbetsgrupp är tillsatt för att se över arbetstiderna på DV för att kunna 
samplanera mer effektiv. 

Det är fortfarande höga sjukskrivningstal. Svårigheten att få tag i vikarier ökar vilket innebär många 
inbeordringar. Mars månad visar ett resultat 59 tkr. 

Servicebostäder 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Servicebostäder redovisar en budget i balans. Nya skattningar av brukarnas behov sker kontinuerligt vid 
förändringar och flera av enheterna har fått extra ersättning utifrån resursfördelningsmodellen (RFM). 
På någon av enheterna är det fortsatt hög sjukfrånvaro och detta i sin tur innebär höga 
vikariekostnader. 

Åtgärder 

Arbetet med framtagna handlingsplaner pågår och de åtgärder som vidtagits har gett positiva effekter 
på ekonomin. Enheterna har också fått i uppdrag att arbeta med ökad hälsa och handlingsplaner tas 
fram även för detta. 

Analys av verksamheten 

Den nya enheten Klintesväng 10 har under mars månad startats upp och i samband med detta har 
Våglängdsgatan 129 avvecklats. Antalet ej verkställda beslut till servicebostad är fortsatt låg. Den 
fortsatta prognosen för året är osäker. Ökad bemanning på två av enheterna kommer att krävas. På 
Kungsgatan har enheten i dagsläget en brukare som har assistansliknande behov och under våren har 
enheten två överanställningar för att möta upp behovet. På Klintesväng kommer det i maj att flytta in 
en brukare som har behov av en egen personalgrupp vilket innebär att enheten överanställer 
motsvarande 1 - 1,5 årsarbetare. I samband med öppnandet av Klintesväng 10 utökas också det totala 
antalet platser inom servicebostäder vilket det inte finns täckning i budget för. Prognosen för 
servicebostäder kommer under året vara svår att förutse. 

2.2.5 Övrig vård och omsorg för äldre o funktionshindrade 

Mötesplats Berggården 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Enheten har en budget i balans. 

Analys av verksamheten 

Under hela 2018 pågår det fortsatta utvecklingsarbetet med stöd av PRIO-pengar. Fokus under året 
kommer även vara att utöka antalet deltagare samt att få fler brukare från gruppbostäder som deltar i 
mötesplatsens aktiviteter. 

3  Verksamhetsmått 

De flesta budgetmått avser helår och är därför ett avsevärt högre värde än en månads utfall. I vissa fall 
saknas budgetmått helt och hållet, anledningen till detta är att budgetering av måttet inte anses ge något 
analysvärde. 
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3.1 Funktionshinderverksamhet LSS 

3.1.1 Personlig assistans 

Verksamhetsmått Utfall Mar 2017 Budget 2018 Utfall Mar 2018 

Antal personer med personlig assistans enligt 
LSS 

49 52 57 

Antal personer med personlig assistans enligt 
SFB 

184 201 179 

Antal beviljade timmar personlig assistans enligt 
LSS 

8 929 78 130 12 499 

Måttanalys LSS 
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3.2 Funktionshinderverksamhet SOL 

3.2.1 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått Utfall Mar 2017 Budget 2018 Utfall Mar 2018 

Antal personer med Boendestöd 134 271 124 

Antal utförda timmar Boendestöd 1 500 45 347 772 
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