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Ärendet i sin helhet 

Sociala omsorgsnämnden har en budget på 620 700 tkr. Prognosen för helåret 

är ett negativt resultat på – 12 000 tkr. Handlingsplaner för en ekonomi i balans 

finns framtagna men dessa förväntas inte kunna ge nollresultat för året. 

Orsaken till den negativa prognosen är Försäkringskassans förändrade tolkning 

av LSS-lagen och den övervältring av kostnader till kommunen som den nya 

tolkningen leder till samt nämndens fortsatta problem med att bemanna sina, i 

sammanhanget, små enheter utifrån den nya arbetstidsmodellen.          
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1  Inledning 

Utifrån årsredovisning 2017 inledde nämnden året med en avvikelse mot tillgängliga medel 
motsvarande 11 000 tkr varav 6 000 tkr kunde härledas till externa placeringar och mindre intäkter från 
Försäkringskassa än budgeterat. Nämnden hade också tillåtelse att ta 5 000 tkr i anspråk för att hantera 
puckelkostnad för att anpassa verksamheterna till gällande kollektivavtal. Den åtgärdsplan som 
upprättades 2017 har nu kompletterats och konkretiserats för att nämnden under året ska anpassa 
verksamheten till tilldelad ram 2018. 

Utmaningen är att de förändringar och behov i verksamhetens olika delar som nämnden 
uppmärksammade i budget kvarstår. Målgruppers behov utifrån beteende och lag  kräver utvecklat 
arbetssätt, ny kompetens och i flera delar en förtätning av personal. De personer som har stöd och 
insatser blir äldre och utvecklar därmed ett ökat omvårdnadsbehov och behov av hälso- och 
sjukvårdsinsatser och hjälpmedel. Nämnden har fortsatt problem med att bemanna sina, i 
sammanhanget, små enheter utifrån den nya arbetstidsmodellen. Detta leder till att personalkostnaderna 
är mycket höga i förhållande till budget. Nämnden brottas också med höga ohälsotal. 

I budget 2018 uppmärksammades  behovet av en ökad ram med hänvisning till övervältring från 
försäkringskassan. Efter årets första månader kan nämnden konstatera att den bedömning som gjordes 
med hänvisning till utvecklingen av beviljade timmar och personer med beslut kring 
övervältringseffekten har fortsatt. Effekten ses i fortsatt andel ansökningar och fler beslut att verkställa. 
Mot bakgrund av detta är prognos för helår, när nämndens buffert tagits i anspråk och under 
förutsättning att åtgärdsplanerna får önskad effekt ett negativt resultat på minus 12 000 tkr. Om inte 
trenden bryts ökar det negativa resultatet ytterligare. 

Arbetet med att anpassa nämndens verksamhet till fullmäktiges beslut om att förändra 
ansvarsfördelningen för utpekade målgrupper kopplat till socialtjänstlagen och hälso- och 
sjukvårdslagen pågår fortfarande och medför att den ekonomiska omfördelningen av resurser ännu inte 
är avslutad. Det är tydliggjort att barnärenden upp till och med 18 år kvarstår hos nämnden och det 
innebär att nämnden i dagsläget kommer att begära kompensation för två exceptionellt dyra ärenden i 
årsredovisningen. 

2  Nämndens verksamhet 

2.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 2017-

05 
Utfall 2018-

05 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 273 352 4 149 4 149 0 

Avgifter och övriga intäkter 115 118 134 609 347 614 346 595 -1 019 

Summa intäkter 115 391 134 961 351 763 350 744 -1 019 

Personal -172 919 -179 384 -437 683 -440 683 -3 000 

Lokaler -8 109 -7 840 -19 910 -19 910 0 

Övrigt -208 732 -205 860 -507 393 -521 581 -14 188 

Kapitalkostnader -515 -489 -1 270 -1 270 0 

Summa kostnader -390 275 -393 573 -966 256 -983 444 -17 188 
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Tkr 
Utfall 2017-

05 
Utfall 2018-

05 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Avvikelse 

Tkr 

Buffert (endast i budget)   -6 207  6 207 

Nettokostnad -274 884 -258 612 -620 700 -632 700 -12 000 

Kommunbidrag 259 550 248 867 620 700 620 700 0 

Resultat efter kommunbidrag -15 334 -9 745 0 -12 000 -12 000 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Resultat jfr med tillgängliga 
medel 

-15 334 -9 745 0 -12 000 -12 000 

Ackumulerat resultat      

Resultatanalys 
Prognosen för helåret visar på ett underskott på minus 12 000 tkr jämfört med budget. Nämnden har 
en åtgärdsplan för en ekonomi i balans som tar avstamp i förra årets negativa resultat. Nämnden har 
fortsatt problem med att bemanna sina, i sammanhanget, små enheter utifrån den nya 
arbetstidsmodellen. Detta leder till att personalkostnaderna är mycket höga i förhållande till budget. 
Nämnden brottas också med höga ohälsotal. I åtgärdsplanen för en ekonomi i balans är det dessa två 
faktorer tillsammans med övervältringen från Försäkringskassan som har störst påverkan. 

I avvikelsen efter maj är fordran på Försäkringskassan bokad mot balanskonto och medräknat i 
resultatet. I resultatet saknas vissa fakturor för bl a externa placeringar och personlig assistans som 
avser perioden och på motsvarande sätt finns även fakturor som betalats i förskott. 

För myndighetsutövning LSS fortsätter övervältringseffekten från Försäkringskassan att ge väldigt höga 
kostnader för personlig assistans enligt LSS. Ökningen för personlig assistans enligt LSS är ca 5 000 
timmar per månad jämfört med början på förra året. 

Nämndens åtgärdsplan har en helårseffekt motsvarande ca 15 000 tkr och det är av största vikt att de 
åtgärder som beskrivs i planen ger den önskade effekten. 

2.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 2017-

05 
Utfall 2018-

05 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Avvikelse 

Tkr 

Gemensam administration      

Intäkt 501 171 0  0 

Kostnad -11 641 -11 633 -29 893 -27 893 2 000 

Nettokostnad -11 140 -11 462 -29 893 -27 893 2 000 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0  0 

Kostnad -355 -511 -1 590 -1 590 0 

Nettokostnad -355 -511 -1 590 -1 590 0 

Vård och omsorg i ordinärt 
boende 

     

Intäkt 5 143 4 881 18 433 18 433 0 



Sociala omsorgsnämnden, Månadsuppföljning maj 5(12) 

Tkr 
Utfall 2017-

05 
Utfall 2018-

05 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Avvikelse 

Tkr 

Kostnad -27 421 -18 396 -52 645 -54 445 -1 800 

Nettokostnad -22 278 -13 515 -34 212 -36 012 -1 800 

Vård och omsorg i särskilt 
boende 

     

Intäkt 2 109 2 066 4 410 4 410 0 

Kostnad -36 203 -31 497 -69 058 -73 058 -4 000 

Nettokostnad -34 094 -29 431 -64 648 -68 648 -4 000 

Insatser enl LSS och LASS      

Intäkt 106 361 126 026 324 645 324 633 -12 

Kostnad -311 269 -327 248 -803 457 -817 602 -14 145 

Nettokostnad -204 908 -201 222 -478 812 -492 969 -14 157 

Övrig vård o omsorg för äldre 
och funktionshindrade 

     

Intäkt 1 277 1 817 4 274 4 274 0 

Kostnad -3 380 -4 284 -9 612 -9 862 -250 

Nettokostnad -2 103 -2 467 -5 338 -5 588 -250 

Buffert      

Intäkt      

Kostnad   -6 207  6 207 

Nettokostnad   -6 207  6 207 

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

Totalt      

Intäkt 115 391 134 961 351 762 351 750 -12 

Kostnad -390 269 -393 569 -972 462 -984 450 -11 988 

Nettokostnad -274 878 -258 608 -620 700 -632 700 -12 000 

2.2.1 Gemensam administration 

Gemensam administration består av Förvaltningschef, HR-funktion, Ekonomifunktion och Kvalitet- 
och utvecklingsenhet. Gemensam administration ligger lite plus mot budget framförallt på 
personalkostnader där vissa tjänster ej ersätts enligt handlingsplan för en ekonomi i balans. 
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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. 

Analys av verksamheten 

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

Lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård som gäller from 2018-01-01 ersatte den 
tidigare betalningsansvarslagen. En överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen som reglerar kommunens betalningsansvar och in- och utskrivningsprocessen i 
Västra Götaland är beslutad av det politiska samrådsorganet SRO i VGR samt Västkom, innebär att 
antal dagar vid utskrivningsklara patienter inom psykiatrin ska minska från 30 till 3 dagar. SRO har 
beslutat att under 2019 inträder en kommuns betalningsansvar för enskilda som vårdats inom sluten 
psykiatrisk vård och som omfattas av överenskommelsen, 15 kalenderdagar efter att slutenvården 
meddelat att den enskilde är utskrivningsklar. Från och med 2020-01-01 till 2020-03-31 inträder 
kommunens betalningsansvar efter 7 dagar. From 2020-04-01 regleras betalningsansvaret på samma sätt 
oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård. 

  

2.2.2.2 Insatser 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Avvikelsen mot budget är minus - 1 500 tkr. Underskottet beror på minskade intäkter på grund av låg 
utförandegrad samt hög sjukfrånvaro och höga vikariekostnader. Jämfört med samma period 2017 har 
vikariekostnaderna ökat med 187%. Prognos för helår - 3 400 tkr om aktuella åtgärdsplaner inte får 
avsedda effekter. 

Åtgärder  

Det pågår ett intensivt arbete inom boendestöd 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. Genomförda personalanpassningar 
har gett avsedd effekt och för första gången på lång tid uppvisar nu enheten en prognos i balans för 
personalkostnader. Om tendensen fortsätter att brukarna frekvent avbokar planerade insatser som 
resulterar i en ökad bomtid kommer ytterligare personalanpassningar behöva genomföras. 

Analys av verksamheten 

Det är fortsatt hög bomtid och många planerade insatser som avbokas av brukarna. Detta påverkar 
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utförandegraden och därmed också intäkterna. För en budget i balans behöver enheten öka sina 
intäkter med ca 300 tkr per månad alternativt genomföra personalanpassningar i motsvarande nivå. 
Dialog med myndighetsutövning pågår gällande avslut av bistånd då brukarna frekvent avbokar 
beslutade insatser. Enhetscheferna måste särskilt arbeta med att förbättra kontinuiteten för att på så sätt 
öka utförandegrad och därmed intäkter. 

2.2.3 Vård och omsorg i särskilt boende 

2.2.3.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser 

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. 

Hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering ska tillgodose nämndens målgruppers behov av 
hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån det som regleras i hälso- och sjukvårdslag, överenskommelser kring 
hälso- och sjukvård mellan kommuner och Västra Götalandsregionen samt det som är angivet i 
nämndens reglemente. Kostnaderna har under de senaste åren ökat till följd av fler antal personer i 
behov av hjälpmedel. Ökningen kopplas till att aktuella målgrupper med funktionsnedsättning blir äldre 
och därmed får ett ökat behov av hälso- och sjukvård samt behov av hjälpmedel. 

  

2.2.3.2 Insatser 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Avvikelsen mot budget är minus - 1 200 tkr. Jämfört med samma period förra året är dock avvikelsen 
mot budget ca 250 tkr bättre. Flera av socialpsykiatrins boenden redovisar underskott för 
personalkostnader utifrån höga sjuktal, ökad vårdtyngd samt ökat bemanningsbehov för att säkerställa 
en god arbetsmiljö. Detta leder till att all frånvaro som uppkommer på enheterna måste tillsättas med 
vikarier vilket resulterat i höga vikariekostnader. Jämfört med samma period föregående år har 
vikariekostnaderna ökat med 96%. Brukarnas allt komplexare funktionsnedsättningar, ökande ålder 
samt mer omfattande omvårdnadsbehov kräver en ökad personaltäthet. 
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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, 
ökad vårdtyngd 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. 

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. 

Nämnden har också behov av nya gruppbostäder för att ersätta äldre, ej funktionella boenden. 

2.2.4 Insatser enligt LSS och LASS 

2.2.4.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker  

Antalet personer med insatsen personlig assistans ökade under 2017 och ökningen förväntas kvarstå 
2018. 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 nya 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 i dagsläget 
svårt att beräkna antal timmar samt ökat antal ansökningar/ beslut och ekonomiska konsekvenser men 
kostnaderna för nämnden förväntas öka avsevärt genom denna lagändring. Brukare med beslut om 
personlig assistans samt beviljade timmar följs noggrant månadsvis. 

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. 
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Kostnaderna för hälso- och sjukvård har under de senaste åren ökat till följd av att aktuella målgrupper 
med funktionsnedsättning blir äldre och därmed får ett ökat behov av hälso- och sjukvård samt behov 
av hjälpmedel. 

  

2.2.4.2 Insatser 

Boendesektionen 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

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. 

Åtgärder 

Arbete med handlingsplaner pågår. Sjukfrånvaron minskar efter att det varit en topp under första 
kvartalet vilket kommer att ge viss ekonomisk effekt. 

Analys av verksamheten 

Fler äldre har behov av vårdinsatser vilket innebär ökat antal personalresurser på flera enheter. Ökade 
kostnader på en gruppbostad med anledning av mycket utåtagerande hyresgäst där handledning och 
utökning av personal är en åtgärd för att hantera både boende- och arbetsmiljö. Det saknades 18 
semestervikarier i slutet av maj och ett aktivt arbete pågår för att försöka lösa situationen. 

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. Även inom område servicebostäder har det varit ett ökat behov av vikarier. Jämfört 
med samma period föregående år har kostnaderna för vikarier ökat med 133%. 

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 

Inom område servicebostäder har antalet lägenheter utökats i samband med uppstart av Klintesväng 10. 
I budget finns det under året inte täckning för denna volymökning och prognosen för 2018 är därför 
något osäker. På flera av enheterna har det varit ett ökat behov av personalresurser b.la beroende på en 
ökad vårdtyngd samt att det inom verksamhetsområdet verkställs två beslut i assistansliknande form. 
För att kunna verkställa dessa beslut har det rekryterats särskilt utsedda personalgrupper, motsvarande 
ca 6,5 årsarbetare, vilket är kostnadsdrivande för verksamhetsområdet. 

  

Personlig assistans 

• Ersättning från Försäkringskassan gällande natt. 
• Försäkringskassan har förändrat hur vi kan rapportera förhöjt belopp, vilket inneburit att då vi 
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får timkostnader först månaden efter att assistansen utförts har vi blivit helt utan ersättning. 
Detta har konkret inneburit att i enbart ett ärende har vi mist 18 tkr på en månad. Detta 
kommer att förändras när det nya lagförslaget träder i kraft, men kommer då ha inneburit en 
högre budgetavvikelse än planerat. 

• Det yttersta ansvaret för kommunen gällande en brukare, i avvaktan på boende. 
• Systemet vilket vi rapporterat till Försäkringskassan fungerar inte tillfredsställande, har inneburit 

att vi fått tillbaka alla rapporter från FK och behöver göra om förfarandet. Detta innebär inte i 
sig någon budgetavvikelse förutom att intäkterna fortsätter släpa och tiden som enhetscheferna 
behöver lägga ner på att åter rapportera. 

AKL, Lss-team och Korttid 

AKL och Korttid följer budget, ett positivt resultat är att förvänta. 

Lss-team är fortfarande en ny verkställighet där resultatet behöver längre tid för att kunna ge en god 
analys. 

Daglig verksamhet, sysselsättning och Jobbresurs 

Daglig verksamhet gick med ett underskott på ca 4 000 tkr för 2017 därav har en handlingsplan 
framtagits för att få budget i balans. Genomlysning och tät uppföljning av Daglig verksamhet, 
sysselsättning och Jobbresurs kommer att fortsätta tillsammans med enhetscheferna. Omvärldsanalys 
behöver även göras för att få en uppfattning om kommande behov för målgruppen. Då omsättning av 
personal och höga sjukskrivningstal är ett bekymmer inom daglig verksamhet är det av stor vikt att 
samarbetet med gruppbostäderna fortsätter. Sjukskrivningstalen följs upp varje månad. Planerade 
åtgärder i handlingsplanen genomförs men det ekonomiska resultatet dröjer med anledning av 
uppsägningstider av hyreskontrakt samt för omplanering för personal. Inom LSS ökar stadigt beslut om 
daglig verksamhet medans beslut enl SoL kan ses öka något. Genomlysning pågår inom jobbresurs för 
att anpassa verksamheten och en tjänst vakanshållas. 

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 från gruppbostäder som deltar i 
mötesplatsens aktiviteter. Nya studiecirklar har startats upp b.la målarcirklar och cirklar för ett ökat 
deltagande i kommande riksdagsval. 

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 Maj 2017 Budget 2018 Utfall Maj 2018 

Antal personer med personlig assistans enligt 
LSS 

49 52 57 

Antal personer med personlig assistans enligt 
SFB 

181 201 176 

Antal beviljade timmar personlig assistans enligt 
LSS 

9 644 78 130 12 530 

Måttanalys LSS 
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3.2 Funktionshinderverksamhet SOL 

3.2.1 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2017 Budget 2018 Utfall Maj 2018 

Antal personer med Boendestöd FH 125 271 109 

Antal utförda timmar Boendestöd 1 532 45 347 736 
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