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1  Inledning 
I nämndens budgetförslag 2018 uppmärksammades behovet av en ökad ram med hänvisning till 
övervältring från Försäkringskassan, svårigheter att anpassa schemaläggning till heltider och gällande 
kollektivavtal, ökat vård och omsorgsbehov och höga ohälsotal. Nämnden har efter beslut i 
Kommunfullmäktige fått en utökad ram på 6 000 tkr. Trots utökad ram och en åtgärdsplan för att 
uppnå en ekonomi i balans redovisar nämnden en betydligt försämrad negativ prognos motsvarande 
minus 15 500 tkr. 

Åtgärdsplanen involverar hela nämndens verksamhetsområden och har fokuserat på åtgärder som ska 
leda till minskad ohälsa, åtgärder som stödjer fortsatt utveckling av samplanering och effektiv 
schemaläggning, vakansprövning av tjänster samt åtgärder som leder till minskade kostnader för inköp 
och köp av tjänster samt genomföra verksamhetsanpassningar för att minska/avsluta kostnader. 

Då det gäller att vakanshålla tjänster och minska köp av tjänster och material har nämndens åtgärder 
följt upprättad plan. Insatser för att bromsa utvecklingen kring sjukfrånvaron har inte gett önskat 
resultat då den negativa utvecklingen återigen visar på ökad sjukfrånvaro. Planerade 
verksamhetsanpassningar i form av att avsluta ineffektiv dagverksamhet, ej fullvärdigt boende och 
samorganisera korttidsverksamhet har också fått önskad effekt. Det ökade vård- och omsorgsbehovet 
som kopplas till fler äldre i boenden och mer komplexa diagnoser hos nämndens målgrupper har ställt 
krav på ökad bemanning i aktuella situationer. LSS säger goda levnadsvillkor och detta tillsammans med 
nämndens ansvar för arbetsmiljön försvårar för enheterna att anpassa personalkostnaderna till tilldelad 
ram. 

Nämnden konstaterar att utvecklingen av beviljade timmar och personer med beslut kring LSS 
fortsätter att öka. Det har inte heller varit möjligt att minska placeringar enligt Sol och LSS. Däremot 
kan nämnden notera att avsaknad av beslut från FK i nivå med behovet av personlig assistans enligt 
socialförsäkringsbalken lett till ansökan och beslut om särskild bostad som ökat nämndens kostnader i 
flera ärenden. Sedan augusti verkställer nämnden ett specifikt ärende till en kostnad av 10 -12 tkr per 
dygn. Fortfarande har också nämnden ett exceptionellt kostsamt barnärende att verkställa. 

Utförandet av personlig assistans är den del som svarar för det största underskottet i förhållande till den 
ersättning som utgår för att utföra beviljad insats. Utförandet sker av assistansgrupper alternativt av ett 
LSS-team som utför korta insatser flera gånger per dag. Samplaneringen har så här långt inte hanterat 
schemaplaneringen. 

Sammanfattningsvis kommer nämnden att fortsätta arbetet mot att uppnå önskad effekt med upprättad 
plan för en ekonomi i balans och sträva efter fler möjligheter till fortsatta effektiviseringar. 

2  Nämndens verksamhet 

2.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Utfall 2017-
09 

Utfall 2018-
09 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Avvikelse 
Tkr 

Statsbidrag 1 307 1 522 4 149 5 249 1 100 

Avgifter och övriga intäkter 252 259 274 991 347 614 339 614 -8 000 

Summa intäkter 253 566 276 513 351 763 344 863 -6 900 

Personal -364 761 -371 693 -437 683 -443 183 -5 500 
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Tkr Utfall 2017-
09 

Utfall 2018-
09 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Avvikelse 
Tkr 

Lokaler -16 043 -15 669 -19 910 -19 910 0 

Övrigt -431 732 -417 536 -513 393 -522 700 -9 307 

Kapitalkostnader -1 028 -975 -1 270 -1 270 0 

Summa kostnader -813 564 -805 873 -972 256 -987 063 -14 807 

Buffert (endast i budget)   -6 207  6 207 

Nettokostnad -559 998 -529 360 -626 700 -642 200 -15 500 

Kommunbidrag  524 990 626 700 626 700 0 

Resultat efter kommunbidrag -559 998 -4 370 0 -15 500 -15 500 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat      

Resultat jfr med tillgängliga 
medel -559 998 -4 370 0 -15 500 -15 500 

Ackumulerat resultat      

Resultatanalys 
Nämnden prognos för helåret visar på ett underskott på minus 15 500 tkr jämfört med budget. Den 
största orsaken till försämringen är att kostnaderna för personlig assistans fortsätter att öka. Den nya 
tolkningen av reglerna kring assistans leder till att nämndens kostnader ökar för både 
myndighetsutövning och verkställighet. I juni fick nämnden 6 000 tkr i extra kommunbidrag för dessa 
kostnadsökningar. En annan orsak är nämndens ökade vård och omsorgsbehov där bla 
åldersstrukturen ställer nya krav på omsorg och bemanning. Under oktober har personalkostnaderna 
inom gruppboende LSS och daglig verksamhet ökat vilket är orsaken till försämrad prognos. Nämnden 
kommer att begära täckning i årsbokslutet för kostnader i ett speciellt barnärende, kostnaderna för 
perioden jan-okt är 1 718 tkr. 

I avvikelsen efter oktober är all fordran och alla skulder periodiserade mot balanskonto. Den största 
fordran är mot Försäkringskassan och den är på dryga 19 000 tkr, bokad mot balanskonto och 
medräknat i resultatet. De största skulderna är externa kostnader för boende och personlig assistans. 

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 det 
gällande kollektivavtalet. Detta leder till svårigheter att få ett schema som passar verksamheten och 
personalkostnaderna blir väldigt höga. Nämnden brottas också med höga ohälsotal. I åtgärdsplanen för 
en ekonomi i balans är det dessa två faktorer som har störst påverkan. 

För myndighetsutövning LSS fortsätter övervältringseffekten från Försäkringskassan att ge väldigt höga 
kostnader för personlig assistans enligt LSS. Under oktober var antalet beviljade timmar med personlig 
assistans enligt LSS de högsta någonsin. Under perioden jan-sep 2018 har timmarna ökat med ca 28 % 
jämfört med samma period förra året. En annan övervältringseffekt är att personer som tidigare haft 
personlig assistans enligt SFB ser sig tvingade att ansöka om boende med särskild service istället. En 
insats de blir beviljade utifrån behov. Ett sådant här ärende verkställs för närvarande till en kostnad på 
ca 10 000 kr/dygn 

Nämnden har under året arbetet efter en åtgärdsplan för ekonomisk balans. Åtgärdsplanen har en 
helårseffekt motsvarande ca 15 000 tkr och det är av största vikt att de åtgärder som beskrivs i planen 
genomförs. Att identifierade åtgärder kopplat till ohälsotalen och samplanering inte får full effekt leder 
till att åtgärdsplanen inte får önskad effekt. 
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2.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall 2017-
09 

Utfall 2018-
09 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Avvikelse 
Tkr 

Gemensam administration      

Intäkt 20 238 0 250 250 

Kostnad -22 815 -22 423 -29 893 -27 436 2 457 

Nettokostnad -22 795 -22 185 -29 893 -27 186 2 707 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -911 -1 025 -1 590 -1 590 0 

Nettokostnad -911 -1 025 -1 590 -1 590 0 

Vård och omsorg i ordinärt 
boende      

Intäkt 11 705 10 187 18 433 13 675 -4 758 

Kostnad -61 351 -38 591 -52 645 -49 837 2 808 

Nettokostnad -49 646 -28 404 -34 212 -36 162 -1 950 

Vård och omsorg i särskilt 
boende      

Intäkt 4 530 4 493 4 410 5 400 990 

Kostnad -76 687 -66 292 -69 058 -81 400 -12 342 

Nettokostnad -72 157 -61 799 -64 648 -76 000 -11 352 

Insatser enl LSS och LASS      

Intäkt 234 577 257 670 324 645 319 645 -5 000 

Kostnad -643 804 -668 931 -809 457 -815 057 -5 600 

Nettokostnad -409 227 -411 261 -484 812 -495 412 -10 600 

Övrig vård o omsorg för äldre 
och funktionshindrade      

Intäkt 2 734 3 926 4 274 4 300 26 

Kostnad -7 995 -8 610 -9 612 -10 150 -538 

Nettokostnad -5 261 -4 684 -5 338 -5 850 -512 

Buffert      

Intäkt 0 0 0  0 

Kostnad 0 0 -6 207  6 207 

Nettokostnad 0 0 -6 207  6 207 

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      
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Tkr Utfall 2017-
09 

Utfall 2018-
09 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Avvikelse 
Tkr 

Kostnad      

Nettokostnad      

Totalt      

Intäkt 253 566 276 514 351 762 343 270 -8 492 

Kostnad -813 563 -805 872 -978 462 -985 470 -7 008 

Nettokostnad -559 997 -529 358 -626 700 -642 200 -15 500 

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. 

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. 
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2.2.2.2 Boendestöd 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Avvikelsen mot budget är minus - 2 650 tkr. Underskottet beror till största delen på minskade intäkter 
på grund av låg utförandegrad samt fortsatt hög sjukfrånvaro och kostnader för vikarier. Prognos för 
helår - 3 200 tkr. 

Åtgärder  

Enhetschef tillsammans med medarbetare har arbetat fram handlingsplaner för en budget i balans. 
Fokus i handlingsplanen är att minska sjukfrånvaron och därmed minska kostnader för vikarier. Att öka 
intäkterna genom att öka utförandegraden är också ett prioriterat område. Det är fortsatt problem med 
att brukarna avbokar planerade insatser vilket genererar en låg utförandegrad och därmed minskade 
intäkter. Genomförda personalanpassningar har gett avsedd effekt och för första gången på lång tid 
uppvisar nu enheten en prognos i balans för personalkostnader. Verksamhetschef har gett i uppdrag till 
enhetschef om ytterligare personalanpassningar om tendensen fortsätter att brukarna frekvent avbokar 
planerade insatser. Minskade kostnader för material och tjänster är också en förutsättning för en budget 
i balans. 

Analys av verksamheten 

Det är fortsatt hög bomtid och många planerade insatser som avbokas av brukarna. Detta påverkar 
utförandegraden och därmed också intäkterna. Senaste månaden har dock den utförda tiden ökat något. 
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 utförandegraden och därmed intäkterna. 

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 
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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 Socialpsykiatri Gruppbostäder 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Avvikelsen mot budget är minus - 1 000 tkr. Jämfört med samma period 2017 uppvisar verksamheten 
ett förbättrat resultat på ca + 1 600 tkr. Underskottet som redovisas beror till stora delar på ökade 
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. Prognos för helår - 1 200 tkr om framtagna 
handlingsplaner inte fullt ut får avsedda effekter. 

Åtgärder 

De åtgärdsplaner som har tagits fram inom verksamhetsområdet har gett viss effekt. Under hösten 
fortsätter arbetet med att se över bemanningen och på de enheter där det är möjligt kommer fortsatta 
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. 

  

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. 
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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. 

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 Servicebostäder, LSS 

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). 
Prognos för helår + 800 tkr. 

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 

Under året saknas det täckning för den volymökning som skett inom verksamheten. Prognosen för 
2018 är därför något osäker. Borttagandet av långa arbetspass samt följsamhet till det lokala 
kollektivavtalet är kostnadsdrivande för verksamheten. 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. 

  

2.2.4.3 AKL, LSS-Team, Korttid och Läger 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

AKL:  

Verksamheten redovisar ett positivt resultat jämför med budget. Prognos för helår + 900 tkr. Det 
positiva resultatet beror delvis på att medarbetare i LSS-teamet också utför ledsagning. På så sätt 
används resurser effektivt. 

LSS-team: 

Verksamheten redovisar underskott. Uppdraget att verkställa assistans utifrån brukarens behov innebär 
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en schemaplanering/insatsplanering som skapar mycket kringtid. Verksamheten får endast ersättning 
för den faktiska brukartiden medans kringtid inte genererar några intäkter. Prognos för helår - 3 800 tkr. 

Lägerverksamhet:  

Verksamheten redovisar ett positivt resultat jämför med budget. Prognos för helår + 550 tkr. Det 
positiva resultatet beror b.la på att lägerverksamheten bedriver verksamhet endast 3 av 4 helger i 
månaden. 

Korttidsverksamhet för barn och unga enligt LSS:  

Verksamheten redovisar ett positivt resultat. Prognos för helår + 2 600 tkr. Det positiva resultatet beror 
till stora delar på effektiv schemaplanering och samplanering av personalresurser mellan enheterna. 

Åtgärder 

Enhetschefer för LSS-team har fått i uppdrag att se över möjligheten att effektivisera och samplanera 
insatser. En översyn kommer att ske om det är möjligt att slå ihop boendestöd och LSS-team för att 
effektivisera och använda resurser på ett optimalt sätt. 

Analys av verksamheten 

LSS-teamet är en verksamhet som utför personlig assistans där det är bedömt att traditionell personlig 
assistans är alltför kostsamt. Verksamheten verkställer beslut enligt personlig assistans utifrån 
kommunens yttersta ansvar. Möjligheten för denna verksamhet att redovisa en budget i balans är 
minimal. 

2.2.4.4 Gruppbostäder, LSS 

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. Ett par enheter kan av schematekniska problem inte sänka arbetspassen 
enligt kollektivavtalet trots flera försök. Fortsatt hög sjukfrånvaro och då det är svårt att få personal så 
är det mycket inbeordringar för att lösa akuta situationen vilket ger höga kostnader. Antalet nattjänster 
fortsätter öka i antal och ett arbete har påbörjats för att få till en nattorganisation för att samverka 
mellan enheterna och få till en bättre effektivitet, planering för start februari 2019. 

Åtgärder 

Arbete med handlingsplaner pågår. 

Analys av verksamheten 

Fler äldre har behov av vårdinsatser vilket innebär ökat antal personalresurser på flera enheter både på 
dag- och nattjänsterna. Ökade kostnader på ett par gruppbostad med anledning av mycket utåtagerande 
hyresgäster där handledning och utökning av personal är en åtgärd för att hantera både boende- och 
arbetsmiljö.  I september månad  har många av personalen sagt upp sig och man behöver rekrytera 21 
personer, sjukskrivningstalen är fortsatt höga vilket blir en hård belastning för personal i tjänst då det är 
svårt att få vikarier. Det behövs även rekryteras 11 personal till den nya gruppbostaden som ska öppnas 
våren 2019. 

2.2.4.5 Personlig assistans 

Väsentliga budgetavvikelser 
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Verkställigheten av personlig assistans går med ett minus om 8 900 tkr när fordringar och skulder är 
inräknade. Beräkna årsresultat och prognos är minus 10 250 tkr. Orsaken är bl a nattjour (kollektivavtal) 
där vi som arbetsgivare betalar för 4 timmar och får ersättning från försäkringskassan på 2 timmar. 
Varje "nattärende" går minus ca 300 tkr per år. Assistansen verkställer för närvarande 18 brukare med 
nattjour, vilket innebär ett minus om ca 5 400 t kr/år. Kommunal assistans får även stå för sina egna 
sjuklönekostnader (merkostnad för ersättare vid sjukdom) jämfört med privata utförare som får sin 
sjuklönekostnad täckt av kommunen. Detta innebär kostnader på ca 1 000 tkr per år. 

En annan orsak underskottet beror på det lokala kollektivavtalet, vilket genererar ökade 
personalkostnader. Detta genom rätten till heltid, ej delade turer, apt, fortbildning, medarbetarsamtal, 
lönesamtal, arbetstid på 37 timmar i veckan, semesterväxling, fler semesterdagar per anställd. 

Ny tolkning av LSS-lagen innebär bl a att brukare blir beviljade färre timmar och dessutom kortare 
insatser, vilket gör att assistansen är svår att bemanna utifrån heltidsanställningar och inga delade turer. 
Det leder till en ökad kringtid eller väntetid som inte ersätts av Försäkringskassan. 

2.2.4.6 Daglig verksamhet, Jobb Resurs 

Väsentliga budgetavvikelser 

Prognosen för helåret efter genomförda åtgärder beräknas till minus 3 200 tkr. Verksamheten brottas 
med höga sjukskrivningstal och stor omsättning på personal. Flera av grupperna har behövt förstärka 
sin bemanning utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Bl.a enheter med autism och utåtagerande problematik. 

Genomlysning och tät uppföljning av Daglig verksamhet, (även daglig sysselsättning) och Jobbresurs 
kommer att fortsätta tillsammans med enhetscheferna. Omvärldsanalys behöver även göras för att få en 
uppfattning om kommande behov för målgruppen. För att komma tillrätta med personalomsättningen 
och höga sjukskrivningstal är det av stor vikt att samarbetet med övriga verksamheter fortsätter. 
Sjukskrivningstalen följs upp varje månad. Planerade åtgärder i handlingsplanen genomförs. Jobbresurs 
har anpassat verksamheten och en tjänst vakanshålls. 

2.2.5 Övrig vård och omsorg för äldre o funktionshindrade 

Mötesplats Berggården 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Enheten redovisar ett litet negativt resultat. Prognos för helår - 90 tkr. Orsaken till det negativa 
resultatet är b.la vikariekostnader under sommarperioden samt genomförda förbättringsåtgärder i 
verksamheten. 

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. 

  

Daglig sysselsättning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Prognosen för året visar ett underskott på 1 000 tkr. Höga personalkostnader till följd av höga sjuktal 
och stor omsättning på personal är en orsak till underskottet. Det finns även svårigheter att bemanna 
denna verksamhet utifrån de LOV intäkter deltagarna genererar. 

Daglig sysselsättning är starkt integrerad med daglig verksamhet och de enheter/grupper som finns har 
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i många fall deltagare från båda verksamheterna. Planerade åtgärder i den gemensamma 
handlingsplanen har genomförts. Tät uppföljning av verksamheterna kommer att fortsätta tillsammans 
med enhetscheferna. 

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. 

3.1 Funktionshinderverksamhet LSS 

3.1.1 Personlig assistans 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2017 Budget 2018 Utfall Okt 2018 

Antal personer med personlig assistans enligt 
LSS 

57 52 62 

Antal personer med personlig assistans enligt 
SFB 

178 201 174 

Antal beviljade timmar personlig assistans enligt 
LSS 

12 141 78 130 13 076 

Måttanalys LSS 
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3.2 Funktionshinderverksamhet SOL 

3.2.1 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2017 Budget 2018 Utfall Okt 2018 

Antal personer med Boendestöd 132 415 249 

Antal utförda timmar Boendestöd 1 067 27 504 1 325 
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