
 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Frida Augustsson 
Handläggare 
033 357177 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-06-10 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00039 1.2.4.1 
 

  

 

Månadsuppföljning ekonomi 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättad månadsrapport med 
helårsprognos efter maj månad och skicka den till Kommunstyrelsen.     

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har en budget på 657 275 tkr. Prognosen för helåret 
är ett negativt resultat på – 13 000 tkr. Handlingsplaner för en ekonomi i balans 
har tagits. Den största 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.               

 

Beslutsunderlag 
1. Månadsuppföljning maj 2019 

Samverkan 
FSG 2019-06-03 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Susanne Sprigg 
Tf Förvaltningschef 

 



 
 

 
 

Månadsuppföljning maj 
Sociala omsorgsnämnden 

 

 

 

 
 

 

  



Sociala omsorgsnämnden, Månadsuppföljning maj 2(14) 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ............................................................................................ 3 

2 Nämndens verksamhet ..................................................................... 3 

2.1 Resultat ......................................................................................................... 3 

2.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys ...................................................... 4 

3 Verksamhetsmått ............................................................................ 12 

3.1 Funktionshinderverksamhet LSS ................................................................. 13 

3.2 Funktionshinderverksamhet SOL ................................................................ 14 

 

  



Sociala omsorgsnämnden, Månadsuppföljning maj 3(14) 

1  Inledning 

I nämndens budget för 2019 uppmärksammades problemet med övervältring av kostnader från 
Försäkringskassan. Detta är ett nationellt problem och nämnden ska ha en löpande dialog med 
Kommunstyrelsen för att diskutera hanteringen av den här situationen. Det är en del av nämndens 
ansvar att säkerställa en ekonomi i balans och utifrån förra årets negativa resultat har nämnden 
uppdaterat och reviderat tidigare åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2019. 

Åtgärdsplanen involverar nämndens alla verksamhetsområden och fokuserar på 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. 

Det ökade vård- och omsorgsbehovet som kopplas till fler äldre i boenden inom både LSS och Sol, och 
mer komplexa diagnoser hos nämndens målgrupper ställer krav på ökad bemanning och ökade hälso-
och sjukvårdsinsatser i aktuella situationer. LSS säger goda levnadsvillkor och detta tillsammans med 
nämndens ansvar för arbetsmiljön försvårar för enheterna att anpassa personalkostnaderna till tilldelad 
ram. 

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. 

Sammanfattningsvis kommer nämnden att fortsätta arbetet mot att uppnå en ekonomi i balans. 

2  Nämndens verksamhet 

2.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
 

Tkr Utfall 2018-
05 

Utfall 2019-
05 

Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Avvikelse 
Tkr 

Statsbidrag 352 431 4 221 4 221 0 

Avgifter och övriga intäkter 134 609 136 016 345 977 345 977 0 

Summa intäkter 134 961 136 447 350 198 350 198 0 

Personal -179 384 -184 450 -444 535 -453 535 -9 000 

Lokaler -7 840 -7 858 -19 033 -19 033 0 

Övrigt -205 860 -209 475 -536 034 -546 607 -10 573 

Kapitalkostnader -489 -444 -1 298 -1 298 0 

Summa kostnader -393 573 -402 227 -1 000 900 -1 020 473 -19 573 

Buffert (endast i budget)   -6 573  6 573 

Nettokostnad -258 612 -265 780 -657 275 -670 275 -13 000 

Kommunbidrag 248 867 263 517 657 275 657 275 0 

Resultat efter kommunbidrag -9 745 -2 263 0 -13 000 -13 000 
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Tkr Utfall 2018-
05 

Utfall 2019-
05 

Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Avvikelse 
Tkr 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat      

Resultat jfr med tillgängliga 
medel -9 745 -2 263 0 -13 000 -13 000 

Ackumulerat resultat      

Resultatanalys 

Avvikelsen mot budget efter maj är minus -2 263 tkr. Nämndens prognos för helåret visar ett 
underskott på minus 13 000 tkr jämfört med budget. 

Personalkostnaderna har ökat inom gruppboende LSS vilket är orsaken till en försämrad prognos. Det 
ökade vård och omsorgsbehovet där bl.a. åldersstrukturen ställer nya krav på omsorg och bemanning i 
kombination med hög sjukfrånvaro är en orsak till de ökade kostnaderna. 

Kostnad för personlig assistans är fortsatt hög. Nämnden har fortsatt svårt att bemanna sina enheter 
optimalt och sjukfrånvaron är fortfarande hög vilket leder till höga kostnader. Verkställighet av 
personlig assistans redovisar en prognos på minus -12 000 tkr. En stor del av den negativa prognosen 
är att nämnden ersätter sovande jour med dubbelt antal timmar jämfört med vad Försäkringskassan 
ersätter. 

Övervältring från Försäkringskassan har gett ökade kostnader för antalet timmar personlig assistans 
enligt LSS för myndighetsutövningen. Ökningen har de senaste månaderna planat ut men ligger på en 
fortsatt hög nivå. Andra effekter av övervältringen syns även inom verkställigheten. Bl.a. LSS-teamets 
verkställighet av "nya" typen av assistans med korta insatser samt riktade insatser på boende. 

Nämnden arbetar på en fortsatt handlingsplan för en ekonomi i balans som tar sin utgångspunkt i förra 
året negativa resultat på minus -16 900 tkr. 

2.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 
 

Tkr Utfall 2018-
05 

Utfall 2019-
05 

Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Avvikelse 
Tkr 

Gemensam administration      

Intäkt 171 11 0 0 0 

Kostnad -11 633 -13 748 -33 591 -32 091 1 500 

Nettokostnad -11 462 -13 737 -33 591 -32 091 1 500 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -511 -792 -1 625 -1 625 0 

Nettokostnad -511 -792 -1 625 -1 625 0 

Vård och omsorg i ordinärt 
boende      

Intäkt 4 881 4 217 10 865 10 865 0 
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Tkr Utfall 2018-
05 

Utfall 2019-
05 

Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Avvikelse 
Tkr 

Kostnad -18 396 -20 111 -50 219 -50 319 -100 

Nettokostnad -13 515 -15 894 -39 354 -39 454 -100 

Vård och omsorg i särskilt 
boende      

Intäkt 2 066 1 852 3 350 3 350 0 

Kostnad -31 502 -31 509 -71 571 -77 071 -5 500 

Nettokostnad -29 436 -29 657 -68 221 -73 721 -5 500 

Insatser enl LSS och LASS      

Intäkt 126 026 128 298 331 781 331 781 0 

Kostnad -327 248 -331 919 -834 272 -849 345 -15 073 

Nettokostnad -201 222 -203 621 -502 491 -517 564 -15 073 

Övrig vård o omsorg för äldre 
och funktionshindrade      

Intäkt 1 817 2 068 4 202 4 202 0 

Kostnad -4 284 -4 045 -9 622 -10 022 -400 

Nettokostnad -2 467 -1 977 -5 420 -5 820 -400 

Buffert      

Intäkt      

Kostnad   -6 573 0 6 573 

Nettokostnad   -6 573 0 6 573 

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

Totalt      

Intäkt 134 961 136 446 350 198 350 198 0 

Kostnad -393 574 -402 124 -1 007 473 -1 020 473 -13 000 

Nettokostnad -258 613 -265 678 -657 275 -670 275 -13 000 
 

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 då vissa tjänster är vakanta, och vissa 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 

I denna del av den samlade myndighetsutövningen enligt SoL i ordinärt boende beslutas om insatser i 
form av hemtjänst, daglig sysselsättning, korttidsboende, ledsagning, avlösning och boendestöd. 
Personer med LSS insatser över 65 år ökar successivt och vid utökat behov beviljas insatser enligt SoL. 
Nämnden har ökade kostnader för ett par individärenden p.g.a. omfattande behov av omvårdnad och 
tillsyn. 

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. 

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. En beräkning av kostnader 
av eventuell utökning av korttidsplatser pågår på förvaltningen. 

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 Boendestöd 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Avvikelsen mot budget är - 680 tkr efter inräknade fodringar. Framtagen åtgärdsplan för en budget i 
balans har gett effekt och resultat jämfört med samma period 2018 påvisar ett förbättrat resultat på 
ca + 500 tkr. Prognos för helåret - 1 300 tkr. Den avsevärt största anledning till att verksamheten 
prognostiserar för ett negativt resultat på helår är att det inte utgår någon ersättning för kringtid. 

Åtgärder  

Enhetschef tillsammans med medarbetare har arbetat fram åtgärdsplaner för en budget i balans. Fokus i 
åtgärdsplanen är minskad sjukfrånvaro, minskade vikariekostnader, översyn av personalresurser och 
anpassningar vid behov samt att minska antalet semestervikarier jämfört med tidigare år. Att öka 
intäkterna genom att öka utförandegraden är också ett prioriterat område. Det är fortsatt problem med 
att brukarna avbokar planerade insatser vilket påverkar utförandegraden och därmed minskade intäkter. 
De personalanpassningar som genomfördes under 2018 har gett avsedd effekt och verksamheten  
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uppvisar nu en budget 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. Enhetschef tillsammans med kollegor för korttidsverksamhet samt LSS-team har fått i särskilt 
uppdrag att vidta åtgärder för en ökad samplanering och effektivare användning av personalresurser. 

Analys av verksamheten 

Det är fortsatt hög bomtid och många planerade insatser som avbokas av brukarna. Detta påverkar 
utförandegraden och därmed också intäkterna. Dialog med myndighetsutövning pågår gällande avslut 
av bistånd där brukarna frekvent avbokar insatsen. Enhetschef 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 externa placeringar, institutionsvård och boende 
för psykiskt funktionshindrade. Underskottet kan bero 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. 

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. 
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2.2.3.2 Socialpsykiatri Gruppbostäder 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Avvikelsen mot budget är - 375 tkr. Framtagna åtgärdsplaner för en budget i balans har gett effekt och 
resultat jämfört med samma period 2018 påvisar ett förbättrat resultat på ca + 825 tkr. Prognos för 
helåret - 800 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. 

Åtgärder 

De åtgärdsplaner som har tagits fram inom verksamhetsområdet har gett effekt. Under våren fortsätter 
arbetet med att se över bemanningen och på de enheter 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. En ökad överflyttning 
av brukare till äldreomsorgen leder också till att platser frigörs inom socialpsykiatrins gruppbostäder 
vilket möjliggör hemtagning av externa placeringar. 

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. Ytterligare 
anpassningar inom socialpsykiatrins boenden är svåra att genomföra om verksamheten ska bibehålla 
kvalitet och säkerställa att brukarna får sina behov tillgodosedda. 

  

2.2.4 Insatser enligt LSS och LASS 

2.2.4.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker  

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av ett antal assistenter till den som p.g.a. 
stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov. Det blev en stor 
ökning av ärenden under 2017 till följd av nya bedömningar av grundläggande behov utifrån domar i 
HD av FK och ansvaret av insatser flyttades/ "vältrades" över till kommunerna. 

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. 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  
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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. 

LSS-utredningen överlämnade 190110 sitt betänkande till Regeringen, utredningen föreslår att en ny lag 
ska ersätta LSS. Den nya lagen föreslås träda i kraft januari 2022. 

   

2.2.4.2 Servicebostäder, LSS 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Avvikelsen mot budget är minus - 985 tkr. Den enskilt största orsaken till negativ budget är 
verkställande av komplexa ärenden. Ett av dessa ärenden kostar ca 330 tkr per månad som 
verksamheten inte har täckning för i budget. 

Åtgärder 

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

Analys av 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 10 
årsarbetare, vilket är kostnadsdrivande för verksamhetsområdet. Att verkställa insatser av denna 
karaktär är resurskrävande och innebär avsevärt ökade kostnader för förvaltningen. Enhetschef som 
ansvarar för att verkställa denna typ av beslut har fått i särskilt uppdrag att tillsammans med 
myndighetsutövning och gruppbostäder FH möjliggöra en omflyttning till gruppbostad där insatsen 
kan ges till en betydligt lägre kostnad. 

  

2.2.4.3 Avl.Kp.Leds, LSS-Team 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Avlösning, Ledsagning och Kontaktperson 

Verksamheten redovisar positivt resultat jämfört med budget. Samplanering samt effektiv användning 
av befintliga resurser ger en positiv inverkan på budgeten. Inom verksamhetsområdet har det också 
genomförts personalanpassningar från början av året. 

LSS-team: 

Avvikelsen mot budget är - 375 tkr efter inräknade fodringar. Uppdraget att verkställa assistans utifrån 
brukarens behov innebär en schemaplanering/insatsplanering som skapar mycket kringtid. 
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Verksamheten får endast ersättning för den faktiska brukartiden medans kringtid inte genererar några 
intäkter. 

Åtgärder 

Enhetschefer för LSS-team har fått i uppdrag att se över möjligheten att effektivisera och samplanera 
insatser. Insatsplanerare för både boendestöd och LSS-team arbetar nu tillsammans för att hitta 
effektiviseringsvinster. 

Analys av verksamheten 

LSS-teamet är en verksamhet som utför personlig assistans där det är bedömt att traditionell personlig 
assistans är alltför kostsamt och svår att verkställa. Tidigare har det också köpts insatser av vård-och 
äldre nämnden för att verkställa insatser av denna karaktär. 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 Läger 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Verksamheten redovisar ett positivt resultat på ca + 175 tkr. Det positiva resultatet beror b.la på att 
lägerverksamheten bedriver verksamhet endast 3 av 4 helger i månaden. Prognos för helår + 500 tkr. 

2.2.4.5 Korttid 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Verksamheten redovisar ett positivt resultat på ca + 475 tkr. Det positiva resultatet beror till stora delar 
på effektiv schemaplanering och samplanering av personalresurser mellan enheterna. Verksamheten 
säljer också dygn till annan kommun vilket är gynnsamt för budgeten. Prognos för helår + 1 000 tkr. 

Åtgärder 

Analys av verksamheten 

Det har under flera år tillbaka varit en nedgång av behovet av korttidsplatser för barn och unga enligt 
LSS. Under året har en genomlysning av verksamheten gjorts som resulterat i avveckling av en enhet. 
Den kostnadsmässiga effekten av denna avveckling kommer under 2019 ge full effekt. 

2.2.4.6 Gruppbostäder, LSS 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Att hitta formen för effektiv samplanering är fortfarande en utmaning. En ökad grundbemanning för 
att anpassa arbetspass leder till att timmar inte kan läggas ut på ett effektivt sätt. Flera enheter har 
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. Personalens sjukfrånvaro är hög vilket leder till inbeordringar för att 
lösa akuta situationer, en minimal bemanning kräver vikarier vid frånvaro. Nya flextidsavtalet för vikarie 
ökar kostnaderna då alla extra pass leder till övertidsersättning. Nya avtal och regler som verksamheten 
inte kan påverka är beredskapsavtalet, nya flextidsavtalet för vikarier, nya riktlinjer för delegeringar och 
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ökat antal bredvidgångar samt avtal gällande kommande utbetalningar av bonus till sommarvikarier. 
Andra nya regler gäller hjälpmedel och bostadsanpassningar vilket innebär att inga bidrag lämnas och 
ger utökade kostnader för verksamheterna. Förväntad årsprognos - 4 626 tkr. 

Åtgärder 

Handlingsplaner ska göras på de enheter där behov finns. Verksamhetschef träffar personalgrupperna 
för att tala om den höga sjukfrånvaron och höra medarbetarnas uppfattning om orsak. Samtliga 
grupper lyfter schemaplaneringen som en orsak, en annan är brist på vikarier som leder till att man inte 
alltid vet om man kan vara ledig, vilket leder till stress. Ytterligare möten på enheter är inplanerade. 
Behovet av vaken natt har ökat i antal och en nattorganisation inklusive en ambulerande grupp inom 
området startade i februari för att omhänderta behovet. Viktigt att kunna säkerställa insatserna samt att 
använda resurserna på ett effektivt sätt. 

Analys av verksamheten 

Fler blir äldre och vårdtyngden fortsätter att stiga på gruppbostäderna vilket innebär behov av mer 
personal på flera enheter både dag- och natt. Ökade kostnader på ett par gruppbostäder med anledning 
av mycket utåtagerande hyresgäster där handledning och utökning av personal är en åtgärd för att 
hantera både boende- och arbetsmiljö. För att möta upp den nya äldregenerationen behövs ökade 
resurser till utökade insatser, hjälpmedel och utbildningsinsatser. Unga personer som blivit beviljade 
bostad med särskild service har flertalet utvecklingsstörning och autism samt andra  tilläggsdiagnoser. 
Det ställer krav på andra boendeformer, kompetens och högre bemanning. 

2.2.4.7 Personlig assistans 

Väsentliga budgetavvikelser 

Verkställigheten av personlig assistans beräknas på helår gå med ett minus om ca 12 000 tkr när 
fordringar och skulder är inräknade. Orsaken är bl.a. nattjour (kollektivavtal) där nämnden betalar för 
2/4 delar av natten i lön och får ersättning från försäkringskassan på 1/4 del av lönekostnader.  Finns 
inte täckning i budget för denna kostnad. 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 var kostnader på ca 1 200 tkr år 2018. 

De övriga ökade personalkostnaderna beror bland annat på sparade semester dagar som betalas ut samt 
uppsägningsmånad vid avslutade ärenden, omfattande bredvidgångar, kostsamma delegeringar p.g.a. 
stort omvårdnadsbehov har inte täckning i personalbudgeten. 

Assistansen verkställer för närvarande 47 ärenden varav 18 brukare med nattjour. Det är en minskning 
med 4 ärenden från och med årsskiftet. 

En mall är framtagen för att kunna redovisa all arbetad tid vilket kommer att ge en överblick över de 
kostnader som uppkommer p.g.a. det lokala kollektivavtalet samt kommunens övriga riktlinjer. 

Omvärldsanalyser görs regelbundet för att få en uppfattning om kommande behov för målgruppen. 
Sjukskrivningstalen följs upp varje månad. Planerade åtgärder i årets handlingsplan genomförs. 

  

2.2.4.8 Daglig verksamhet 

Väsentliga budgetavvikelser 

Prognosen för helåret efter genomförda åtgärder beräknas till minus på ca 1 400 tkr.  Flera av 
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grupperna har behövt förstärka sin bemanning utöver den ersättning som ges enligt LOV utifrån ett 
arbetsmiljöperspektiv. Bl.a. enheter med deltagare med stora omvårdnadsbehov, autismdiagnoser samt 
utåtagerande problematik. Lönekostnader för tre trygghetsanställda, totalt 550 tkr finns inte i budget. 

Nedläggning av en dagligverksamhet/kulturverkstaden pågår, detta ger 4 mån effekt på hyres samt 
personalkostnad på totalt 350 tkr. 

Genomlysning och tät uppföljning av Daglig verksamhet och Daglig sysselsättning kommer att fortsätta 
tillsammans med enhetscheferna. Effektivitet är i fokus för hur intäkter och utgifter skall nå balans. 
Omvärldsanalyser görs regelbundet för att få en uppfattning om kommande behov för målgruppen. 
Sjukskrivningstalen följs upp varje månad. Planerade åtgärder i årets handlingsplan genomförs. 

2.2.5 Övrig vård och omsorg för äldre o funktionshindrade 

2.2.5.1 Träffpunkt Berggården 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Enheten redovisar en budget i balans. 

Analys av verksamheten 

Fokus under året kommer även vara att utöka antalet deltagare samt att få fler från gruppbostäder som 
deltar i mötesplatsens aktiviteter. 

2.2.5.2 Daglig sysselsättning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Prognosen för året visar ett underskott på ca 400 tkr. 

Det är svårt att bemanna denna verksamhet utifrån de intäkter deltagarna genererar. Antalet deltagare 
varierar under året så det är en utmaning att bedöma utfallet. 

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

3  Verksamhetsmått 
De flesta budgetmått avser helår och är därför ett avsevärt högre värde än en månads utfall. 
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3.1 Funktionshinderverksamhet LSS 

3.1.1 Personlig assistans 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2018 Budget 2019 Utfall Maj 2019 

Antal personer med personlig assistans enligt 
LSS 

57 62 55 

Antal personer med personlig assistans enligt 
SFB 

176 185 181 

Antal beviljade timmar personlig assistans enligt 
LSS 

12 530 126 126 11 806 

Måttanalys LSS 
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3.2 Funktionshinderverksamhet SOL 

3.2.1 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2018 Budget 2019 Utfall Maj 2019 

Antal personer med Boendestöd 109 420 243 

Antal utförda timmar Boendestöd 1 566 27 566 1 472 
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