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1  Inledning 
Brukare och medborgare 

Kvalitet för de brukare och medborgare som har stöd och insatser från funktionshinderverksamheten 
innebär bland annat att kunna vara med och påverka det som är möjligt i den egna livssituationen. 
Nämnden har för avsikt att 2018 ta till vara de arenor där möjligheter finns till dialog och inflytande. 
Värdighetsgarantierna som är nämndens löften till brukarna ska under året göras kända och 
aktualiseras. Medborgardialog, Funktionshinderråd och det särskilda tillgänglighetsuppdraget är andra 
mötesplatser där nämnden ska agera och vara inlyssnande. 

Verksamhet 

För att uppnå kvalitet i Sociala omsorgsnämndens olika verksamheter ställs krav på resurser, 
kompetens, innovativt arbete och systematiskt utvecklings- och uppföljningsarbete. Nämnden ska via 
det pågående processarbetet kopplat till Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete utveckla 
samarbetet med övriga nämnder med uppdrag riktat mot socialtjänstens olika målgrupper och delar 
(Sociala Klustret). 

Nämndens samlade behov, beskrivna i budget 2018 lyfter förändrade behov hos de yngre målgrupperna 
men belyser också en åldrande målgrupp som ställer krav på att nämnden möter även deras behov. Ett 
sätt för nämnden att möta dessa behov är att i dialog med berörda målgrupper, med nämnder i det 
sociala klustret och med ansvariga för infrastruktur, m fl, påbörja det strategiska arbetet kring e-Hälsa 
och utveckling av informationsteknik (IKT). 

Angelägna områden att agera kring är också nämndens behov av ändamålsenliga bostäder som finns 
beskrivna i lokalbehovsplanen 2018-2020. Målgruppernas behov av funktionella bostäder kan inte nog 
understrykas. 

Innovativt arbete och kvalitetsutveckling ställer krav på nämnden att kompetensutveckla medarbetare 
och organisation. Under 2018 kommer nämnden, utifrån kompetensutvecklingsplaner kopplat till 
behov få ta ställning till prioriteringar utifrån tillgängliga resurser. 

Medarbetare 

Kvalitet i Sociala omsorgsnämndens verksamheter har en direkt koppling till medarbetaren. Därför 
fortsätter nämnden sin strävan och sitt arbete mot att vara en attraktiv arbetsgivare. Det finns behov av 
insatser för att motverka ohälsa och stärka ökad hälsa i alla nämndens verksamheter.  Det är därför av 
största vikt att kommande plan för ökad hälsa får önskat genomslag på ohälsotalen. 

Heltid, borttagande av delade turer, korta och långa arbetspass är positiva och viktiga åtgärder för 
medarbetaren. Utmaningen för nämnden 2018 är att hitta modellen för ett genomförande som stärker 
bilden av Sociala omsorgsnämnden som en attraktiv arbetsgivare, att det inte blir en kostnadsdrivande 
åtgärd och inte minst viktigt, sker med kvalitet för berörda brukare. 

Att det finns kollegor med efterfrågad kompetens att rekrytera är en prioriterad uppgift 2018. Genom 
att aktivt arbeta med nämndens plan för kompetensutveckling ska nämnden identifiera vad som 
behöver göras och hur det bäst får effekt. 

2  Omvärldsanalys 
Socialstyrelsens rapport E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2017  

Rapporten redovisar en uppföljning av utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. I 
mars 2016 antog regeringen och SKL en vision för e-hälsoutvecklingen i Sverige. I visionen görs det 
tydligt att arbetet ska fokuseras på målgrupperna individen och vård- och omsorgspersonalen. 
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År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta 
för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad 
självständighet och delaktighet i samhällslivet. 

Ett mål som uttrycktes i överenskommelsen mellan SKL och regeringen som inte uppnåtts var att den 
kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver ta ett större ansvar för utvecklingen och 
för att använda de trådburna bredbanden. Det finns behov av att utveckla välfärdsbredband som är 
anpassade till de krav som ställs på informationssäkerhet. En uttalad och dokumenterad strategi är en 
förutsättning för en planerad och samordnad utveckling inom e-hälsa och välfärdsteknik. 70 procent av 
kommunerna har tagit fram styrande dokument om införande av eller användning av e-hälsa eller 
välfärdsteknik inom socialtjänsten eller i den kommunala hälso- och sjukvården. De styrande 
dokumenten har antagits av kommunfullmäktige, en nämnd eller på tjänstemannanivå. Digital teknik är 
ett omfattande ämne som berör flera delar av vårt dagliga liv. Digital teknik används av många som 
stöd och hjälp i vardagen, men det finns svårigheter att veta vad som finns och hitta den teknik som 
passar den enskilde. Information och utbildning för ökad kunskap hos både brukare, anhöriga och 
personal behövs, likväl som support om/när tekniken inte fungerar. Förutsättningar för teknik, ansvar 
och kostnaden för tekniken är ytterligare grundläggande frågor som behöver beaktas i utökat införande 
av teknik inom Sociala omsorgsnämndens verksamheter. Och kanske viktigast av allt är att brukarens 
integritet, rätt till självbestämmande och säkerhet säkerställs. 

Sämre hälsa hos personer med funktionsnedsättning 

En uppföljningsrapport från Folkhälsomyndigheten visar att personer med funktionsnedsättning 
genomgående rapporterar sämre livsvillkor, sämre levnadsvanor och sämre hälsa jämfört med personer 
som inte har en funktionsnedsättning. Rapporten pekar även på att många kommuner efterfrågar ett 
nationellt kunskapsstöd när det gäller hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoinsatser som också 
når personer med funktionsnedsättning. Insatser för att främja matvanor och fysisk aktivitet till 
personer med funktionsnedsättning bör likt generella insatser inkludera såväl informationsinsatser som 
förändringar i utbud och tillgänglighet. Detta är fortsatt viktiga frågor för Sociala omsorgsnämnden att 
prioritera. 

En kommuns särskilda ansvar när det gäller boende för personer med funktionshinder 
(2000:453, Sol) och (1993:387, LSS) 

Personer inom funktionshindersverksamheten befinner sig likt som övriga invånare i Borås Stad i ett 
generationsskifte där samhällets utveckling lett till en ny generation ungdomar med utvecklingsstörning, 
med nya behov som kräver nya tankesätt. Åldersstrukturen inom boendesektionen och på de enheter 
som drivs på entreprenad är att de personer som idag bor i gruppbostad ofta är mycket äldre än de 
unga vuxna som står i kö för att få en lägenhet. Den utvecklingen fortsätter och det blir allt svårare att 
erbjuda lägenheter till de personer som idag står i kö då hyresgästerna blir äldre och äldre och de 
befintliga lägenheterna inte blir lediga i samma takt som tidigare. Kvarboendeprincipen som innebär att 
man ska ges förutsättningar att bo kvar i det egna hemmet kan skapa både möjligheter samt 
begränsningar och dess inriktning att bevara förhållanden som de ser ut kan både uppfattas positivt och 
negativt. Att omfördela resurser för att möta personens behov där hen bor eller att erbjuda personen 
att flytta dit resurserna finns och är anpassade till just den gruppbostaden är en diskussion som inte 
alltid är enkel för nämnden att hantera. Den enskilde eller hens företrädare har alltid rätt att tacka nej till 
ett erbjudande till omflyttning inom befintliga bostäder. 

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättning 

Regeringens utredningsuppdrag, att göra en översyn av LSS och assistansersättning ska vara genomförd 
1 oktober 2018. I uppdraget ingår att belysa möjligheten till en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling 
och ändamålsenliga insatser i LSS samt också utreda förutsättningarna för jämlika levnadsvillkor och 
full delaktighet i samhället. Nämnden ser med spänning fram emot resultatet. 

I Socialstyrelsens delrapport "Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS" bekräftas den tydliga 
utveckling för yngre personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med 
kognitiva funktionsnedsättningar som ansöker om lägenhet att det saknas en form av mellanboende i 



Sociala omsorgsnämnden, Budget 2018:2 5(26) 

Borås Stad. Serviceboende beskrivs av socialstyrelsen som en bostadsform mellan ett helt självständigt 
boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. För vissa personer med neuropsykiatriska 
diagnoser behövs en ny typ av servicebostad (mellan servicebostad-gruppbostad) där stödet och 
stödformerna är utformade och anpassade efter den målgruppen. Även personalens utbildningsnivå 
behöver höjas och breddas för att möta de enskildas behov. 

Personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) och Lag om Stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

Inom ramen för regeringens översynsuppdrag kommer insatser beslutade av Försäkringskassan (FK) 
delvis att belysas (SFB). Redan 2017 och fortsättningsvis är FK ställningstagande kring tolkning av 
lagen och det femte grundläggande behovet något som påverkar de personer som tidigare haft beslut 
om insatser överstigande 20 timmar. Därmed påverkas också landets kommuner som ställs inför en 
kraftig övervältring av personer med behov och också kostnader. 

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård 

Lagen träder i kraft i två steg, dels 1 januari 2018 (de med insatser från hemsjukvård eller regionens 
öppna vård) och dels den del som träder i kraft i januari 2019 och som berör personer inskrivna inom 
psykiatrin. Det är den senare som ställer störst krav på att nämnden är väl förberedd då det gäller stöd i 
hemmet, korttid och boenden. 

Överenskommelse psykisk hälsa 2017 

Överenskommelsen utgör utgångspunkten för det nationella arbetet kring behovet av att ta fram en 
långsiktig plan för området psykisk hälsa. Kommuner och landsting förväntas att i samverkan och var 
för sig genomföra insatser som är behovsanpassade, effektiva och av god kvalitet.  I Västra Götaland 
pågår arbetet med att gemensamt ta fram en länsgemensam analys och handlingsplan för psykisk hälsa. 

2.1 Förändring i budget 2018:2 jämfört med budget 2018:1 

3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

Målbild 
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Målvärde 

2017 
Utfall T2 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Antal genomförda 
medborgardialoger. 

1 1 1 1 1 

Antal genomförda medborgardialoger. 

Så nås målet för indikatorn 
Nämndens mål är att genomföra en medborgardialog på någon av nivåerna; dialog eller inflytande.  
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Syftet med medborgardialogen är att stärka medborgarnas engagemang och inflytande samt utgöra 
beslutsunderlag för Sociala omsorgsnämnden. 
 
Medborgardialogen kommer att planeras utifrån tidigare erfarenheter och resultat från Sociala 
omsorgsnämnden och Borås Stad. För att lyckas med medborgardialogen och ge medborgaren goda 
förutsättningar att bilda sig rimliga förväntningar ska dialogen utgå från ett tydligt definierat tema 
tillsammans med tydlig information. För att nå medborgardialogens målgrupp samt nå inflytandenivå 
kommer medborgardialogen att genomföras i två steg. Steg ett omfattar information och introduktion 
till temat samt diskussion. I steg två presenteras förslag utifrån steg etts diskussioner som 
medborgardialogen kan besluta om.  
 
I stället för att bjuda in medborgare till en möteslokal kommer medborgardialogen till platser där 
målgruppen finns. Detta i syfte att tillgängliggöra medborgardialogen och genomföra den på 
medborgarens villkor. För att lokalisera sådana platser kommer bland annat brukarorganisationers 
kunskap och erfarenhet användas. 

3.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Målvärde 

2017 
Utfall T2 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Andel ekologiska och/eller 
närproducerade 
livsmedel, %. 

 45 34,9 50 65 

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %. 

Så nås målet för indikatorn 
Sociala omsorgsnämndens målvärde för 2018 är utifrån Kommunfullmäktiges indikator 2018, 55 % 
ekologiska och/närproducerade livsmedel. De som bor i nämndens boendeenheter betalar en avgift för 
inköp av livsmedel, vilket gör att Sociala omsorgsnämnden har en begränsad möjlighet att påverka 
resultatet. 
 
I dessa verksamheter påverkas nämndens möjligheter att fullt ut tillämpa inköp av ekologiska livsmedel 
då det kan innebära en merkostnad för de enskilda och inskränker de boendes rätt att själva bestämma 
över sina inköp.  
 
För att underlätta och möjliggöra att påverka resultatet pågår ett arbete med att ta fram en 
handlingsplan på Sociala omsorgsnämnden. En del av handlingsplanen ska resultera i smarta och goda 
inköpsrutiner och arbetssätt för minskat matsvinn. Förväntan är att det ska öka det ekonomiska 
utrymmet för ekologiska inköp. Samtliga kostombud får kontinuerligt utbildning i klimatsmarta 
måltider samt genomgång av vilka livsmedel som enkelt kan eller ska bytas ut till ekologiska utan 
prisskillnad. Under hösten 2017 kommer aktiviteter att läggas in i verksamhetsplanen för ökad 
måluppfyllelse. 
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3.3 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Målvärde 

2017 
Utfall T2 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

8,6 7 - 8 4,5 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

36,4 22 - 27 15 

Hälsa – friska medarbetare 
under ett år i % av andel 
anställda. 

31 32 - 33 38 

Utfall för Tertial 1 2017 gällande "Hälsa - Friska medarbetare under ett år i % av andel anställda" finns ej tillgängligt pga. omorganisationen. 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, % har inom Sociala omsorgsnämnden under en femårsperiod 
ökat med 3,35 procentenheter vilket är alarmerande. Sjukfrånvaron fortsätter att öka men man kan 
skönja att ökningstakten avtar, om än inte i den takt som skulle krävas för att uppnå långsiktigt 
målvärde.  
 
 Under senare år har intresset för sambandet mellan hälsa och ekonomisk tillväxt ökat. Forskning visar 
att det finns ett starkt samband mellan hälsa och ekonomi. Bättre hälsa medför högre tillväxt genom 
högre produktivitet hos arbetskraft, flera produktiva år, bättre inlärningsförmåga, större kreativitet, och 
bättre möjligheter att klara förändringar. För att bryta utvecklingen som direkt på ett negativt sätt 
påverkar nämndens ekonomi arbetar nämnden med en hälsoplan som utgår från följande strategi: 
- Stärka chef och medarbetarskapet 
- Systematisera arbetet med de enheter som har särskilt hög sjukfrånvarofrekvens 
- Påverka medarbetarna att göra positiva val kring sin hälsa 
- Arbeta systematiskt med att minska den psykiska ohälsan  
 
Metod: 
- Arbeta med att utveckla hälsoplaner och friskfaktorer 
- Kompetensutveckla hälsoinspiratörer 
- Marknadsföra de friskvårdsaktiviteter som finns inom staden 
- Förebyggande insatser 
- Arbeta med insatser till arbetsplatser med hög sjukfrånvaro  
- Arbeta med Frisk- och riskanalyser  
- Stärka rehabiliteringsprocessen 
- Utarbeta handlindplan för hälsofrämjande arbetsplatser 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så nås målet för indikatorn 
Från och med 1/1-17 har Borås Stad en central bemanningsenhet och ”en väg in” gäller för vikarier. 
Det innebär att de förvaltningarna som ingår i bemanningsenheten endast ska ha vikarier i sina 
verksamheter som kommer från bemanningsenheten med undantag för avlösare och ledsagare. Att 
andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid i % inte minskar i önskad takt medför att arbetad tid för 
timavlönade inte minskar i takt med tidigare satt målvärde. Under året kommer nämnden att arbeta 
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utifrån framtagen strategi. 
 
Strategi: 
- Tillse att rätt anställningsform används vid rekrytering 
- Efterleva arbetstidsmodellen fullt ut på förvaltningen 
- Implementera planeringsverktyg Time Care i förvaltningen 
 
Metod: 
- Följa förvaltningens rekryteringsprocess 
- Säkerställa att alla anställningar sker via bemanningsenheten 
- Använda instrument som vikariebank och resurstid 
- Säkerställa resurspassanvändning på förvaltningen 
- Utbildning/information om planerings- och bemanningsverktyg Time Care 

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. 

Så nås målet för indikatorn 
Friskfaktorer innebär att man utgår från det som är bra på arbetsplatsen istället för att bara fokusera på 
problem. Genom att utgå från det som gör att personal/arbetstagare fungerar optimalt ökar 
arbetslusten och hälsan förbättras.  
 
Strategi: 
- Utveckla ledarskapet för att skapa hälsosamma, framgångsrika och trygga arbetsplatser 
- Öka delaktigheten hos alla medarbetare 
- Arbeta med goda exempel som förebilder 
- Säkerställa arbetsmiljön för medarbetarna  
 
Metod: 
- Utbildning och handledning för chefer i hälsofrämjande ledarskap 
- Arbetsmiljöutbildning enligt SAM 
- Implementering av styrning och verksamhetsledning på alla enheter 
- Arbete med hälsoplaner 
- Omvärldsbevakning 
- Utveckla samarbetet med de fackliga organisationerna  
- Arbeta systematiskt med Frisk- och riskanalyser  
- Handledningsinsatser från för både chef/medarbetare på utsatta arbetsplatser. 

4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Budget 2017 Prognos 
2017 

Budget 
2018:1 

Budget 
2018:2 Förändring 

Intäkter 352 780 352 780 360 893 359 673 -1 220 

Kostnader -993 957 -1 000 380 -1 011 818 -983 967 27 851 

Buffert -6 423  -6 575 -6 306 269 

Nettokostnader -647 600 -647 600 -657 500 -630 600 26 900 

Kommunbidrag 642 600 642 600 657 500 630 600 -26 900 
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Tkr Budget 2017 Prognos 
2017 

Budget 
2018:1 

Budget 
2018:2 Förändring 

Resultat -5 000 -5 000 0 0 0 

Ackumulerat resultat      

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 5 000 5 000    

Nettoinvesteringar      

4.2 Nämndens uppgift 
Funktionshinderverksamheten arbetar med stöd och insatser till enskilda personer som ges enligt 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). 

Personer med stöd enligt LSS har en livslång eller varaktigt funktionsnedsättning. Genom insatserna 
ska den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor. 

Insatser enligt SoL ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. 

Funktionshinderverksamheten ska erbjuda rättssäker handläggning med välgrundade och korrekta 
beslut. Verksamhetens insatser ska ges med god kvalité byggt på brukarens delaktighet och inflytande, 
ett bra bemötande och med hög kompetens hos medarbetarna. 

Socialpsykiatrin bedriver verksamhet för personer med allvarlig psykisk funktionsnedsättning i 
bostäder med särskild service, korttidsenhet och boendestöd för personer i ordinärt boende. Psykiatrisk 
hemsjukvård innefattas även i verksamheten. 

4.2.1 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder och styrelser 

Sociala omsorgsnämnden har, utifrån KFs beslut om särskilt sammarbetsuppdrag kring tillgänglighet, 
påbörjat arbetet med att utarbeta arbetsformer med aktuella nämnder och bolag för att förbättra 
tillgängligheten för målgrupper med funktionsnedsättningar. Nämnden kommer att ta ett helhetsgrepp 
kring samarbetsuppdraget avseende tillgänglighet där ett särskilt fokus läggs på kognitiv tillgänglighet. 
Arbetet med den fysiska tillgängligheten har pågått framgångsrikt i flera år i Borås Stad och behöver 
fortsätta att utvecklas och implementeras. Borås Stads funktionshinderkonsulent samordnar 
samarbetsuppdraget avseende tillgänglighet. Frågan kommer att fortsätta drivas vidare i ett hela 
stadenperspektiv. Tillsammans med relevanta samarbetspartners kommer en utökad arbetsgrupp 
tillsättas med fokus på kognitiva funktionsnedsättningar. 

Program för personer med funktionsnedsättning med tillhörande handlingsplan är utgångspunkten för Borås 
stads arbete och inför 2018 kommer en reviderad handlingsplan att arbetas fram. Det ska framgå hur 
målen ska mätas och arbetet utvärderas och vilken nämnd eller bolag som är ansvarig. En 
kommunikationsplan kommer att upprättats kopplat till arbetet. Under arbetets gång ska personer med 
funktionsnedsättningar och intresseorganisationer involveras under former som ger ett verkligt 
inflytande. 

Arbetet utanför Borås stads egen verksamhet behöver fortsätta utvecklas och arbetet med privata 
aktörer i staden behöver utvecklas när det gäller kognitiva funktionsnedsättningar. 

4.3 Ekonomiska förutsättningar 
Sociala omsorgsnämndens kommunbidrag uppgår till 630 600 tkr. Det motsvarar en uppräkning av 
lönekostnader med 2,7 % och övriga kostnader med 1,9 % jämfört med 2017 års kommunbidrag. 
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Kommunbidraget har höjts med 5 650 tkr för volymökningar och lönesatsningar. Ökningen ska täcka 
kostnaderna för tvång i öppenvård, delårskostnad för nya gruppbostäder samt att klara utökningen av 
VIP (Viktig Intressant Person) vars syfte är att förebygga att personer med intellektuella eller psykiska 
funktionshinder utsätts eller utsätter andra för våld i nära relationer. 

Verksamheten som vänder sig till personer under 65 år och som är i behov av omsorg enligt 
socialtjänstlagen (inte socialpsykiatri) flyttas från och med 2018 över till Vård- och äldrenämnden 
(VÄN). Även Hälso- och sjukvårdsdelen som berörs flyttas till VÄN. Dagverksamheten för yngre 
dementa flyttas också över till VÄN. 32 500 tkr flyttas från Sociala omsorgsnämnden till VÄN. En 
avstämning av denna omflyttning kommer att göras i samband med att Kommunstyrelsen godkänner 
respektive nämndbudget. 

Nämnden identifierar också förändringar i verksamhetens olika delar i form av nya behov, målgrupper 
som utifrån krav kopplat till lag och som omfattas av nämndens uppgifter kräver nya arbetssätt och ny 
kompetens. De personer som i dag har stöd och insatser från nämndens verksamheter blir äldre och 
utvecklar därmed ett ökat omvårdnadsbehov som genererar nya kostnader då det gäller hälso- och 
sjukvård samt personalresurser. Om Borås stads ställningstagande att ställa sig bakom digitalisering 
inom vård- och omsorg och vision e-Hälsa 2025 ska bli verkligt krävs en långsiktig budgetförstärkning. 

Sociala omsorgsnämndens tertialrapport för tertial två 2017 visade en negativ prognos med -2 000 tkr 
för helåret 2017 utifrån antagna handlingsplaner. I prognosen för 2017 är det inräknat att Sociala 
omsorgsnämnden får använda 5 000 tkr av ackumulerat resultat för puckelkostnader i samband med 
införandet av nya arbetstidsmodellen. Handlingsplanerna för en budget i balans berör flertalet områden 
och dessa kommer att följas upp under 2017 och vid behov justeras för att åstadkomma önskad effekt. 
En viktig förutsättning för att nämndens verksamheter ska hålla sin budget är att sjukfrånvaron minskar 
och att följsamheten till kollektivavtal med stöd av förändrad arbetstidsmodell inte medför ökade 
kostnader. 

Inom verksamheten personlig assistans är kommunen ansvarig för hela kostnaden när de 
grundläggande behoven understiger 20 timmar per vecka. Det har kommit en ny rättspraxis under 2016 
för bedömningen av de grundläggande behoven. Den nya tolkningen kan innebära att så mycket som 
8 % av ärendena gällande personlig assistans via Försäkringskassan förs över till kommunen. För 
Sociala omsorgsnämndens del skulle detta innebära en kostnadsökning med totalt 25 785 tkr under en 
tvåårsperiod. 

Kostnader för vårdformen tvång i öppenvård har ökat markant under senare år och i bokslutet 2016 
var den totala kostnaden 13 473 tkr utöver budget. Kostnaderna fördelades med 7 249 tkr på IFO och 
med 6 224 tkr för Socialpsykiatrin. 

Under 2017 startar en ny upphandlingsprocess för de 14 enheter inom boende-LSS som drivs på 
entreprenad. Upphandlingen beräknas vara klar så att ny avtalsperiod startar 2018-12-01. Hur 
upphandlingen påverkar nämndens kostnader är inte klart i dagsläget. Nämnden fattar enligt tidsplan 
tilldelningsbeslut halvårsskiftet 2018 och först då kan eventuella ekonomiska effekter bli kända. 

Sociala omsorgsnämnden har avsatt en procent av nämndens kommunbidrag i buffert för oförutsedda 
kostnader vilket motsvarar 6 306 tkr. 

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet 

Kommunfullmäktige arbetar för att upprätthålla de nationella jämställdhetspolitiska målen. Dessa är: 

- Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 

- Jämn fördelning av makt och inflytande. 

- Ekonomisk jämställdhet. 

- Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 
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- Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

  

Sociala omsorgsnämnden strävar efter en jämställd budget och verksamhet utifrån dessa mål. 
Jämställdhetsperspektivet genomsyrar det dagliga arbetet i nämndens verksamhet. 

4.4 Verksamhet 2018 

Tkr Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Budget 
2018:1 

Budget 
2018:2 Förändring 

Central administration      

Intäkt  45    

Kostnad -25 823 -25 868 -26 417 -26 417 0 

Nettokostnad -25 823 -25 823 -26 417 -26 417 0 

Politisk verksamhet      

Intäkt      

Kostnad -1 438 -1 438 -1 471 -1 471 0 

Nettokostnad -1 438 -1 438 -1 471 -1 471 0 

Vård och omsorg i ordinärt 
boende      

Intäkt 19 448 18 448 19 895 18 675 -1 220 

Kostnad -78 127 -79 950 -79 924 -61 843 18 081 

Nettokostnad -58 679 -61 502 -60 029 -43 168 16 861 

Vård och omsorg i särskilt 
boende      

Intäkt 3 997 3 997 4 089 4 089 0 

Kostnad -78 914 -83 714 -80 729 -70 138 10 591 

Nettokostnad -74 917 -79 717 -76 640 -66 049 10 591 

Insatser enl LSS och LASS      

Intäkt 326 018 326 018 333 516 333 516 0 

Kostnad -798 880 -797 680 -812 255 -815 152 -2 897 

Nettokostnad -472 862 -471 662 -478 739 -481 636 -2 897 

Övrig vård och omsorg för 
äldre och 
funktionshindrade 

     

Intäkt 3 316 3 316 3 393 3 393 0 

Kostnad -10 774 -10 774 -11 022 -8 946 2 076 

Nettokostnad -7 458 -7 458 -7 629 -5 553 2 076 

Buffert      

Intäkt      

Kostnad -6 423  -6 575 -6 306 269 

Nettokostnad -6 423  -6 575 -6 306 269 
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Tkr Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Budget 
2018:1 

Budget 
2018:2 Förändring 

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

Totalt      

Intäkt 352 779 351 824 360 893 359 673 -1 220 

Kostnad -1 000 379 -999 424 -1 018 393 -990 273 28 120 

Nettokostnad -647 600 -647 600 -657 500 -630 600 26 900 
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Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

4.4.1 Förändring i budget 2018:2 jämfört med budget 2018:1 

4.4.2 Central administration 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Kvalitet och utveckling 

Arbetet med styrning och ledning fortsätter under 2018, där uppbyggnaden av Sociala 
omsorgsnämndens kvalitetsledningssystem är en viktig del. I förhållande till det processorienterade 
arbetssättet kommer också IBIC, metoden Socialstyrelsen rekommenderar för utredning och 
genomförande, att implementeras. Ett processorienterat arbetssätt innebär att det blir tydligare var och 
när digital teknik är lämplig att införa. Digital teknik bör i mindre omfattning testas och när den är väl 
beprövad också implementeras på bredare front inom Sociala omsorgsnämnden. E-tjänster är en del av 
den teknik som kommer att införas. 

IKT (informations- och kommunikationsteknik) 

Sociala omsorgsnämnden har tillsammans med övriga socialtjänstens nämnder uppmärksammat 
Kommunstyrelsen på behovet av att det i Borås stad tas fram en gemensam strategi för digitalisering 
inom vård- och omsorg och Vision e-hälsa 2025.  Att digitalisera i enlighet med Vision e-Hälsa 2025 
kräver omfattande insatser, resurser, investering av nya digitala verktyg, infrastruktur, utbildningar och 
förändrings- och utvecklingsarbete för Borås Stad. Under 2018 har nämnden en ambition att 
tillsammans med övriga berörda nämnder inom socialtjänst starta utveckling för att utreda och pilota 
framtida gemensamma behov.  Nämnden har, om detta ska bli möjligt behov av en långsiktig 
budgetförstärkning för utbildning/investeringar/leasing av digitala verktyg för brukare/medarbetarna 
och investering av infrastrukturella förutsättningar, tjänsteplattform och välfärdsteknik. 

Upphandling och verksamhetskontroll 

Under 2018 ska en förnyad entreprenadsupphandling genomföras för delar av nämndens bostäder med 
särskild service enligt LSS. Upphandlingsprocessen kommer att innebära en administrativ kostnad för 
nämnden på cirka 150 tkr.  Byte av entreprenad planeras till 2018-12-03 men behöver förberedas 
hösten 2018. Ett led i att säkra kvalitet är att redan 2018 förbereda för att entreprenörerna använder 
stadens verksamhetssystem VIVA. Det medför ökade kostnader redan under 2018, vilka inte ingår i de 
150 tkr. 

Nämndens ansvar att följa nuvarande entreprenader och egendriftad verksamhet sker löpande och 
parallellt med upphandlingsprocessen 2018. 

Våld i nära relationer 

Våld i nära relationer är ett samhälls- och folkhälsoproblem som drabbar människor i alla 
samhällsgrupper. Studier visar att personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta, inte minst i 
form av sexuellt våld och sexuella kränkningar. Sociala omsorgsnämnden har fått i uppdrag av KF att 
permanenta arbetet med Schysta relationer. Syftet är att förebygga att personer med intellektuella eller 
psykiska funktionsvariationer utsätts för eller utsätter andra för våld i nära relationer. Metoden har 
utvecklats och heter idag VIP, en liknande metod i våldsförebyggande gruppverksamhet. 
Implementering pågår och kommer att fortsätta under 2018. Att implementera VIP på bred front 
medför också kostnader i form av personal, vikariekostnader och samordnande kostnader. För 
genomförandet krävs permanenta ekonomiska medel, dels för utbildning och dels för personalresurser. 
En årlig kostnadsökning för att implementera arbetssättet beräknas till 900 tkr.. 

Kompetens och rekrytering 
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2018 kommer nämndens plan för kompetensförsörjning att användas för att strategiskt arbeta med 
behovet att säkra kompetens inom nämndens olika verksamheter. Det finns rekryteringsbehov av 
medarbetare inom alla verksamhetsområden men 2018 är det mest märkbart inom hälso- och sjukvård 
samt myndighetsutövning. 

Borås stads delaktighet i VO-college Sjuhärad ska ses som en åtgärd för att stödja rekrytering av de 
personalgrupper som behövs för nämndens verksamheter. 

Arbetsmiljö, bemanning och kvalitet ställer krav på chef i beredskap inom socialtjänstens områden 
kvällar, nätter och helger. Verksamhets- och ekonomiska konsekvenser utreds. 

4.4.3 Politisk verksamhet 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  
Nämnden planerar att under 2018 ha elva nämndsammanträden och lika många sociala utskottsmöten. 

KF antog 2017-04-27 nytt reglemente för Funktionshinderrådet. Det innebär ett uppdrag för Sociala 
omsorgsnämnden att ansvara för ett lokalt funktionshinderråd. Nämnden planerar under 2018 att kalla 
till fyra rådsmöten. 

Under året ska beslut fattas kring förfrågningsunderlag för ny entreprenadsupphandling av 
driftsentreprenad av bostäder med särskild service enligt LSS samt besluta om tilldelningsbeslut och 
sluta avtal med nya entreprenörer. 

4.4.4 Vård och omsorg i ordinärt boende 

4.4.4.1 Myndighetsutövning 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
I denna del av myndighetsutövningen beslutas om insatser i form boendestöd, korttid, bostad med 
särskild service samt daglig sysselsättning. Beslut om daglig sysselsättning påbörjades efter beslut av 
nämnden 170101 och det är idag (okt 2017) 77 personer som har beslut om daglig sysselsättning. 

Kommande lag, "Lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård", pekar på att antal 
dagar vid utskrivningsklara patienter inom psykiatrin ska minska från 30 till 3 dagar. Förslaget beräknas 
träda i kraft 2019-01-01. Brist på korttidsplatser inom socialpsykiatrin kan, om det inte löses med 
hemmaplanslösningar innebära framtida behov av köpta externa placeringar och medföra ökade 
kostnader. Det är för nämndens verksamheter angeläget att framförda behov av särskilt boende i 
överlämnad lokalresursplan 2018-2020 blir omhändertagna. 

För att möjliggöra ett mer närvarande ledarskap och ökat fokus på styrning, ledning, uppföljning och 
för att förbättra möjligheten att arbeta med en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats har nämnden 
2017 förstärkt med ytterligare resurs på enhetschefsnivå. Nämndens satsning har till stora delar givit 
önskad effekt vilket är särskilt viktigt då rekrytering av handläggare är en fortsatt utmaning. Vakanser 
inom myndighetsutövningen får konsekvenser i verksamhet även om prioritering av ärenden sker 
kontinuerligt. Konsekvensen av för få handläggare blir för brukaren och berörda kommuninvånare att 
uppföljningar av beslut försenas samt handläggningstiden ökar. 

Hälso och sjukvård 

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 
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nämndens reglemente. Nämnden har kostnadsansvar för personliga hjälpmedel för nämndens 
målgrupp, kostnaderna har under de senaste åren ökat till följd av fler antal personer i behov av 
hjälpmedel. 

Även inom enheten för hälso- och sjukvård finns brist på legitimerad personal som ger konsekvenser 
för brukare och personal. Det kan innebära svårigheter att följa upp fortsatta/förändrade behov för 
personer inskrivna i hemsjukvården där eventuell utskrivning skulle vara aktuell. 

4.4.4.2 Insatser 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Boendestöd är en biståndsbedömd insats enligt Sol som riktar sig till personer med intellektuell , 
neuropsykiatrisk och psykisk funktionsnedsättning. Stödet kan ges som instruktioner, vägledning, 
motivering och aktivering. Personalens arbetssätt genomsyras av att stärka den enskilde personens 
förmågor och vara aktivt stödjande. 

Sociala omsorgsnämndens boendestöd har under de senaste åren haft höga kostnader jämfört med 
budget. För en budget i balans krävs en ökad brukarnärvaro med en brukartid motsvarande 65 - 70 %. 
Att jämföras med uppmätt brukartid juni 2017 som uppgick till ca 50 %. Utifrån upprättad 
handlingsplan pågår 2017 ett kontinuerligt effektivitetsarbete för att öka brukartiden till nivåer för en 
budget i balans. 

Även sjukfrånvaron hos medarbetarna i boendestödet har sedan några år tillbaka varit hög och under 
2018 kommer arbetet med att minska sjukfrånvaron vara ett prioriterat område. Införandet av en ny 
arbetstidsmodell som ger medarbetarna ökad möjlighet att påverka sina scheman och arbetstider bör 
leda till en förbättrad arbetsmiljö och därmed en minskad sjukfrånvaro och minskade 
sjuklönekostnader. Under 2017 har nämnden förstärkt med ytterligare en enhetschef vilket innebär 
färre medarbetare per chef, ökad möjlighet till styrning, ledning och uppföljning och ett mer närvarande 
ledarskap vilket därmed ger ökade förutsättningar för god arbetsmiljö och friskare medarbetare. 

Anpassningar av personalresurser för att uppnå budget i balans pågår under hela 2017 och kommer att 
fortsätta under 2018. Effekten av anpassade personalresurser blir för brukaren att dennes behov av när 
och hur stöd och insatser ska genomföras ses över för att skapa förutsättningar för följsamhet till 
beslutad insats. För verksamhet och medarbetare innebär detta en optimerad personal- och 
insatsplanering samt säkrad arbetsmiljö. Brukaren ska också ha beslut som motsvarar aktuellt behov av 
boendestöd. Under 2018 kommer det att ske en översyn över vilka insatser som helt eller delvis kan 
ersättas med välfärdsteknik. Införandet av välfärdsteknologi kan initialt innebära ökade kostnader för 
verksamheten i form av anskaffning av teknik och system. Boendestödet ska även fortsätta arbetet med 
att utöka möjligheten till hemmaplanslösningar. I praktiken innebär detta att fler brukare får 
boendestöd istället för andra dyrare insatser under de kommande åren. 

Framtida utmaningar är bland annat att kunna erbjuda anpassat boende, stöd i boende och 
sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning samt att fånga upp unga med psykisk 
ohälsa tidigt så att adekvata insatser kan erbjudas. En budget i balans är en stor utmaning för 
verksamheten och för att nå detta mål under 2018 krävs att den utförda tiden hos brukaren ökar 
samtidigt som att personella resurser anpassas utifrån brukarnas beslut och behov. Införandet av 
välfärdsteknologi är också en framtida utmaning, att välja rätt produkter och tjänster samt att presentera 
välfärdsteknologi för brukarna på ett sådant sätt att de ger sitt samtycke att den används. 
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4.4.5 Vård och omsorg i särskilt boende 

4.4.5.1 Myndighetsutövning 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Beslut om vård och omsorg i särskilt boende 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. 

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. 

Det vräkningsförebyggande arbetet tillsammans med öppenvårdsinsatser eller boendestöd ska 
möjliggöra att människor behåller sin bostad i större utsträckning. På sikt behöver även andra 
boendeformer utvecklas, detta för att frigöra ytterligare platser inom kommunens psykiatriboenden. I 
lokalresursplanen beskriver nämnden behovet av ytterligare boende inom socialpsykiatrin i form av 
lägenheter med gemensamhetslokaler. Nämnden har 8-10 personer externt placerade inom 
socialpsykiatrin vars behov skulle kunna verkställas på hemmaplan om det fanns bostäder att tillgå. 

Den kommande lagen om "samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård", medför att 
kommunernas dagar för att planera och möta behov hos utskrivningsklara patienter inom psykiatrin 
kraftigt minskar från 30 till 3 dagar januari 2019. Brist på vård och omsorgsboende inom 
socialpsykiatrin kan, om det inte löses med hemmaplanslösningar innebära framtida behov av externt 
köpta placeringar och medföra ökade kostnader. 

Den totala kostnaden för tvång i öppenvård ökade under 2017 och nämndens kostnader förväntas 
kvarstå under 2018. 

Nämndens förstärkning på enhetschefsnivå för att öka fokus på styrning, ledning, uppföljning och för 
att förbättra möjligheten att arbeta med en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats är också en 
förstärkning riktad mot denna del av myndighetsuppdraget. Vakanta handläggartjänster får även här 
konsekvenser för verksamheten även om prioritering av ärenden sker kontinuerligt. Konsekvensen av 
för få handläggare blir för brukaren och berörda kommuninvånare att uppföljningar av beslut försenas 
samt handläggningstiden ökar. 

4.4.5.2 Insatser 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Av socialtjänstlagen (2000:453, SOL) och lagen (1993:387, LSS) framgår att kommunen har ett särskilt 
ansvar när det gäller boendet för personer med funktionshinder. För dessa personer ska kommunen 
inrätta bostäder med särskild service. 

Socialstyrelsen har riktat kritik mot att antalet personer i gruppboendena, inom socialpsykiatri (SOL) är 
för högt. Ökade krav på färre personer per gruppbostad kan på sikt komma att påverka utformningen 
av framtida gruppbostäder och få kostnadsdrivande effekter. 

Nämnden behöver utöka med ett till psykiatriboende. Ett alternativ skulle kunna vara att den interna 
rörligheten hos de boende inom förvaltning och i staden ökar. För att hantera bristen på bostäder med 
särskild service och för att kunna verkställa beslut om bostad behöver nämnden aktivt motivera brukare 
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att när behov förändras flytta till det boende där rätt kompetens finns för att frigöra plats. När 
förändrat behov är kopplat till ålder skulle Vård- och Äldrenämndens särskilda boenden kunna vara ett 
alternativ. 

Nämndens behov av fler korttidsplatser och övriga behov av bostäder enligt SoL är beskriven i 
lokalresursplanen 2018-2020 och det är angeläget att i dialog med Lokalförsörjningsnämnden söka 
lösningar som förhindrar att beslut tvingas verkställas externt pga brist på både boenden och 
korttidsplatser. Omvärldsbevakningen visar att nya brukare ibland har andra, ofta mer komplexa, behov 
som inte alltid kan mötas i nuvarande verksamheter. En del i komplexiteten är brukare med 
samsjuklighet, psykiska funktionshinder och missbruk, men även annan samsjuklighet. Nämnden bör 
också fatta beslut om vid nybyggnationer bygga gruppbostäder anpassade för målgruppen dvs med 
hänsyn tagen både till utformning och storlek. 

Ny överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk gäller from 2017 och 
förtydligar kommunens och därmed nämndens ansvar för berörda personer. Kommunens ansvar att 
tillhandahålla boende och stöd i hemmet betonas så att personer får möjlighet att bo på ett sätt som är 
anpassat efter behov samt att erbjuda meningsfull sysselsättning och/eller stöd att arbeta eller studera. 
Överenskommelsen behandlar också personer med samsjuklighet och båda huvudmännen ska 
säkerställa att behandling av missbruk och samtidig psykisk sjukdom sker parallellt och integrerat. Den 
speciella problematiken med samsjuklighet är sedan länge uppmärksammad inom nämndens boenden. 
Samsjuklighet får aldrig vara ett skäl till att inte ge vård eller att vård och behandling försenas. 
Uthållighet och kontinuitet ska prägla vården och insatserna. Överenskommelsen ställer tydliga krav på 
samverkan och kommunen och Västra Götalandsregionen har ett gemensamt ansvar att ha rutiner och 
arbetssätt så att vård och insatser harmonierar med varandra. En utgångspunkt i samverkan mellan 
huvudmännen är att öka enskilda och brukarorganisationers medverkan för att utveckla vård och 
stödinsatser. 

Sociala omsorgsnämnden har inom ramen för nationella PRIO-medel anställt en projektledare som ska 
se över den dagliga sysselsättningen för brukare med psykisk ohälsa och undersöka hur fler personer 
med psykisk ohälsa kan erbjudas någon form av sysselsättning. För målgruppen finns det behov av fler 
dagliga verksamheter och erbjudanden om sysselsättning som är anpassad för målgruppen. 

För att bättre kunna fördela resurser mellan enheterna utifrån brukarnas behov har en ekonomisk 
resursfördelningsmodell tagits fram under 2017 och som fullt ut implementeras from 2018-01-01. 
Resursfördelningsmodellen ska styra och stödja det anpassningsarbete som pågår så att verksamheten 
2018 sker inom tilldelad ram. 

Från och med 2018-01-01 införs efter beslut i Kommunfullmäktige, på samma sätt som inom vård och 
äldreverksamheten maxuttag av hyror för lägenheter på gruppbostäderna inom socialpsykiatrin. 

4.4.6 LSS och SFB 

4.4.6.1 Myndighetsutövning 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Nämnden har ansvar för myndighetsutövning enligt LSS. Det omfattar personer som tillhör lagens 
personkrets och som har behov av insatser där behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. De insatser 
som kan beviljas enligt LSS är personlig assistans, boende med särskilt stöd och service för vuxna, samt 
för barn och ungdomar, daglig verksamhet, kontaktperson, avlösarservice, ledsagarservice, 
korttidsvistelse samt korttidstillsyn för skolungdomar. 

Vad gäller personlig assistans är kommunen ansvarig för kostnaden när de grundläggande behoven 
uppgår till högst 20 timmar per vecka. Den som har behov av personlig assistans för sina 
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grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka har efter beslut rätt att få assistansersättning enligt 
Socialförsäkringsbalken (SFB) från Försäkringskassan (FK) men kommunen har kostnaden för 20 
timmar per vecka. 

Antalet personer med insatsen personlig assistans enligt LSS har ökat under 2017 och förväntas öka 
2018. Övervältringen till nämnden, som initierats av FK sker dels genom att antalet ärenden inom 
personlig assistans ökat och fortsätter öka, men också genom att beslut om bostad med särskild service 
till denna målgrupp som fått assistansersättningen indragen har ökat och fler ansökningar kan bli 
aktuella. 

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den13 juni 2017 en dom om rätten till personlig assistans 
enligt LSS. I domen anses tex transporter inte ska utgöra annat personligt behov och mot denna dom 
drar FK slutsatsen att inte alla personliga behov ger rätt till personlig assistans. Om FK inte ger 
assistansersättning för väntetid, beredskap eller tid mellan hjälpbehov kommer personer sannolikt 
första hand vända sig till kommunen för att få hjälp med sina behov. Regeringen kommer att presentera 
ett lagförslag som innebär att assistans, liksom tidigare, kan lämnas i form av väntetid och beredskap. 
Lagstiftningen innebär ingen utvidgning utan bara att tidigare ordning återställs. Föreslås träda i kraft 
under våren 2018. 

Utvecklingen av praxis inom assistansen får störst genomslag i samband med två-års omprövningarna 
som Försäkringskassan gör. För att dämpa påverkan på enskild och förhindra att ytterligare ny praxis 
får genomslag innan LSS-utredningen kommit till sina slutsatser stoppas två-års omprövningarna 
tillfälligt. 

Kostnaden för sjukersättning till privata assistansanordnare, som nämnden inte får kompensation från 
FK för att täcka beräknas till 4 200 tkr under 2017 och förväntas kvarstå på samma nivå 2018. 

Inom daglig verksamhet tillämpas sedan juni 2010 Lagen om valfrihetssystem (LOV) för daglig 
verksamhet inom LSS. Brukaren har möjlighet att välja utförare och villkoren för privata utförare är de 
samma som för kommunens utförare. Ersättningssystemet bygger på deltagarnas behov av omvårdnad, 
personalstöd och närvaro, hel eller deltid. 

Tendensen är att behoven av framtida insatser fortsätter att öka vilket även gäller 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 
boendelösningar. 

Nämndens satsning på ett mer närvarande ledarskap för att ge stöd i arbetsmiljöarbetet och för att få 
ett ökat fokus på styrning, ledning och uppföljning ska fortsatt leda till att utredningar och beslut strikt 
följer rättspraxis och domstolsbeslut. Det är en kvalitets och rättssäkerhetsfråga av stor vikt för den 
berörda målgruppen. 

  

4.4.6.2 Insatser 

4.4.6.2.1 Gruppbostäder 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Personer som omfattas av LSS ges rätt till en av kommunen anvisad bostad med särskild service för 
vuxna (§9:9). En bostad kan vara utformad på olika sätt men tre huvudformer kan urskiljas: 
Gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad. Gruppbostad och servicebostad är att 
betrakta som ”bostäder med särskild service” vilket inte gäller boendeformen ”annan särskild anpassad 
bostad”. För samtliga boendeformer gäller att bostaden skall vara fullvärdig, att den är den enskildes 
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privata och permanenta hem och att den inte skall ha en institutionell prägel. I bostad med särskild 
service enligt LSS skall omvårdnaden ges utifrån individuella behov och önskemål, med syfte att 
tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor. 14 av nämndens gruppbostäder/servicebostäder drivs 
sedan 2011 på uppdrag av nämnden i entreprenadform. Resterande 27 gruppbostäder samt en 
mötesplats för personer som inte har daglig verksamhet ingår i nämndens boendesektion. Under juli 
månad 2017 var antal verkställda beslut om boende med särskild service för vuxna personer 365. 

2017 saknar 118 lägenheter (inkl entreprenaderna) standard enligt de generella byggbestämmelser som 
gäller för bostäder i allmänhet som också ska gälla för en bostad med särskild service (Boverkets 
byggregler, BBR, 3:22, 3:221 - 3:223). Att en stor andel lägenheter är att betrakta som ej fullvärdiga får 
för de boende konsekvenser på kort och lång sikt då lägenheterna i många fall uppfattas som omoderna 
och inte stödjer möjligheten till självständighet. En del av dessa kan därför inte heller erbjudas till nya 
hyresgäster då de inte är fullvärdiga. Nämndens verksamhet kan påverkas då den är beroende av att att 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) godkänner varje bostad i samband med tillsyner och 
entreprenadupphandlingar. Nämnden beskriver i lokalresursplanen 2018-2020, som revideras årligen, 
angelägenheten av nybyggnation och att ej fullvärdiga boende åtgärdas för att alla personer i Borås Stad 
skall ha en fullvärdig bostad och för att nämnden ska kunna verkställa fattade beslut utan risk för 
framtida vitesförelägganden. 

I juni 2017 var det 18 personer, inklusive förhandsbesked, som hade ett beslut om bostad med särskild 
service som ej är verkställda. 18 personer har också lämnat in intresseanmälan för önskemål om en 
lägenhet. Sammanlagt är det 36 personer som är i behov av bostad inom de närmaste fem åren där 
övervägande andel är födda på 90-talet. Det finns även en tendens att förhandsbesked från andra 
kommuner ökar och framförallt från mindre kommuner. 

Personer inom funktionshindersverksamheten befinner sig i ett generationsskifte där samhällets 
utveckling lett till en ny generation ungdomar med utvecklingsstörning, med nya behov och 
förväntningar på livet som kräver nya tankesätt. Åldersstrukturen inom nämndens gruppbostäder är 
idag 19 - 89 år och de personer som idag bor i gruppbostad är ofta mycket äldre än de unga vuxna som 
står i kö för att få en lägenhet. Den utvecklingen fortsätter och det blir allt svårare att erbjuda lämplig 
lägenhet till de personer som står i kö då hyresgästerna blir äldre och äldre och de befintliga 
lägenheterna inte blir lediga i samma takt som tidigare. De senaste åren har även äldre personer som 
bor i servicebostad fått ökade behov av stöd på grund av tex ålderdom och sjukdomar som gör att de 
måste flytta till ett gruppboende vilket resulterar ett ökande tryck på gruppbostäder och en minskad 
efterfrågan på servicebostäder. 2015 stängdes en enhet då den ej var fullvärdig och hyresgästerna 
erbjöds ny bostad i andra befintliga gruppbostäder. Gruppbostaden planeras att byggas om och vara 
klar för nyöppning under 2018. Ytterligare två gruppbostäder är under planering och beräknas vara 
klara för öppning årsskiftet  2018/2019 vilket ger totalt 18 nya lägenheter om allt går planenligt. 

Socialstyrelsen skriver i sin kartläggning 2015 att de "identifierat att personal som ger stöd, service och omsorg 
enligt LSS till personer med funktionsnedsättning bör få ett kompetenslyft" och påtalar att det finns ett stort behov 
av stimulansmedel. Förhoppningen är att regeringen tar ett sådant beslut så att satsningar på utbildning 
görs i samma omfattning som äldreomsorgen har möjlighet till. Fram tills dess måste nämnden inom 
ram för tilldelade resurser prioritera en förstärkning av den pedagogiska kompetensen och rikta 
utbildningssatsningarna dit där det är påtagligt att det krävs kompetens för att säkra kvalité i 
verksamheten. 

För att verksamheten ska få fortsätta att ta emot praktikanter och elever ställs krav från vård- och 
omsorgscollege (VC) på att det finns personal som har handledarutbildning på 100 gymnasiepoäng. 
Planering för att möta upp handledarkravet är att tio personal uppmanas att söka till utbildningen när 
den startar och därefter att ytterligare personal utbildar sig kommande år. Det är av stor vikt att 
verksamheten kan ta emot elever och praktikanter för att marknadsföra och säkerställa behovet av 
personal i framtiden. 

Anpassning till nytt kollektivavtal påbörjades 2014 och innebar en ny arbetstidsmodell utan delade turer 
och med tidsreglerade arbetspass. Planeringen var att samtliga enheter skulle gjort sin anpassning våren 
2016. Nämnden konstaterar att förändringen tar längre tid, hela 2018 kommer att behövas för att 
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genomföra de anpassningar som krävs i schema. Utmaningen för nämnden är att gruppbostädernas 
bemanningsbehov är morgon, em/kväll och helg vilket innebär att det saknas dagturer på flertalet 
enheter. För att klara av att följa kollektivavtalet innebär det att man måste öka grundbemanningen 
vilket resulterar i kostnadsökningar. Flera enheter har beviljats avsteg från avtalet med anledning av att 
hyresgäster inte klarar byte av personal under ett arbetspass. Samverkan med daglig verksamhet (DV) 
pågår för att kunna samplanera bemanning så långt som möjligt men det behövs göras förändringar i 
arbetstiderna för personal inom DV för att få önskad genomslagskraft. 

4.4.6.2.2 Daglig verksamhet 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Daglig verksamhet är en av de tio insatserna i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Enligt LSS kan personer som tillhör lagens personkrets 1 och 2, personer som 
har en utvecklingsstörning, autism, övriga neuropsykiatriska funktionshinder eller som fått en 
betydande och bestående hjärnskada, ha rätt till daglig verksamhet. Insatsen riktar sig till personer i 
yrkesverksam ålder mellan 20 och 65 år som inte arbetar eller utbildar sig. Daglig verksamhet finns till 
för att ge personen något intressant och meningsfullt att göra under dagtid och ska även bidra till den 
personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället. 

Verksamheten bör innehålla både habiliterande och mer produktionsinriktade uppgifter och det 
övergripande målet är att utveckla den enskildes möjlighet till arbete. I propositionen påtalas att daglig 
verksamhet inte är en anställningsform och att syftet inte är att producera varor eller tjänster. 
Verksamheten kan dock med fördel utformas så att den underlättar möjligheten till en anställning. 
Möjlighet till arbete på den öppna arbetsmarknaden ska prövas regelbundet. 

Daglig verksamhet bedrivs enligt LOV, lagen om valfrihet. För deltagare som väljer Borås Stad har 
Sociala omsorgsnämnden utföraransvar och erbjuder arbetsliknande sysselsättning för personer med 
funktionsnedsättning. Sociala omsorgsnämnden har både egna arbetsplatser och arbetsplatser som är 
integrerade på olika företag och föreningar. Arbetsplatser i egen regi är bland annat caféverksamhet, 
butik, bageri, skog och trädgårdsarbete och legoproduktion. För de deltagare som står längst ifrån 
arbetsmarknaden erbjuds aktivitet/upplevelse. 

En ny generationens deltagare ställer krav på annan typ av verksamhet och ett aktivt arbete behövs för 
att kunna erbjuda nya aktiviteter och arbetsuppgifter såväl internt som externt. Nämnden ska 
genomföra en översyn och vid behov en anpassning av arbetstider och öppettider efter deltagarnas 
behov som är en viktig del för att kunna påverka. 

En översyn av lokaler visar att flera inte är verksamhetsanpassade och att arbetsmiljön för både 
deltagare och personal inte är optimal. Inventarier behöver bytas ut pga ålder och flera enheter har en 
institutionell prägel. Östermalmsparken som idag sköts av enheten Park & Natur ska i ett gemensamt 
projekt med Tekniska förvaltningen utvecklas med start 2018 vilket innebär att maskiner inom DV 
behöver bytas ut så att deltagarna kan utföra sina uppgifter på ett säkert sätt. Efter projektet ska 
enheten Park & Natur fortsätta att underhålla parken. 

Det finns behov av att utveckla personalens kompetens och en kompetensplan ska tas fram för att 
säkra kvalitet på verksamheten. Efterfrågan av pedagoger finns och rekrytering görs allt eftersom 
tjänster blir lediga. Höga sjukskrivningstal och svårigheter att rekrytera vikarier påverkar verksamheten 
på ett negativ sätt. Ett verksamhetsnära ledarskap med fokus på ökad hälsa ska under året vara 
prioriterat. 

Verksamheten startade med ett underskott motsvarande 7 000 tkr. En handlingsplan upprättades för att 
hamna i balans med LOV-ersättningen och kommer att med nuvarande ram påverka följsamhet till 
behov av verksamhetsutveckling hela 2018 och i fortsättningen. Beskrivna kringliggande faktorer som 
behov av lokalanpassningar, brister i behövd utrustning och kompetensbehov är viktiga att förhålla sig 
till för att möta den nya generationens ställda krav på verksamhet och aktivt arbete. Nämndens 
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möjlighet att inom LOV ersättningsnivån och tilldelat kommunbidrag möta deltagarnas och 
verksamheternas behov av verksamhetsutveckling är mycket begränsad och verksamheten måste utifrån 
detta följa upprättad handlingsplan som innebär fortsatt anpassningsbehov. 

4.4.6.2.3 Servicebostäder 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Av socialtjänstlagen (2000:453, SOL) och lagen (1993:387, LSS) framgår att kommunen har ett särskilt 
ansvar när det gäller boendet för personer med funktionshinder. För dessa personer ska kommunen 
inrätta bostäder med särskild service. I bostad med särskild service enligt LSS skall omvårdnaden ges 
utifrån individuella behov och önskemål, med syfte att tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor. En 
sådan boendeform är servicebostad. 

Framtidens boende behöver troligen vara än mer individualiserat än vad som är fallet idag. Enligt en 
studie utfört av SKL har det hittills fokuserats allt för mycket på gruppbostäder. Idag finns ett större 
behov av mer individualiserade boendeformer. Det kommer i framtiden bli betydligt mer vanligt att 
personer med funktionshinder bor i ordinärt boende med olika former av stöd. 

Nämnden ska under året påbörja arbetet med att identifiera de möjligheter som digitalisering och IKT-
utveckling kan innebära för aktuella personer, medarbetare och verksamhet. Svar behövs på hur 
hjälpmedel, teknik och metoder för delaktighet och självbestämmande kan komplettera samt öka 
kvaliteten i stödet som ges till personer med funktionsnedsättning. Nämnden behöver också under året 
få en uppskattning av vilka kostnader en sådan satsning får, initialt och i fortsatt drift. 

Nämnden noterar att det 2017 finns faktorer som påverkar enheternas ekonomi, att kostnaderna ökar 
och att dessa kommer att kvarstå och påverka verksamheten 2018. Dels börjar många brukare bli äldre 
och avslutar sin dagliga verksamhet vilket innebär att de behöver mer tillsyn och sysselsättning i 
hemmet och därmed också ökade personalresurser vilket inte ryms inom befintliga nivåersättningar och 
den ersättningsmodell som nämnden har tillämpat. Det innebär även att behovet av omvårdnad och 
stöd och service ökar. Till exempel kommer fler enheter att ha behov av vaken nattpersonal vilket 
ytterligare ökar kostnaderna. De enheter som är belägna i socialt utsatta områden har svårigheter att 
hyra ut lägenheter då brukarna tackar nej till erbjudande om bostad, vilket då leder till minskade intäkter 
för verksamheten och outhyrda bostäder för staden. Nytt boende som ersättning för det boende som 
avvecklas på Våglängdsgatan 129 kommer att starta upp under våren 2018. I och med detta utökas 
också antalet platser med 5 stycken. Nämnden har fortsatt behov av nya bostäder för målgruppen vilket 
beskrivs i lokalresursplan 2018-2020. 

Som stöd för att anpassa scheman till gällande kollektivavtal infördes det 2017 en ny arbetstidsmodell. 
Syftet är dels att personalen ges möjlighet att påverka sina scheman, dels att nämnden uppnår en 
optimerad bemanning utifrån verksamheternas behovsanalyser. Borttagandet av delade turer och långa 
arbetspass har visat sig vara kostnadsdrivande för nämnden. Nämndens höga ohälsotal ses också på 
några av servicebostädernas enheter med ökade kostnader för poolpersonal. 2018 kommer nämnden att 
fortsätta implementeringen av ny arbetstidsmodell och via genomförd utbildning av cheferna i ett 
hälsofrämjande ledarskap positivt påverka ohälsotalen. 

4.4.6.2.4 Personlig assistans och korttid 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Personlig assistans 

Borås Stad är assistansanordnare åt 57 av de 238 brukare som har personlig assistans i Borås Stad. 178 
brukare har beslut enligt SFB, Socialförsäkringsbalken, från Försäkringskassan (FK). En utmaning 
Borås Stad står inför är FK förändrade och striktare tolkning, vilket innebär att färre brukare når upp 



Sociala omsorgsnämnden, Budget 2018:2 22(26) 

till 20 timmar i veckan för grundläggande behov och har då inte rätt till bistånd från FK. Detta innebär 
att brukarna söker LSS-insatser hos Borås Stad. Tolkningen har även inneburit att brukare med insats 
enligt LSS får en minskning av beviljad tid. Det är en följd av att nämndens bedömning av att tillgodose 
behov enligt LSS följer rättspraxis och domstolars tolkning av lagen. Insatser som t ex tillsyn har 
minskat tidsmässigt, vilket har lett till att det är både schematekniskt och ekonomiskt svårt att utefter 
traditionell personlig assistans tillgodose brukarens behov. Nämnden behöver hitta former i 
verkställigheten för att omhänderta den nya situationen och planerar för att starta ett LSS-team. För att 
följa LSS-lagen är det av största vikt att teamet är anpassat efter få antal brukare, så att brukaren enligt 
sitt LSS-beslut har kännedom och har godkänt dem som utför insatserna. Den förväntade 
övervältringen från FK kan innebära behov av att fler enhetschefer och assistenter behöver anställas. 
Lss-teamet startar i januari 2018. 

En parameter som i vissa fall försvårar effektiv personalplanering är brukarens starka rätt att välja vem 
som ska utföra personlig assistans. I praktiken innebär det att brukaren har rätt att välja bort en 
assistent till förmån för en annan, vilket är kostnadsdrivande. Vidare är verksamheten konkurrensutsatt 
där brukare har rätt att välja annan utförare än Borås Stad med några veckors varsel. Verksamheten 
arbetar kontinuerligt med att skyndsamt hantera den övertalighet som uppkommer i en sådan situation 
genom att erbjuda andra arbeten inom nämndens område. En effekt av ökad rörlighet är att brukarna 
får fler assistenter. I några fall kan detta innebära att brukaren väljer annan utförare. Även svårighet att 
uppfylla Borås Stads mål gällande långa/korta arbetspass, detta då det alltid är brukarens behov som 
styr. 

Nämnden påverkas som utförare i de ärenden där det ingår nattjour (kollektivavtal) Nämnden betalar 
för 4 timmar och får ersättning från FK för 2 timmar. Varje "nattärende" går minus ca 300 tkr per år. 
Vilket innebär ett beräknat minus om ca 5 400 tkr per år. Kostnadsdrivande är även de tre barnärenden 
som nämnden för närvarande verkställer. Detta pga av bl a personaltäthet och kontinuiteten är av 
största vikt. 

Ett nytt system för att säkra och effektivisera debiteringen till FK, för utförda assistanstimmar, infördes 
under hösten 2017. Analys och framtagande av bättre nyckeltal gällande hur mycket olika 
assistansärende kostar pågår löpande och kommer fortsätta under 2018. 

Korttid 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är till för att ge den enskilde möjligheten till rekreation och 
miljöombyte eller för att ge anhöriga tillfällen till avlösning. Inom Funktionshinderverksamheten finns 
fyra korttidshem för barn, ungdomar och vuxna, lägerverksamhet för barn och ungdomar under 23 år 
samt stödfamiljer. En lägenhet hyrs utöver detta från höst 2016 till två barn,  anpassning utifrån behov 
och enskildhet varit viktigt. Ett arbete med att barnen åter skall till ordinarie verksamhet är påbörjad 
och genomförs 2018. 

Korttidsboende är ett boende men inte en bostad enligt plan- och bygglagstiftningen eller lagen om 
bostadsanpassningsbidrag. Under 2017 ökade antalet brukare som ansökte om korttid, detta innebär ett 
bättre nyttjande av antalet platser. Nämnden har initierat en översyn av verksamhet och kostnader för 
att hitta anpassningar som är möjliga att genomföra utifrån lagstiftning och kvalitet, t ex kan inte äldre 
barn och unga barn vistas på samma enhet. Även i denna verksamhet möter nämnden den nya 
generationen av ungdomar. Nämndens behov av att anpassa kostnader till budgetförutsättningarna gör 
att behoven av utveckling inom korttidsverksamheten måste ske inom tilldelad ram. 

4.4.7 Övrig vård och omsorg för äldre och funktionshindrade 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Biståndsbedömd sysselsättning och öppna mötesplatser inom Socialpsykiatrin 

Sociala omsorgsnämnden ansvarar för utförande av sysselsättning inom socialpsykiatrins målgrupper. 
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Verksamheten finns ute på olika företag och inom Borås Stad. Sociala omsorgsnämndens verksamheter 
är caféverksamhet, legoarbete och öppen verksamhet i form av mötesplats. 

Sociala omsorgsnämnden har tilldelats medel under 2017 och 2018 (PRIO medel) för anställning av en 
projektledare. Projektets syfte är ökad sysselsättning för gruppen personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Ökad sysselsättning förväntas ge en bättre livssituation med struktur, stabilitet 
och gemenskap och på längre sikt ge en bättre psykisk och fysisk hälsa. Projektet ska ha tydligt 
brukarfokus i handläggningen och en verkställighet som kan möta de skilda behov som finns. 

I projektledarens roll ingår också en översyn av mötesplats Berggården samt utveckling av 
verksamheten i syfte att tillgodose målgruppens behov av aktiviteter och en meningsfull vardag. 
Nämnden har även i uppdrag att utreda behovet av träffpunkter för personer med psykiska 
funktionshinder som inte har daglig verksamhet/sysselsättning. Denna utredning kommer att vara klar 
under våren 2018. 

Biståndsbedömd dagverksamhet för personer under 65 år med demenssjukdom har under 2017 startats 
upp och kommer från och med 2018 att vara i full gång. Dagverksamheten är kommunövergripande 
och syftet är att verksamheten ska bidra till att ge besökarna en meningsfull vardag och skapa 
gemenskap. Dagverksamheten ska också bidra till ökad livskvalitet genom att stimulera och motivera till 
aktivitet, tillvarata det friska och bevara och förbättra funktioner. Verksamheten ska också fungera som 
avlösning för anhörig som vårdar en närstående i hemmet. Utifrån beslut i fullmäktige kommer denna 
verksamhet under 2018 att övergå till Vård- och Äldrenämnden. 

2017 införde Borås Stad biståndsbedömd sysselsättning för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar enligt nämndens beslut 2015-08-25. Kommunen är skyldig att erbjuda 
sysselsättning, om en person med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar beviljats sådan enligt 
socialtjänstlagen, SoL. Sysselsättning eller dagliga aktiviteter kan utformas på olika sätt och anpassas till 
olika individers behov. Innehållet kan variera från mer öppen social samvaro till mer strukturerad 
sysselsättning. I dagverksamheten med strukturerade aktiviteter finns förväntade krav på den enskilde 
att delta i vissa moment under överenskomna tider, eller sysselsättning under mer arbetsliknande 
former. 

Verksamhetsutveckling 

I takt med snabbt ökande ärenden finns behov av att det öppnas nya verksamheter under kommande år 
och sökande efter lokaler pågår. Planering av vilken typ av sysselsättning som ska erbjudas är en viktig 
del av utvecklingen. Utbildningsinsatser för personal är en viktig del för att få en verksamhet med god 
kvalitet. Innan det kan bli aktuellt att utöka verksamheten måste nämnden ta ställning till framtaget 
underlag och vilka ekonomiska konsekvenser det skulle få för nämndens hela verksamhet. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Funktionshinderverksamhet LSS 

5.1.1 Övergripande 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Antal personer med LSS-beslut 930 969 990 
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5.1.2 Personlig assistans 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Antal personer med personlig 
assistans enligt LSS 

55 51 52 

Antal personer med personlig 
assistans enligt SFB 

195 197 201 

Antal beviljade timmar personlig 
assistans enligt LSS 

107 314 76 374 78 130 

Antal utförda timmar personlig 
assistans enligt LSS 

91 308 76 374 78 130 

Genomsnittlig kostnad per person med 
personlig assistans enligt LSS och 
SFB 

299 087 334 476 342 168 

5.1.3 Daglig verksamhet 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Antal personer med beslut om daglig 
verksamhet 

441 449 459 

-- varav personer med externt köpta 
platser enligt LOV 

79   

-- varav personer med externt köpta 
platser (Ej LOV) 

12   

Genomsnittlig kostnad per person med 
daglig verksamhet 

137 522 131 923 134 957 

Varavmått budgeteras ej. Antalet ingår i huvudmåttet. 

5.1.4 Korttidsvistelse 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Antal personer med beslut om 
korttidsvistelse 

166 163 167 

Genomsnittlig kostnad per person med 
korttidsvistelse 

138 184 142 673 145 954 

5.1.5 Bostad med särskild service 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Antalet personer med verkställda 
beslut om boende 

344 357 365 

-- varav antal personer med externt 
köpta platser (Ej LOV) 

14   

Antal lägenheter i LSS-boenden 314 325 337 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Genomsnittlig kostnad per person med 
boende 

697 084 703 428 719 606 

Varavmått budgeteras ej. Antalet ingår i huvudmåttet. 

5.2 Funktionshinderverksamhet SOL 

5.2.1 Bostad med särskild service 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Antal personer med särskilt boende 90 88 90 

-- varav personer med externt köpta 
platser 

11   

Varavmått budgeteras ej. Antalet ingår i huvudmåttet. 

5.2.2 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Antal personer med hemtjänst 357 415 424 

-- varav antal personer med extern 
utförare 

84   

Utförda timmar hemtjänst 25 194 23 039 23 568 

Antal personer med Boendestöd FH 334 265 271 

Antal utförda timmar Boendestöd FH 19 080 44 328 45 347 

Antal personer med boendestöd 
socialpsykiatri 

192 128 196 

Varavmått budgeteras ej. Antalet ingår i huvudmåttet. 

5.2.3 Särskilda boendeformer 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Antal personer med vård och 
omsorgsboende 

36 29 30 

5.2.4 Korttidsvård 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Antal personer med korttidsvård 77 82 84 

Utförda dygn korttidsvård 3 048 2 040 2 087 
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5.2.5 Daglig sysselsättning 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Antal personer med sysselsättning 
enligt SoL 

  100 

5.2.6 Övrigt 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Antal personer med trygghetslarm 274 204 208 

Antal personer med hemvårdsbidrag 22 15 16 

6  Investeringar 
Projekt Total 

utgift 
Utgift 

tom 2017 
Budget 

2018 Plan 2019 Plan 2020 

Skogsfrugatan LSS   500   

Gyllingstorpsgatan LSS   500   

Lidbovägen LSS, nyöppning    500  

Boende LSS    500  

Boende LSS    500  

Boende LSS     500 

Boende LSS     500 

      

Summa   1 000 1 500 1 000 

Investeringarna avser inventarier till nybyggda bostäder. 
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