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1  Inledning 
Avvikelsen mot budget är minus -21 313 tkr efter november månad. Avvikelsen måste korrigeras med 
släpande intäkter och kostnader för att få ett rättvisanderesultat. Den största fodringen finns på 
Försäkringskassan där vi har en fordran för personlig assistans som uppgår till ca 21 000 tkr per sista 
november. Orsaken till den ökade fordran är nya utbetalningsrutiner hos Försäkringskassan som ställer 
högre krav på redovisningen som skickas in och betalningen sker i efterskott istället för i förskott som 
tidigare. Bland skulderna så är de största för boenden på entreprenad och köpta tjänster. 

Prognosen för helåret är ett negativt resultat på -2 000 tkr jämfört med tillgängliga medel dvs. vi 
använder 5 000 tkr av vårt ackumulerade resultat utöver tilldelad budgetram under året. 

Det är flera områden som behöver göra åtgärder för att få en budget i balans. Inom 
myndighetsutövning SoL är det är externa placeringar och vårdformen tvång i öppenvård som 
tillsammans med intern köpt hemtjänst har högre kostnader än budgeterat. Andra områden är 
verkställighet boendestöd, personlig assistans och daglig verksamhet som alla behöver göra åtgärder för 
att få en budget i balans. Baserat på förra årets resultat har förvaltningen beslutat om att alla 
verksamheter behöver göra åtgärder för att minska sjukfrånvaron, de personalintensiva verksamheterna 
hade väldigt svårt att hålla budget 2016 och om inte sjuktalen förändras kommer det att bli lika svårt att 
hålla budget i år. Om inte åtgärdsplanerna ger önskat resultat, vilket vi ännu inte kan se, kommer 
prognosen för helåret att behöva förändras. 

Beträffande jämförelse med förra året så har vi ändrat om vår organisation så uppföljning per område 
ger ingen motsvarande bild. På uppföljning per verksamhet är skillnaden att IFO försvunnit. De 
verksamheter vi tog över från ALF går under verksamheterna Insatser enligt LSS och LASS samt Övrig 
vård o omsorg för äldre o funktionshindrade. 

2  Nämndens verksamhet 

2.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Utfall 2016-
11 

Utfall 2017-
11 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Avvikelse 
Tkr 

Statsbidrag 1 632 1 404 4 677 4 677 0 

Avgifter och övriga intäkter 287 136 281 055 348 103 348 103 0 

Summa intäkter 288 768 282 459 352 780 352 780 0 

Personal -396 877 -400 792 -443 409 -446 409 -3 000 

Lokaler -23 896 -17 693 -20 689 -19 689 1 000 

Övrigt -515 966 -479 609 -529 214 -535 037 -5 823 

Kapitalkostnader -1 172 -1 130 -645 -1 245 -600 

Summa kostnader -937 911 -899 224 -993 957 -1 002 380 -8 423 

Buffert (endast i budget)   -6 423  6 423 

Nettokostnad -649 143 -616 765 -647 600 -649 600 -2 000 

Kommunbidrag 581 586 595 452 642 600 642 600 0 

Resultat efter kommunbidrag -67 557 -21 313 -5 000 -7 000 -2 000 
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Tkr Utfall 2016-
11 

Utfall 2017-
11 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Avvikelse 
Tkr 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat   5 000  -5 000 

Resultat jfr med tillgängliga 
medel -67 557 -21 313 0 -7 000 -7 000 

Ackumulerat resultat      

Resultatanalys 

2.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall 2016-
11 

Utfall 2017-
11 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Avvikelse 
Tkr 

Gemensam administration      

Intäkt 0 21 0 26 26 

Kostnad 0 -25 408 -25 823 -25 849 -26 

Nettokostnad 0 -25 387 -25 823 -25 823 0 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -784 -1 021 -1 438 -1 438 0 

Nettokostnad -784 -1 021 -1 438 -1 438 0 

Vård och omsorg i ordinärt 
boende      

Intäkt 15 529 12 749 19 448 18 448 -1 000 

Kostnad -70 042 -67 682 -78 312 -79 712 -1 400 

Nettokostnad -54 513 -54 933 -58 864 -61 264 -2 400 

Vård och omsorg i särskilt 
boende      

Intäkt 8 293 5 313 3 997 4 997 1 000 

Kostnad -79 386 -84 442 -79 479 -91 902 -12 423 

Nettokostnad -71 093 -79 129 -75 482 -86 905 -11 423 

Insatser enl LSS och LASS      

Intäkt 249 374 261 051 326 018 326 018 0 

Kostnad -677 675 -711 492 -798 121 -793 521 4 600 

Nettokostnad -428 301 -450 441 -472 103 -467 503 4 600 

Övrig vård o omsorg för äldre 
och funktionshindrade      

Intäkt 0 3 325 3 316 3 716 400 

Kostnad -5 800 -9 176 -10 783 -10 383 400 

Nettokostnad -5 800 -5 851 -7 467 -6 667 800 

Buffert      
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Tkr Utfall 2016-
11 

Utfall 2017-
11 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Avvikelse 
Tkr 

Intäkt      

Kostnad   -6 423  6 423 

Nettokostnad   -6 423  6 423 

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

Totalt      

Intäkt 273 196 282 459 352 779 353 205 426 

Kostnad -833 687 -899 221 -1 000 379 -1 002 805 -2 426 

Nettokostnad -560 491 -616 762 -647 600 -649 600 -2 000 

2.2.1 Gemensam administration 

Reglerna för styrning och ledning är inne i en påbörjad implementeringsfas. 

Det långsiktiga strategiska arbetet med kvalitetsledningssystemet pågår utifrån verksamhetens takt. 
Under de första månaderna har processkartläggning påbörjats inom verkställighetsområdena och 
särskilt prioriterat uppdrag är arbetet med social dokumentation och genomförandeplaner. 

För att klara framtidens utmaningar behöver Sociala omsorgsnämnden hitta nya lösningar med hjälp av 
bland annat välfärdsteknik. Detta är en långsiktig strategisk fråga och som ett första steg har Sociala 
omsorgsnämnden gjort en kartläggning av den teknik som används inom verksamheten och försökt att 
identifiera vilka de största hindren är. 

  

2.2.2 Vård och omsorg i ordinärt boende 

2.2.2.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Sociala omsorgsnämnden köper insatser av Vård- och äldrenämnden i form av hemtjänst och 
hemsjukvård, kostnaden per timme är from 2017-01-01, en ökning från 365 kr/ timme till 540 
kr/timme, gäller både hemtjänst och hemsjukvård. Det innebär ett underskott gentemot budget vid 
oförändrad volymökning för nämnden med 3 500 tkr för hemtjänst samt 3 000 tkr för hemsjukvård 
under 2017. 

Åtgärder 

Arbetet med att systematiskt följa upp insatser och verksamhetsmått inom hela myndighetsutövningen 
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har gett en bättre intern kontroll och underlag för kommande prognostiseringar. För att kompensera de 
kraftigt ökade kostnaderna behöver varje myndighetsbeslut även i fortsättning inom varje lagrum enligt 
upprättad handlingsplan prövas mot aktuella domar och rättspraxis. Åtgärdsplan för ekonomisk balans 
finns framtagen. 

Från och med januari har det skett en utökning med ytterligare en enhetschef för att möjliggöra ett mer 
närvarande ledarskap och för att öka möjligheten att arbeta med en god arbetsmiljö och en attraktiv 
arbetsplats. 

Analys av verksamheten 

Det finns ett förslag enligt "Lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård", 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. 

2.2.2.2 Insatser 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Boendestödet har fortfarande för höga kostnader jämfört med budget. Budgetunderskottet beror till 
stora delar av en låg utförandegrad samt höga personalkostnader. Minskade intäkter pga att brukarna 
avbokar besök leder till en negativ budget. 

Åtgärder  

Det pågår ett intensivt arbete på enheten med handlingsplaner/åtgärdsplaner för att komma tillrätta 
med budgetunderskottet. Under hösten har enhetschef fått i uppdrag att analysera den höga bomtiden 
och vidta åtgärder för en minskad bomtid. Planeringsansvariga har fått tydligare uppdrag från 
enhetschef om hur de ska arbeta med planering av insatser för att öka kontinuitet och utförandegrad 
samt tillse att brukarna får beviljade insatser utförda. Enhetens personella resurser har setts över och 
from med mars månad har vi minskat personalresurserna med totalt 8 årsarbetare. Det ser ut som den 
negativa trenden har börjat vända genom de åtgärder som vidtagits. För att vid årets slut vara i balans 
med tilldelad budget finns det behov av mer omfattande prioriteringar i både beslut och verkställighet. 

Analys av verksamheten 

De åtgärder som nu vidtas får konsekvenser för brukarna genom att vi begränsat möjligheten till att 
boka om besök med kort varsel. I vissa fall innebär detta att brukarna helt tackar nej till insatsen och 
det uppstår då bomtid. Som resultat av omfattande personalanpassningar ser vi en försämrad kvalitet 
när det gäller kontinuiteten, brukarna träffar idag fler personal från boendestödet än tidigare. En 
konsekvens av de åtgärder som vidtagits är minskade intäkter. Dialog med myndighetsutövning pågår 
gällande avslut av insatser då brukarna frekvent avbokar beslutade insatser. Enhetscheferna måste 
särskilt arbeta med att förbättra kontinuiteten för att på så sätt öka utförandegrad och därmed intäkter. 

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

2.2.3 Vård och omsorg i särskilt boende 

2.2.3.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser 
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Det finns ett underskott gentemot budget vad gäller institutionsvård och boende för psykiskt 
funktionshindrade, orsaker kan beror på samsjuklighet men också för att vissa insatser är svåra att ge på 
hemmaplan. Kostnaden för tvångsvård ökade under 2016 och kostnaderna förväntas kvarstå under 
2017. 

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. 

  

2.2.3.2 Insatser 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Flera av socialpsykiatrins boenden har en prognos på underskott för personalkostnader utifrån höga 
sjuktal samt ökat bemanningsbehov pga. hot- och våldssituationer. Boendena har även tagit emot 
brukare som tidigare varit externt placerade och som har omfattande behov vilket kräver en ökad 
personaltäthet. 

Brukarnas allt komplexare funktionsnedsättningar och ökad ålder gör att högre personalbemanning 
ibland är tvunget för att kunna tillgodose brukarnas behov. 

Införandet av den nya arbetstidsmodellen samt kollektivavtalets påverkan har inneburit ökade 
kostnader som inte verkar vara övergående. 

Åtgärder 

Samtliga enheter som prognostiserar ett negativt resultat för året har fått i uppdrag att ta fram 
handlingsplaner för en budget i balans. På flera av boendena sker en översyn av personalresurser och 
där det är möjligt kommer anpassningar att genomföras. Enheterna har också fått i uppdrag att arbeta 
med ökad hälsa och handlingsplaner tas fram även för detta. De verksamheter som har hög 
sjukfrånvaro har fått insatser av Previa och personalenheten utifrån sjuktalen, något som även 
prioriteras på förvaltningsnivå. Brukare med omfattande behov t ex beroende på demenssjukdom 
tillfrågas om de önskar söka vård- och omsorgsboende där behovet bättre kan tillgodoses. Arbetet med 
att införa RFM (Resursfördelningsmodell) inom socialpsykiatrin pågår och implementeras fullt ut from 
jan - 2018. 

Analys av verksamheten 

Nämnden påtalar i kommande lokalförsörjningsplan behov av att ersätta gruppboende Jössagatan 3 där 
lägenheter och gemensamhetsytor inte fullt är anpassade för målgruppen. Avsikten är att två nya 
boenden ersätter Jössagatan 3 och att antalet platser utökas med 4-6. Översyn av antalet korttidsplatser 
måste också göras och en ev. utökning av dessa platser är nödvändigt pga. förändringar i 
betalningsansvarslagen som för psykiatrins område träder i kraft den 1/1-2019. En dialog med VÄF 
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måste också påbörjas och möjligheten att flytta brukare till traditionella vård- och omsorgsboenden vid 
förändrade behov t ex demenssjukdom är nödvändig för att få till en rörlighet och frigöra platser inom 
den egna verksamheten. Kommande personalanpassningar på aktuella enheter får en påverkan på både 
brukare och personal. För brukarna kan det innebära att insatser ses över och justeras. För personalen 
innebär anpassningarna färre personal framförallt på kvällspassen. 

  

2.2.4 Insatser enligt LSS och LASS 

2.2.4.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker  

Antalet personer samt beviljade timmar med insatsen personlig assistans enligt LSS har ökat fram till 
november månad 2017 och ökningen förväntas fortsätta. Övervältringen som initierats av FK till 
kommunen syns vid uppföljning av verksamhetsmått genom ökning av ärenden inom personlig 
assistans men också att beslut om bostad med särskild service till denna målgrupp som fått 
assistansersättningen indragen. 

Kostnaden för sjukersättning till privata assistansanordnare har under 2016 varit 4 099 tkr och 
förväntas kvarstå på samma nivå 2017. 

Åtgärder  

Verksamheten har påbörjat ett tydligare arbete med att kontinuerligt 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. Från och med januari har 
det skett en utökning med ytterligare en enhetschef för att möjliggöra ett mer närvarande ledarskap och 
för att öka möjligheten att arbeta med en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats. 

Analys av verksamheten  

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

  

2.2.4.2 Insatser 

Servicebostäder 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Det negativa resultatet inom servicebostäder har nu vänt och visar nu i stället ett litet positivt resultat. 
Flera av de lägenheter som tidigare stod tomma har nu hyrts ut även om det fortsatt är svårt att hyra ut 
bostäder i socialt utsatta områden. Nya skattningar av brukarnas behov sker kontinuerligt vid 
förändringar och flera av enheterna har fått extra ersättning utifrån resursfördelningsmodellen (RFM). 
På några av enheterna är det fortsatt hög sjukfrånvaro och detta i sin tur innebär höga kostnader för 
pool. 

Införandet av den nya arbetstidsmodellen samt kollektivavtalets påverkan har inneburit ökade 
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kostnader som inte verkar vara övergående. 

Åtgärder 

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

Personlig assistans: Enheten går med ett minus om -4 700 tkr när fordringar är inräknade. Beräknat 
årsresultat är -4 000. Orsaken är nattjour (kollektivavtal) där vi som arbetsgivare betalar för 4 timmar 
och får ersättning från försäkringskassan på 2 tim. Varje "nattärende" går minus ca 300 tkr per år. 
Assistansen verkställer 18 brukare med nattjour, vilket innebär ett minus om ca 5 400 t kr/år. 

Även införandet av schemaverktyget Time Care har inneburit en ökad kostnad om 168 tkr per månad. 
Den ökade kostnaden beror bl a på utbildningar och justeringar i systemet. Kostnaden beräknas bli 
över 2 000 tkr 2017. 

Det nya schemaverktyget påverkat cheferna och arbetsgrupperna negativt. Tiden gått till att lösa 
systemproblem istället för att arbeta över gränserna och lösa resurspassen, vilket gjorts tidigare. 

Försäkringskassan införde i år en förändrad rutin gällande rapportering av tid. Detta har medfört en 
ökad arbetsbelastning för cheferna och även inneburit att vi har intäkter om ca 21 000 tkr som inte 
kommit oss än tillhanda. Vi har tecknat ett hängavtal med Tunstall, Tes assistans, för att i deras system 
rapportera direkt till Försäkringskassan digitalt. Beräknat införande 2017-10. Införandet har stött på 
tekniska problem, vilka beräknas vara lösta januari 2018. 

Korttid: beräknas gå med nollresultat. En förbättring med 400 tkr sedan augusti, trots flera svåra 
ärenden där brukaren inte kan vara på korttiden samtidigt som andra brukare. Verksamheten har även 
startat en ny korttid i en lägenhet där två brukare varvar att vara varannan helg. Korttidsenheterna 
behöver arbeta över gränserna för att kunna få till det schematekniskt samt skapa en trygghet bland 
enheterna - t ex sjukfrånvaro, semesterplanering m m. Därtill har en sammanslagning av två enheter till 
en planerats starta 2018, detta pga av behov av fler korttidsplatser. 

AKL: Enheten beräknas gå med plus om 540 tkr -bl a säljer hemtjänst och att enheten får mer betalt 
för insatsen kontaktperson enligt LSS och SoL än vad lönekostnaden är. I dagsläget verkställs 19 beslut 
gällande kontaktfamilj, 2 har ännu inte verkställts. Lösning till verkställighet har erbjudits men har inte 
godtagits. Ledsagare och avlösare minus pga. lönekostnaderna. 

Boendesektionen 

Gruppbostädernas bemanningsbehov är morgon, em/kväll och helg vilket innebär det saknas dagturer 
på flertalet enheter. Den nya arbetstidsmodellen resulterar i kostnadsökningar på grund av att man 
måste öka grundbemanningen för att ta bort korta och långa arbetspass men inte kan lägga ut timmarna 
på ett effektivt sätt. Ett par enheter har höga kostnader efter borttagande av dessa turer. Flera enheter 
har även lämnat in avsteg från kollektivavtalet med anledning av att hyresgästerna inte klarar byte av 
personal under ett arbetspass. 

Under perioden januari-augusti har personalkostnaden ökat med 1 100 tkr. Sedan april månad är det 
mycket felkonteringar i Heroma samt att det inte går att få redogörelse av poolkostnader från 
bemanningsenheten vilket gör att det är svårt att göra realistiska prognoser. 

Samverkan med daglig verksamhet pågår för att kunna samplanera bemanning så långt som möjligt 
men det behövs göras förändringar i arbetstiderna för personal inom DV för att få genomslagskraft. 
Det är fortfarande höga sjukskrivningstal. Beräknat underskott -2 200 tkr som härleds till den nya 
arbetstidmodellen. 

Daglig verksamhet, sysselsättning och Jobbresurs 

Då bokslutet från arbetslivsförvaltningen visade ett underskott på 7 000 tkr för 2016 har en 
handlingsplan framtagits för att få budget i balans. Genomlysning och tät uppföljning av Daglig 
verksamhet, sysselsättning och Jobbresurs kommer att fortsätta tillsammans med enhetscheferna. 
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Budgetuppföljning visar att enheterna inte får LOV intäkter som täcker kostnaderna för personal och 
därför kommer en djupanalys att genomföras på fem enheter med olika inriktningar och storlek på 
enhet. En omvärldsanalys behöver även göras för att få en uppfattning om kommande behov för 
målgruppen. Då poolen från och med 2017 ligger centralt går det inte i dagsläget att följa dessa 
kostnader inom verksamhetsområdena. Då omsättning av personal och höga sjukskrivningstal är ett 
bekymmer inom daglig verksamhet är det av stor vikt att ett samarbete med gruppbostäderna kommer 
igång. Sjukskrivningstalen följs upp varje månad. Planerade åtgärder i handlingsplanen genomförs men 
det ekonomiska resultatet dröjer med anledning av uppsägningstider av hyreskontrakt samt för 
omplanering för personal. Inom LSS ökar stadigt beslut om daglig verksamhet medans beslut enl SoL 
ligger kvar i samma nivå som tidigare under året. Genomlysning pågår inom jobbresurs för att anpassa 
verksamheten och en tjänst kommer från januari 2018 att vakanshållas. Beräknat underskott för båda 
för DV LSS är 3 100 tkr och Sysselsättning 1 500 tkr. 

2.2.5 Övrig vård och omsorg för äldre o funktionshindrade 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Mötesplats Berggården och Dagverksamheten för personer under 65 år med demenssjukdom har en 
budget i balans. 

Åtgärder 

Analys av verksamheten 

Under 2017 har Berggården haft en ökning i antalet besökare. En översyn av de aktiviteter som erbjuds 
har gjorts under våren tillsammans med besökarna. Det finns en hög nöjdhet i de aktiviteter som 
erbjuds samtidigt som ytterligare aktiviteter efterfrågas. Nämnden har under våren 2017 tillsatt en 
projektledartjänst som bland annat har till uppgift att se över hur Berggården kan utvecklas och 
anpassas att möta upp målgruppens behov. Nämnden har tilldelats ett särskilt uppdrag som syftar till att 
utreda behovet av träffpunkt/aktivitetshus för personer med psykisk ohälsa och som inte har daglig 
sysselsättning. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Dagverksamhet för personer under 65 år med demenssjukdom visar ett positivt resultat. Resultatet 
beror på att verksamheten inte startades upp förrän 2017-09-01. 

Sysselsättning 

Från och med årsskiftet finns biståndsbeslut för sysselsättning. Då det inte är gjort någon planering för 
verkställighet innebär det att ny enhet måste öppnas under året för att kunna erbjuda deltagare som 
tillhör socialpsykiatrin en bra daglig sysselsättning. Fortsatt ökning av ärenden och ca 15 ärenden är ej 
verkställda då det inte finns någon sysselsättning att erbjuda. Arbete pågår med att hitta lokal och en 
meningsfull aktivitet/sysselsättning. 

  

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

3.1.1 Personlig assistans 

Verksamhetsmått Utfall Nov 2016 Budget 2017 Utfall Nov 2017 

Antal personer med personlig assistans enligt 
LSS 

41 51 56 

Antal personer med personlig assistans enligt 
SFB 

186 197 178 

Antal beviljade timmar personlig assistans enligt 
LSS 

7 748 76 374 11 856 

Måttanalys LSS 
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3.2 Funktionshinderverksamhet SOL 

3.2.1 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått Utfall Nov 2016 Budget 2017 Utfall Nov 2017 

Antal personer med hemtjänst 144 415 157 

-- varav antal personer med extern utförare 39  50 

Utförda timmar hemtjänst 1 721 23 039  

Antal personer med Boendestöd FH 141 265 132 

Antal utförda timmar Boendestöd FH 1 848 44 328  
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Måttanalys SoL Htj 
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3.2.2 Särskilda boendeformer 

Verksamhetsmått Utfall Nov 2016 Budget 2017 Utfall Nov 2017 

Antal personer med vård och omsorgsboende 27 29 26 

Måttanalys SoL Vobo 
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