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Delårsrapport 2018

Driftredovisning
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL

Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår

LSS -36 098 -36 651 -553 -55 709 -56 609 -900 -49 397

SUMMA -36 098 -36 651 -553 -55 709 -56 609 -900 -49 397

Sammanfattning
LSS-verksamhet har för perioden januari - augusti en negativ avvikelse om cirka -0,5 mnkr.

De största avvikelserna beror på fler antal beviljade insatser enligt SFB än förväntat samt högre 
kostnader för korttidsvistelse. Avlösarservice har för perioden höga kostnader och så förväntas 
det fortsätta i och med både utökade och omfattande behov.

Prognosen för LSS är sammantaget -0,9 mnkr vilket beror på ovannämnda anledningar samt 
extra kostnader för personal inom daglig verksamhet, korttidstillsyn samt vikarier på 
kommunens boenden.

Kostnader för Lillevången är budgeterade från juli - december men förväntas öppna först i 
november. Detta påverkar prognos samt utfall positivt.

Perioden - Analys ekonomi/verksamhet
LSS-verksamheten har för perioden januari - augusti en negativ avvikelse om cirka -0,5 mnkr.

En utökning av antal personer inom personlig assistans enligt SFB har skett och därmed högre 
kostnader. Externa inköp av korttidsvistelse har också utökats då fler barn är i behov av 
insatsen. Förhoppningen är att insatsen går att minska framöver då verksamheten numera 
finns i egen regi.

Inom avlösarservicen är det både en ökad mängd ärenden men även flertalet ärenden som är i 
omfattande behov.

Inom många verksamheter är behovet av extra personal stort och därför har en del utökningar 
gjorts. Detta påverkar både utfall samt prognos.

Kostnader för Lillevångens gruppboende är budgeterade från juli- december men kostnader 
förväntas uppstå först i november. Detta förbättrar både utfall och prognos för LSS-
verksamheterna.

  

Helårsprognos
 - Prognos
Prognosen för LSS-verksamheterna är sammantaget -0,9 mnkr.

Myndighet, -1,2 mnkr

 Fler personer beviljats personlig assistans enligt SFB än beräknat i budget. 
Försäkringskassan beslutar om insats och åtgärder är därmed svåra.

 Antal barn i behov av korttidsvistelse har ökat. Verksamheten har nyligen öppnats i 
egen regi och samordningsvinster för korttidstillsyn och korttidsvistelse uppstår 
förhoppningsvis.

Utförare, +0,3 mnkr
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 Extra anställning inom daglig verksamhet och korttidstillsyn samt extra vikarier under 
sommaren har varit nödvändiga, -0,6 mnkr

 Höga kostnader inom avlösarservice på grund av fler insatser samt omfattande behov, 
-0,7 mnkr.

 Lillevångens gruppboende förväntas bli färdigt för inflytt 1 november istället för juli, 
+1,3 mnkr.

 - Åtgärder för bokslut i balans

Effektivisering
Socialnämnden ändrade sin organisationsstruktur 2016 och tog bort ett chefsled. Detta 
innebar att områdeschefer blev enhetschefer och enhetschefer blev avdelningschefer. 
Samtidigt försvann en avdelningschef vilket innebar en besparing på ca 850 tkr. 2017 ersattes 
en avdelningschef som gick i pension med en enhetschef, vilket innebar en besparing på 
ca 150 tkr. Slutligen gjordes en sammanslagning av IFO och Integrationsavdelningen i slutet av 
2017 vilket innebar ytterligare en avdelningschef mindre, och en effektivisering på ca 890 tkr. 
Delar av den senaste effektiviseringen kommer dock att återgå till en enhetschefstjänst då 
socialnämnden kommer att ta över ansvaret för hemtjänsten, och vill säkerställa att det blir 
liknande förutsättningar för de kommande cheferna.

Mål och måluppfyllelse
Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov som beskrivs i 
genomförandeplanen tillgodosedda.
Resultat

Målet bedöms bli uppfyllt

För att nå målet har ett aktivt arbete lagts ned på att identifiera brukarnas behov samt att öka 
förståelsen för vad en genomförandeplan är samt att brukaren ska vara bäraren av sin plan.

Målet är uppnått när minst 80% av brukarna - eller då det är aktuellt, närstående - vid en 
direkt fråga uppger att de fått de behov som finns beskrivna i genomförandeplanen 
tillgodosedda. Mätningar görs under hösten av Avdelningen för myndighetsutövning LSS.

 

Verksamheterna ska praktiskt utvärdera nya arbetssätt som leder till en 
hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som socialt.
Resultat

Målet bedöms bli uppfyllt

För att målet ska uppnås ska fyra stycken projekt med målsättningen att vara socialt och 
ekonomiskt hållbara genomföras i socialnämndens verksamheter. Fyra projekt är pågående 
varav ett av projekten genomförs i LSS-verksamheten.

Projektet syftar till att aktivera barn och ungdomar genom dans och rörelse med hjälp av 
playstation. Verksamheterna som berörs av projektet är korttidstillsyn och korttidsvistelse, 
projektet förväntas även bidra till en tillfredställande miljö i verksamheten.
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Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av 
insatserna som ska utföras.
Resultat

Målet bedöms bli uppfyllt

Verksamheten har implementerat flera olika pedagogiska metodstöd för den boende för att 
säkra dennes rätt att uttrycka sig och förstå, samt dela information och upplevelser i dess 
insatser. Dokumentationsgruppen som startades föregående år är fortfarande verksam och 
arbetar för att säkerställa kvaliteten i genomförandeplanerna.

Socialnämnden har omarbetat och förtydligat mallen för genomförandeplaner enligt 
socialstyrelsens gällande riktlinjer.

Målet är uppnått när minst 95% av brukarna som har ett bistånd (undantaget vård enligt LVU 
eller LVM), eller de närstående som brukaren har valt, har varit delaktiga i framtagandet av 
genomförandeplanen. Avdelningen för myndighetsutövning LSS kommer genomföra 
uppföljningar under hösten för att mäta måluppfyllelsen.
 

Brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje.
Resultat

Målet bedöms bli uppfyllt

Målsättningen är att 85% av brukarna i verksamheten ska uppge att de har förtroende för 
personalen. Målet mäts via SKL:s brukarundersökning som genomförs under hösten inom 
gruppbostäder, servicebostäder samt daglig verksamhet. Förra året uppgick resultatet till 78% 
och för att verksamheten ska nå ett högre resultat i år har fokus varit att arbeta fram och 
utveckla rutiner och riktlinjer samt struktur för arbetets utförande.  Det planeras en 
utbildningssatsning under hösten för medarbetarna med efterföljande handledning som 
fokuserar på bemötande och förhållningsätt.

Det ligger en planering att under hösten skapa ett introduktionsprogram för vår verksamhet.

Aktuellt / omvärlden
Det pågår en översyn av lagstiftningen LSS och det förväntas komma ett nytt lagförslag i 
november 2018. Svårt att bedöma vilka konsekvenser detta kommer att ge för våra 
kommuninvånare som omfattas av LSS samt för kommunen. Det har skett stora neddragningar 
från den statliga assistansersättningen vilket dels ger övervältringskostnader för kommunen 
samt att enskilda individer hamnar utan den insats de tidigare varit beviljad.

Insatser för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras familjer fortsätter att 
öka. Allt fler barn och ungdomar har anpassad skolgång vilket påverkar familjernas behov av 
stödinsatser från LSS-verksamheten. Det är även fler ungdomar som omfattas av LSS som läser 
gymnasieskola på annan ort vilket medför kostnader för socialnämnden när de behöver 
boende i samband med studiegång.

Det har pågått ett stort arbete med att erbjuda de barn och ungdomar som har korttidstillsyn 
och korttidsvistelse externt insatsen på hemmaplan. Korttidstillsynens nya lokal stod klar i 
augusti månad. Barn över tolv år med funktionsnedsättning har rätt till korttidstillsyn både före 
och efter skoldagen samt under lov. Under hösten kommer insatsen för korttidsvistelse Fröet 
flytta in i den nya lokalen. Detta kommer att ställa höga krav på att möta barn och ungdomar 
med olika behov och insatser.

Planeringen för att öppna servicebostäder är också i full gång och beräknas stå klar till vintern.
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Uppföljningstema: Digitalisering

- Hur utvecklas verksamheterna inom respektive nämnds ansvarsområde genom innovation 
och digitalisering?

- På vilket sätt kan verksamheterna frigöra resurser, göra jobbet roligare samt ge bättre service 
till kommuninvånare och brukare?

Socialnämnden har fattat beslut att arbeta fram en övergripande digitaliseringsplan för 
socialnämndens verksamhetsområden. Nämnden har även två deltagare i kommunens 
nystartade övergripande digitaliseringsråd. Syftet med att ta fram en digitaliseringsplan är att 
få en tydlig, gemensam målbild om vad, varför, i vilken ordning och hur digitalisering ska ske. 
Syftet är också att säkerställa att vi har rätt infrastruktur och resurser för genomförande och 
förvaltning.

Socialnämnden har påbörjat arbetet med att digitalisera övergripande rutiner och processer. 
Detta för att en digital hantering möjliggör ett effektivare arbetssätt samt en kvalitetssäkring 
av processerna, vilket i slutändan leder till en bättre service för kommuninvånarna.

För att öka förutsättningarna för digitalisering inom LSS-verksamheten används surfplattor 
som ett pedagogiskt hjälpmedel. Användandet av surfplattor och vissa tekniska hjälpmedel har 
medvetandegjort nyttan med digitalisering för både personal och brukare. Tekniken har blivit 
en betydligt mer naturlig del i verksamhetsutvecklingen. Utveckling av arbetssätt genom 
digitalisering har genomförts inom LSS-verksamheten.

 E-tillsyn testats hos en brukare som bor på gruppbostad. E-tillsynen möjliggör en ökad 
upplevd trygghet för brukaren utan att denne blir stöd i nattsyn. E-tillsyn möjliggör även en 
tätare tillsyn av brukaren utan att personalen behöver finnas på plats hos brukaren och 
således kan tillsyn göras på flera brukare på kortare tid. Ett annat exempel är att digitala 
medicinskåp sedan 2017 används på en av kommunens gruppbostäder. Medicinskåpen 
innebär en säkrare läkemedelshantering och en ökad patientsäkerhet.

 


