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1 Delårsrapport 2019 

1.1 Driftredovisning 
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår 

LSS -37 801 -38 586 -785 -58 018 -58 918 -900 -55 906 

SUMMA -37 801 -38 586 -785 -58 018 -58 918 -900 -55 906 

1.2 Sammanfattning 
LSS verksamhetens utfall för perioden är -785 tkr medan prognosen för helåret är -900 tkr. 
Både periodens avvikelse och prognosen beror huvudsakligen på höga kostnader inom de 
interna gruppbostäderna. Flera brukare på gruppbostäderna har ett kraftigt utökat 
omvårdnads- och tillsynsbehov på grund av sjukdom, åldrande och psykisk ohälsa. Även 
personlig assistans enligt LSS och den externa korttidstillsynen bidrar till den negativa 
avvikelsen respektive prognosen. Personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) har 
dock en positiv prognos. 

1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet 
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LSS verksamhetens utfall för perioden är -785 tkr.Avvikelsen beror främst på höga kostnader 
inom de interna gruppbostäderna (-787 tkr). Flera brukare på gruppbostäderna har ett kraftigt 
utökat omvårdnads- och tillsynsbehov på grund av sjukdom, åldrande och psykisk ohälsa. Även 
personlig assistans enligt LSS bidrar till underskottet (-287 tkr) som beror på tillfälliga 
utökningar för brukarna. Inom den externa korttidstillsynen finns det fler brukare än 
budgeterat vilket medför en negativ avvikelse (-337 tkr). Personlig assistans enligt SFB har för 
perioden ett lägre antal brukare och bidrar med ett för perioden positivt resultat (+515 tkr). 

1.4 Helårsprognos 

 Prognos 
LSS verksamhetens prognos för år 2019 är -900 tkr. 
 
Även om prognosen för LSS-verksamheten är samma som vid majrapporten har flera 
förändringar skett inom verksamheterna. 
 
Prognosen för interna gruppbostäder är försämrad till -1,1 mnkr vilket beror på utökade behov 
av insatser för brukarna, men också på hög personalomsättning och sjukskrivning i 
personalgruppen. För den externa boendeverksamheten är prognosen +200 tkr, vilket beror på 
färre brukare inom boende för barn & ungdom. 
 
Inom personlig assistans enligt LSS är prognosen förbättrad sedan majrapporten, prognosen är 
nu -500 tkr. Anledningen till den negativa prognosen är tillfälliga utökningar som inte är 
budgeterade. Personlig assistans enligt SFB visar en positiv prognos, +900 tkr, vilket beror på 
lägre antal brukare (32) än budgeterat (35). 
 
Den externa korttidstillsynen har under året fått två extra brukare vilket ger en negativ 
prognos, -500 tkr. Den interna korttidsvistelsen och korttidstillsynen har tillsammans en 
prognos i balans. Bland de övriga LSS verksamheterna genererar kontaktpersoner ett 
underskott och prognosen -100 tkr. 

 Åtgärder för bokslut i balans 
För att möta den ökande vårdtyngden i de interna gruppbostäderna, arbetar verksamheten 
löpande med översyn och optimering av personalscheman. 
Vid ensamarbete på kvällar, nätter och helger, samarbetar LSS-verksamheten med 
kommunens hemtjänstverksamhet vid behov av dubbelbemanning. 
Inom daglig verksamhet i intern regi vakanshålls en 75%-tjänst, och inom servicebostaden 
vakanshålls en 75%-tjänst. I båda fallen från och med september och året ut. Vakanshållningen 
vid den dagliga verksamheten kan komma att omprövas under hösten, i syfte att undvika 
behov av externa köp för tillkommande brukare. 
Åtgärdernas ekonomiska effekter är medräknade i årsprognosen. 

1.5 Mål och måluppfyllelse 

Brukaren ska uppleva att hon eller han får sina behov tillgodosedda i enlighet med 
det som överenskommits i genomförandeplanen. 
Målet bedöms bli uppfyllt. Målsättningen är att 90% av brukarna - eller då det är aktuellt, 
närstående - vid en direkt fråga uppger att de fått sina behov tillgodosedda i enlighet med det 
som överenskommits i genomförandeplanen. Det sammantagna resultatet för LSS-
verksamheterna hittills uppgår till 100%. Målet mäts genom att myndighetsenheten ställer en 
direkt fråga till brukaren om deras upplevelse om de får sina behov tillgodosedda i enlighet 
med genomförandeplanen. Mätningen är ännu inte slutförd. 
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I sin helhet visar LSS-verksamheten ett gott resultat. Verksamheten arbetar med metodstöd 
och arbetsbeskrivningar för att säkerställa att brukarna upplever att deras behov blir 
tillgodosedda. Inom ledsagning och avlösarservice, som hittills visar på ett lågt resultat 
avseende om brukaren har en upprättad genomförandeplan, kommer verksamheten att 
påbörja ett kraftfullt arbete för att implementera samma kvalitet avseende 
genomförandeplaner i linje med LSS-verksamhetens övriga verksamheter. 

Verksamheterna ska identifiera nya arbetssätt som leder till en hållbar utveckling, 
såväl ekonomiskt som socialt. 
Nämndsmålet bedöms bli uppfyllt. Socialnämnden har som gemensamt mål för alla tre 
fullmäktigeverksamheter att nya arbetssätt ska identifieras som leder till en hållbar utveckling, 
såväl ekonomiskt som socialt. 2019 genomförs digitaliseringsprojekt som kommer att leda till 
nya arbetssätt inom äldreomsorgen och som uppfyller nämndens mål. 

Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska 
utföras. 
Målet bedöms bli uppfyllt. Målsättningen är att 95% av de brukare - eller då det är aktuellt, 
närstående - som har ett bistånd har varit delaktiga vid framtagandet av genomförandeplanen. 
Det sammantagna resultatet för LSS-verksamheterna hittills uppgår till 97%. Målet mäts 
genom att myndighetsenheten ställer en direkt fråga till brukaren om deras upplevda 
delaktighet i upprättande av genomförandeplanen. Mätningen är ännu inte slutförd. 
 
Gruppbostäderna visar ett gott resultat i mätningarna som har gjorts hittills och visar att 100% 
av de tillfrågade har uppgett att de känner sig delaktiga i upprättandet av sin 
genomförandeplan. Daglig verksamhet visar också på ett gott resultat hittills som uppgår till 
92%. Daglig verksamhet har varit inne i ett omställningsarbete och konsekvenserna av detta är 
att verksamheten inte är i fas med genomförandeplanerna. Detta kan vara en orsak till att alla 
tillfrågade inte känner sig delaktiga. Servicebostaden Lillevången öppnades 1 mars och nya 
brukare har succesivt flyttat in under våren och sommaren. Arbetet pågår med att upprätta 
genomförandeplaner för dessa brukare. 
 
LSS-verksamheterna kommer fortsätta att arbeta aktivt med frågan om delaktighet i planering 
av insatserna i en så kallad dokumentationsgrupp. Samtliga verksamheter ingår i 
dokumentationsgruppen som träffas två gånger per termin för att arbeta med att säkerställa 
kvalitén på genomförandeplanernas innehåll och öka delaktigheten för brukarna. 

Brukarna ska mötas av personal som de känner sig trygga med och/eller förtroende 
för. 
Målet bedöms bli uppfyllt. Målsättningen är att 90% av brukarna ska svara att de har 
förtroende för personalen i verksamheten. För att mäta resultatet används SKL:s 
brukarundersökning och frågan om brukaren är trygg med personalen. Mätningen genomförs i 
september/oktober. I förra årets brukarundersökning blev det genomsnittliga resultatet 96%. 
Inom verksamhet gruppbostad uppgick resultatet till 86%, inom servicebostad till 88% och 
daglig verksamhet till 100%. 
 
Sedan förra årets mätningar har LSS-verksamheterna skapat en ny organisation för att säkra 
insatsernas kvalitet och stödet för medarbetare genom att ha en stödpedagog med utökat 
ansvar i varje verksamhet vilket gett ett mycket gott resultat. Verksamheterna fortsätter att 
arbeta med ett enhetligt och individanpassat stöd i insatser för brukarna genom att ha 
arbetsbeskrivningar och metodstöd för att tydliggöra hur personal ska förhålla sig vid varje 
insats. Dessa åtgärder bedöms ha effekt på resultatet för årets mätningar och bidra till att 
verksamheten uppnår det uppsatta målet. 
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