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1 Kvartalsrapport mars 2021 

1.1 Utfall/Prognos 

Driftredovisning LSS UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostnader i tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Fg helår 

Boende - egen regi -4 234 -4 412 178 -19 217 -19 217 0 -18 213 

Boende - extern regi -2 087 -1 232 -855 -10 157 -5 207 -4 950 -5 670 

Daglig verksamhet -1 429 -1 503 74 -5 597 -5 847 250 -5 504 

Personlig assistans enl LSS -2 991 -1 656 -1 335 -12 524 -6 624 -5 900 -11 912 

Personlig assistans enl SFB -2 447 -2 866 419 -10 513 -11 463 950 -10 964 

Övriga verksamheter -3 619 -3 308 -311 -15 715 -14 165 -1 550 -14 651 

SUMMA -16 807 -14 977 -1 830 -73 723 -62 523 -11 200 -66 914 

 

1.2 Verksamhet 

Under årets första kvartal har arbetet kring en hel del utvecklingsprocesser tagit fart inom 
avdelningen för funktionsstöd då prognoserna visar på ökande volymer inom målgrupperna. 
Arbetet med nya bostäder (grupp och/eller servicebostad) fortgår och inventering av olika 
förslag att jobba vidare kring pågår. Utifrån det prognostiserade behoven som finns hos 
målgruppen finns behov av fler bostäder, men också olika boendeformer, boendenivåer och så 
kallade boendetrappor. Inom ramen för detta görs en inventering kring potentiella vägar att gå; 
nyproduktion och/eller omvandling av fastighet, men därtill ett behov av att nyanställa och 
kompetensutveckla medarbetare. Frågor kring utökade målgrupper kommer vara aktuellt 
framöver och därmed tillhörande frågor som fler bostäder eller utökade verksamheter. 
 
Avdelningen har också fått en ny medarbetare efter övertaget av Särskilt boende i form av 
enhetschef. Denna nya enhetschef går in som chef för gruppbostäder varvid nuvarande 
enhetschef blir chef för servicebostad, satellitlägenheter och driver utvecklingsarbetet kring 
boendeområdet. Det ger förutsättningar att möta de utökade behoven i verksamheten. Ny 
enhetschef kommer också att täcka en längre ledighet hos befintlig chef under året. 
 
Ett utvecklingsarbete inom daglig verksamhet har startat i gång. I dagsläget finns det inte fullt 
ut möjligheter att möta deltagarnas behov utifrån insatser och aktiviteter då vissa 
förutsättningar saknas, så som ändamålsenlig lokal. Det ger därmed svårigheter att verkställa 
beslut för enskilda.  Således rör behoven av utveckling både frågor om fasighet och lokaler, men 
också det pedagogiska stödet såväl som kompetens och metodutveckling hos medarbetare. 
 
Inom korttidstillsyn och korttidsvistelse finns också utvecklingsfrågor sett till samverkan med 
UKF och uppstarten av grundsärskola i kommunen, bemanning utifrån både aktuella som 
prognostiserade behov och) utveckling av vistelseverksamheten. Här pågår ett arbete kring såväl 
frågor som rör planering som samverkan kring tillsynen. Det finns ett behov av att utveckla barn- 
och ungdomsverksamheten, som helhet och i processen kring uppstart av grundsärskola ett 
särskilt behov av samverkan tillsammans med UKF. I skrivande stund görs en översyn kring hur 
framtidens fritidsverksamhet (och grundsärskola) samt kortidsvistelse, för barn med 
funktionsnedsättning ska formas. 
 

1.3 Utfall för perioden och helårsprognos 

Verksamheten har en negativ budgetavvikelse på 1,8 mnkr för första kvartalet. Det största 
underskottet återfinns inom personlig assistans enligt LSS, på grund av fler brukare än 
budgeterat. Detsamma gäller för den externa boendeverksamheten för vuxna samt barn, som 
också har fler brukare än budgeterat. Färre brukare än budgeterat inom personlig assistans 
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enligt SFB bidrar positivt. Trenden av utökat behov inom korttidsvistelse och tillsyn fortsätter 
och den interna verksamheten behöver utöka verksamheten för att tillgodose brukarnas behov. 
 
Prognosen för helåret är en negativ avvikelse om 11,2 mnkr. Det största avvikelsen återfinns 
inom personlig assistans för LSS, 5,9 mnkr. Det är inga nya beslut inom verksamheten utan 
samtliga brukare var befintliga även 2020. Färre brukare än budgeterat inom SFB, bidrar positivt 
till prognosen. Den externa boendeverksamheten för vuxna har en negativ prognos på 3,2 mnkr. 
Under hösten kommer det att ske förändringar inom den interna boendeverksamheten som har 
som ansats att minska kostnaderna inom extern verksamhet kommande år. Detta kräver 
kompetensutveckling i förvaltningen. Boendeverksamhet för barn har en negativ prognos på 1,8 
mnkr. I prognosen för övriga verksamheter omfattas fler barn än budgeterat avseende 
korttidstillsynen och vistelsen. Ytterligare bidragande orsaker till den prognostiserade 
underskottet på 1,6 mnkr är två nya beslut för kontaktpersoner samt kostnader för en ny 
obudgeterad enhetschef i samband med övertagandet från särskilt boende.   
 

Åtgärder för bokslut i balans. 

Separat åtgärdsplan tas fram för beslut i Socialnämnden i samband med behandlingen av 
kvartalsrapport. 
  

1.4 Covid-19 - Coronavirus 

I slutet av januari och en bit in i februari pågick ett Covid-19 utbrott på två av tre gruppbostäder. 
Arbetet med smittspårning var intensivt, men visade sig effektfullt då utbrottet i stora delar 
begränsades till medarbetare och ej boende.  
 

1.5 Viktiga förändringar under året 

För avdelningen för funktionsstöd väntar flera omfattande förändringar eller 
utvecklingsområden som kommer ha påverkan på ekonomin och verksamhetsutveckling. 
 
Utvecklingen av nya bostäder 
Det finns behov av en ny gruppbostad och/eller servicebostad samt behov av att profilinrikta 
eller nivåanpassa boendena utifrån brukares behov. Detta dels för att möta behoven som redan 
finns i brukargruppen, som syns i prognoserna, dels för att kunna ta hem externa placeringar. 
Utifrån detta arbete kommer verksamheten också behöva kompetensutvecklas eller arbeta för 
att skapa inriktningar på boende, för att möta brukarna på bästa sätt och utifrån deras behov. 
 
Utvecklingen av korttidstillsynen och korttidsvistelsen 
Det pågår ett arbete tillsammans med UKF kring utveckling av grundsärskola, som har påverkan 
på korttidstillsynen (och korttidsvistelsen) inom avdelningen för funktionsstöd. Prognosen 
indikerar att det kommer fler barn i verksamheten under de närmaste åren och frågan om 
bemanningsbehov samt lokalerna och därmed förutsättningarna för att bedriva verksamhet 
kräver därför en utökning och utveckling för både tillsyn och vistelse. Behoven av ny lokal för 
vistelsen är påtaglig. Behoven för nya sätt att samverka kring lokal och innehåll av verksamheten 
pågår för tillsynen. 
 
Utvecklingen av daglig verksamhet 
Det pågår ett utvecklingsarbete inom daglig verksamhet och den utflyttade dagliga 
verksamheten, både sett till lokaler, men också metodik och insatser. Utifrån aktuella 
förutsättningar och prognos av behov kan ses att verksamheten har behov av nya lokaler för att 
möta de behov och individer som är i behov av insatser idag och vad prognosen visar på sikt. 
Utifrån arbetet med tillskapande av en eventuell arbetsmarknadsenhet finns här också 
möjligheter att tänka helhet, fler målgrupper och tillsammanskap på nya sätt. Detta både vad 
gäller de fysiska lokalerna, samlokalisering och insatser för varje enskild individ. 


