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1 Verksamhet 

1.1 Driftredovisning (tkr) 
  Bokslut 2016 Bokslut 2017 Bokslut 2018 Budget 2018 

Intäkter 3 463 2 906 3 144 2 955 

Kostnader -52 149 -52 303 -59 050 -58 914 

Driftnetto -48 686 -49 397 -55 906 -55 959 

Budgetavvikelse -1 079 420 53  

 

1.2 Årets händelser 
Insatser för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras familjer har fortsatt att 
öka under 2018. Nämnden ser ett ökat behov av stöd för barn och ungdomar med 
neuropsykiatriska diagnoser med omfattande och komplicerade behov av insatser. 
Socialnämnden kan se en skillnad på barn och ungdomar som har anpassad skolgång på grund 
av funktionsnedsättningar, vilket påverkar familjernas behov av stödinsatser från LSS-
verksamheten. Det är även fler ungdomar som omfattas av LSS som studerar på gymnasieskola 
på annan ort vilket medför kostnader för nämnden i form av behov av boende med stöd i 
samband med studiegång. 

 
Kommunens korttidstillsyn Skolskeppet öppnade i nya lokaler på Skolskeppsgatan i augusti 
2018. Under senhösten flyttade även korttidsvistelse Fröet in i korttidstillsynens lokaler. Det 
har funnits en stor efterfrågan på kortidsvistelse för barn och ungdomar. Bland annat har det 
medfört att korttidsvistelsen har behövt öka antalet helger per månad som de tar emot barn- 
och ungdomar. Utveckling av barnperspektivet i verksamheten har pågått under året. 
 
Utflyttad daglig verksamhet har förstärkt verksamheten genom att inrätta en ny tjänst och 
anställt en arbetskonsulent på 75 procent. Syftet med arbetskonsulenten är att utveckla och 
öka kvaliteten för de brukare som har individuella placeringar på externa arbetsplatser.  
Arbetskonsulenten ska vara behjälplig med kartläggning av befintliga samt nya brukare för att 
kunna öka kvaliteten samt säkerställa att brukarna får sina behov tillgodosedda utifrån beviljad 
insats. Arbetskonsulenten kommer framöver också ha ett övergripande ansvar för att handleda 
personalen i daglig verksamhet utifrån metodstöd och social dokumentation. 
  

1.3 Mål och måluppfyllelse 

Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov som beskrivs i 
genomförandeplanen tillgodosedda. 
Målet är inte uppfyllt. Målsättningen var att 80 procent av brukarna skulle uppleva att de har 
fått sina behov som beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda. Det sammantagna 
resultatet för de genomförandeplaner som följts upp i LSS-verksamheterna, uppgick till 100 
procent. Detta resultat är dock baserat på endast de brukare som vid tillfället hade en aktuell 
genomförandeplan. Det framkommer av sammanställningen att det inom vissa verksamheter 
har saknats genomförandeplaner. Därför är den sammantagna bedömningen att målet inte är 
uppfyllt. 
 
Resultatet ser olika ut inom de olika verksamheterna. Gruppbostäderna och daglig verksamhet 
har uppfyllt målen, dock är det ett litet underlag i uppföljningen av daglig verksamhet som gör 
det svårt att bedöma tillförlitligheten av resultatet. Av uppföljningen framkommer det vidare 
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att verksamheterna korttidstillsyn/kortidsvistelse och ledsagarservice/avlösarservice i viss 
utsträckning saknas genomförandeplaner. Dessa verksamheter har kommunen startat upp i 
egen regi under 2018, utförandet av insatserna har tidigare i majoriteten fall utförts av externa 
utförare. Detta är en bidragande orsak till att verksamheterna ännu inte är i fas med arbetet 
med genomförandeplaner. 
 
Verksamheterna kommer under 2019 att fortsätta att arbeta med att utveckla metodstöd och 
arbetsbeskrivningar, som kommer att säkerställa en genomförandeplan med god kvalitet. 

Verksamheterna ska praktiskt utvärdera nya arbetssätt som leder till en hållbar 
utveckling, såväl ekonomiskt som socialt. 
Målet är uppfyllt. För att målet ska uppnås ska fyra stycken projekt med målsättningen att vara 
socialt och ekonomiskt hållbara genomföras i socialnämndens verksamheter. Ett av projekten 
har genomförts i LSS-verksamheten. Projektet har syftat till att aktivera barn och ungdomar 
genom dans och rörelse med hjälp av playstation. Projektet är genomfört och utvärderat. 
Projektet har genomförts enligt tidsplan.  
 
I utvärderingen av projektet har verksamheten kunnat se de förväntade positiva effekterna, en 
ökning av barnens och ungdomarnas fysiska aktivitet samt relationsskapande mellan barnen 
och ungdomarna. 

Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska 
utföras. 
Målet är inte uppfyllt. Målsättningen var att 95 procent av brukarna som har ett bistånd, eller 
de närstående som brukaren har valt, skulle vara delaktiga i upprättandet av 
genomförandeplanen. Det sammantagna resultatet för de genomförandeplaner som följts upp 
i LSS-verksamheterna, uppgick till 80 procent. Detta resultat är dock baserat på endast de 
brukare som vid tillfället hade en aktuell genomförandeplan. Det framkommer av 
sammanställningen att det inom vissa verksamheter har saknats genomförandeplaner. Den 
sammantagna bedömningen är att målet inte är uppfyllt. 
 
Resultatet ser olika ut inom de olika verksamheterna. Gruppbostäderna och daglig verksamhet 
har uppfyllt målen, dock är det ett litet underlag i uppföljningen av daglig verksamhet som gör 
det svårt att bedöma tillförlitligheten av resultatet. Av uppföljningen framkommer det att 
verksamheterna korttidstillsyn/kortidsvistelse och ledsagarservice/avlösarservice i viss 
utsträckning saknas genomförandeplaner. Dessa verksamheter har kommunen under 2018 
startat upp i egen regi, utförandet av insatserna har tidigare i majoriteten fall utförts av 
externa utförare. Detta är en bidragande orsak till att verksamheterna ännu inte är i fas med 
arbetet med genomförandeplaner. 
 
Verksamheterna kommer att fortsätta att arbeta med att utveckla metodstöd och 
arbetsbeskrivningar som kommer att säkerställa en genomförandeplan med god kvalitet. 

Brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje. 
Målet är uppfyllt. Målsättningen var att 85 procent av brukarna skulle 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. Det genomsnittliga 
resultatet blev 96 procent. Inom Gruppbostad uppgick resultatet till 86 procent, inom 
Servicebostad till 88 procent och Daglig verksamhet till 100 procent. 
 
Verksamheterna visar ett mycket gott resultat. LSS-verksamheterna har under hösten 2018 
haft en gemensam utbildningssatsning med efterföljande handledning utifrån 
bemötande/förhållningssätt för samtlig personal från gruppbostäderna samt daglig 
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verksamhet, som bedöms vara en bidragande faktor till det goda resultatet.  
 
Inför kommande år kommer verksamheterna arbeta med att öka antalet brukare som deltar i 
SKL:s undersökning för att få ett ännu mer tillförlitligt resultat. Verksamheterna kommer även 
undersöka alternativa sätt att inhämta svar från brukare i de verksamheter som inte omfattas 
av brukarundersökningen, t.ex. ledsagar/avlösarservice och korttidsvistelse/korttidstillsyn. 

1.4 Ekonomi 

Budgetavvikelser 

 
LSS-verksamheten har år 2018 en positiv budgetavvikelse på cirka +50 tkr. Dock har det 
planerade LSS boendet Lillevången inte öppnat år 2018. Skulle boendet ha öppnat som 
planerat skulle LSS-verksamheten ha ett underskott om cirka -1,8 mnkr. Nedan redogörs 
budgetavvikelserna per verksamhetsområde. 
 
Boende, + 825 tkr 
Lillevångens serviceboende beräknas färdigt för inflyttning först i mars 2019 vilket påverkar 
budgetavvikelsen positivt. Kostnaderna för personal är höga vilket till stor del beror på ett ökat 
omvårdnadsbehov hos de boende. Verksamheten har därtill haft relativt höga 
personalkostnader i samband med frånvaro respektive bredvidgång vid nyanställning. De 
externa inköpen av boende har varit något mer kostsamma än budgeterat. 
 
Daglig verksamhet, +285 tkr 
Extra anställning inom daglig verksamhet i egen regi har varit nödvändig men färre brukare 
med daglig verksamhet i extern regi medför en positiv budgetavvikelse. 
 
Personlig assistans enligt LSS, +271 tkr 
Antal brukare med personlig assistans enligt LSS har under 2018 varit 13 brukare jämfört med 
tolv budgeterade. Lägre kostnader för placeringar är anledningen till den positiva avvikelsen. 
 
Personlig assistans enligt SFB, -556 tkr 
Fler personer har beviljats personlig assistans enligt SFB än budgeterat, i genomsnitt 34 
personer istället för budgeterade 32 personer. Försäkringskassan beslutar om insatsen, där 
nämnden står för en del av kostnaden. 
 
Övriga verksamheter, -772 tkr 
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Antal barn i behov av korttidsvistelse har ökat. Verksamheten har nyligen öppnats i egen regi 
och samordningsvinster för korttidstillsyn och korttidsvistelse beräknas uppstå det närmsta 
året. Budgetavvikelse för korttidstillsyn är cirka +240 tkr medan korttidsvistelse har en negativ 
avvikelse, cirka -600 tkr. Avlösarservice har under 2018 haft flera omfattande insatser och 
budgetavvikelsen är -980 tkr. Ledsagarservice under året har haft färre beviljade timmar än 
budgeterat och får en positiv avvikelse på cirka +340 tkr. 
 

Prognosavvikelser 

LSS-verksamhetens prognos i oktober 2018 var -250 tkr vilket betyder att prognosavvikelsen är 
cirka 300 tkr. En anledning till den positiva prognosavvikelsen är en försiktighet i 
prognosarbetet. En annan att det under årets sista månader skedde en förändring i antal 
personer med personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB) jämfört med tidigare 
antaganden. I oktober antogs att det även fortsättningsvis skulle vara 35 personer med 
beviljad personlig assistans enligt SFB, där utfallet blev 33 personer. Under år 2018 var 
medelvärdet 34 personer. Kostnaderna är därmed lägre än det prognostiserade utfallet. 

1.5 Framtid 
Regeringen har låtit göra en utredning av LSS-lagstiftningen. Syftet med utredningen har varit 
att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och att få 
till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS, samt att lagstiftningen ska främja jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. I december 2018 presenterades resultatet av 
utredningen och förslag till förändringar i lagstiftningen. De förslag som presenterades innebär 
en rad förändringar jämfört med dagens lagstiftning. Om förslagen genomförs kommer det att 
bli stora förändringar för de kommuninvånare som har rätt till LSS-insatser. Det kommer också 
att ställa stora krav på kommunen att anpassa sina verksamheter efter förändringarna i 
lagstiftningen. 

 
Socialnämnden ser att kompetensen inom LSS-verksamheter behöver stärkas för att möta de 
förändrade behov som kan ses hos målgrupperna. Brukarna blir äldre och får sämre somatisk 
och psykisk hälsa. Att brukarna åldras gör att deras behov ökar, vilket kräver en ökad 
personaltäthet. Socialnämnden ser även ett ökat behov av stöd för barn och ungdomar med 
neuropsykiatriska diagnoser som har omfattande och komplicerade behov av insatser. 
Ärendenas komplexitet kräver förhöjd kompetens i verksamheterna samt ett utvecklat 
samarbete med regionens verksamheter, till exempel habiliteringen och psykiatrin. 
 
Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och 
att få komma till tals. FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den 
ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Den 1 januari 2020 blir 
Barnkonventionen svensk lag. Det kommer att påverka bland annat handläggningsprocessen, 
likvärdigt boende samt likvärdig skolgång. Under 2019 behöver verksamheterna säkerställa att 
de kan motsvara lagstiftningens krav och intentioner när lagen träder i kraft. 
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1.6 Verksamhetsmått 
 

  Bokslut 2016 Bokslut 2017 Bokslut 2018 Budget 2018 

Antal personer med personlig assistans 

- enligt SFB 29 32 34 32 

- enligt LSS 10 11 13 12 

Antal personer med 
avlösarservice i 
hemmet 13 14 11 17 

Antal personer med 
bostad med särskild 
service 36 38 37 41 

Antal personer med 
daglig verksamhet 35 34 27 35 
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