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Sammanfattning
Årets resultat för funktionsstödsnämnden i sin helhet prognostiseras till en budget i balans.
Under året kommer det pågående arbetet med heltid som norm att intensifieras. Satsningen kan
innebära ökade personalkostnader men det är i dagsläget svårt att bedöma ekonomiska
konsekvenser för 2019 och dessa är inte beaktade i lagd prognos.
Uppdrag psykisk hälsa är en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL)
och Socialdepartementet. Satsningar inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa har de senaste åren
finansierats med stimulansmedel (PRIO- medel). SKL och regeringen har ännu inte tecknat en
överenskommelse för 2019 och det finns ännu inga besked i frågan. Nämnden har i lagd prognos
antagit att medel kommer att erhållas från Socialstyrelsen även för 2019. Om en
överenskommelse inte tecknas och nämnden inte erhåller medel försämras prognosen för
nämnden.
För några av nämndens verksamheter prognostiseras en negativ budgetavvikelse för året som
balanseras av överskott inom andra verksamheter.
För att kunna garantera patientsäkerheten krävs det att vakanta tjänster inom HSL-verksamheten
tillsätts oavsett tillgång till legitimerad arbetskraft på arbetsmarknaden. Tillsättning av vakanta
tjänster med inhyrd personal från bemanningsföretag medför utökade kostnader och resulterar i
ett prognostiserat underskott för året.
Inom biståndsbeslut myndighet medför högre volymer än budgeterat avseende externa platser
SoL ett prognostiserat underskott på helåret.
LSS-boenden inom personkrets 1 och 2 kommer under 2019 påbörja ett arbete som syftar till att
säkra grundkompetens och pedagogisk struktur inom varje verksamhet. Detta leder till behov av
ekonomiska resurser som resulterar i en prognostiserad negativ budgetavvikelse. Barnboendena
prognostiserar en negativ budgetavvikelse för helåret, vilket kan härledas till extra
personalresurser till följd av ett ökat vårdbehov hos målgruppen.
Behovet av LSS-boende kommer att under 2019 mötas av en ökning av externa platser LSS.
Syftet är att minska den negativa effekt som försenad start av nya boenden kan ha när det gäller
antalet personer som väntar på en plats i gruppbostad. Det beräknas finnas behov av 20 externa
platser på årsbasis i stället för budgeterade 15, vilket resulterar i en prognostiserad negativ
budgetavvikelse.
Årets prognostiserade inflöde av brukare som beviljas daglig verksamhet beräknas överskrida den
planering som verksamheten hade inför budget 2019. Ytterligare två nya verksamheter med totalt
ca 30 platser beräknas starta under hösten och generera ökade kostnader och en negativ
budgetavvikelse för året.
Prognostiserat överskott till följd av försenad LSS utbyggnad och budgeterade medel för
oförutsedda kostnader beräknas balansera underskottet på årsbasis.
Funktionsstödsnämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 1 500 tkr gällande
investeringsramen. Avvikelsen är hänförbar till förändrad beloppsgräns för anläggningstillgångars
anskaffningsvärde.
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Ekonomisk utveckling under året
Budgetavvikelse
Driftbudget
Tkr

Utfall jan-apr

Prognos helår

Nettokostnad

-625 833

-1 935 299

Kommunbidrag

644 766

1 935 299

18 933

0

Resultat

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar
Bostad med särskild service LSS (inkl. externa platser)

-1 500

Daglig verksamhet LSS

-4 300

Personlig assistans SFB

5 900

Övriga insatser enligt LSS

-1 300

Övrig verksamhet inom vård och omsorg

-18 300

Förvaltningsövergripande verksamhet

19 500

Summa budgetavvikelser

0

Investeringsram
Tkr

Prognos helår

Budget

Avvikelse

9 500

8 000

-1 500

Inventarier/byggnadsinventarier

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget
För perioden januari-april 2019 redovisar nämnden en positiv budgetavvikelse om 18 933 tkr,
medan årets resultat prognostiseras till en ekonomi i balans.
Den ursprungliga budgetramen om 1 936 611 tkr har minskats med 1 312 tkr till följd av ändrad
organisering av dietistverksamheten till hälsa, vård- och omsorgsnämnden, vilket innebär att
funktionsstödsnämnden har en kommunbidragsram om 1 935 299 tkr för helåret.
En del verksamheter redovisar negativa budgetavvikelser medan andra verksamheter redovisar ett
överskott för perioden. Negativa budgetavvikelser kan härledas till framförallt ökade kostnader
för inhyrd personal inom HSL-verksamheten och högre personalkostnader för att möta specifika
behov hos brukare inom barnboende LSS. Även högre kostnader än budgeterat för
biståndsbeslut enligt SoL inom förvaltningens myndighetsenhet genererar en negativ
budgetavvikelse för perioden. Nya LSS-boenden vars start blivit senarelagd genererar ett
överskott för perioden. Även budgeterade medel för oförutsedda kostnader förbättrar periodens
resultat.
Anledningen till att nämnden prognostiserar ett nollresultat på årsbasis medan utfallet för
perioden visar ett överskott är att förväntade kostnader för exempelvis tillkomst av nya personlig
assistans ärenden, externa platser LSS, start av nya verksamheter utöver budgeterad utbyggnad
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inom daglig verksamhet LSS och tillsättning av personalresurser över sommaren inom
sjuksköterskeorganisationen inte finns redovisade i utfallet för perioden men har räknats in i
helårsprognosen.
Bostad med särskild service LSS (inkl. externa platser)
Insatsen bostad med särskild service enligt LSS i sin helhet, d.v.s. LSS-boenden i kommunal regi,
externa platser samt tillsatta medel för utbyggnad prognostiserar en negativ budgetavvikelse för
helåret 2019 om 1 500 tkr.
Förvaltningens samtliga kommunala LSS-boenden (personkrets 1, 2 & 3) prognostiserar en
negativ budgetavvikelse om 13 200 tkr för 2019.
Under 2018 startade verksamheten LSS-boenden för personer inom personkrets 1 och 2 ett
projekt för att ta fram en hållbar strategi avseende det operativa arbetet med personer som är i
stort behov av stöd och service bl.a. till följd av ett utmanande beteende. Projektet startade med
en kartläggning av både möjligheter och utmaningar som identifierats i verksamheten för att
sedan kunna komma fram till och föreslå lösningar som är hållbara över tid. Kartläggningen
omfattar en noggrann analys av nuläget och problematik när det gäller frågor kring brukaren,
lokaler och utbyggnad, kvalitet och samverkan, kompetensförsörjning och kompetensutveckling.
Arbetet fortsätter under 2019 med vidare planering och framtagande av hållbara lösningar och
arbetssätt för att fr.o.m. 2020 fullt ut arbeta enligt den framtagna strategin.
Som en kvalitetssatsning inom ramen för den strategiska handlingsplanen kommer verksamheten
LSS-bostäder att under 2019 påbörja införandet av en pedagogisk struktur och ett teambaserat
arbetssätt i samtliga verksamheter. Förändringen kommer bidra till en kvalitetshöjning och en
professionalisering som bland annat innebär att verksamheterna har en omsorgspedagog kopplad
till sig som arbetar med det pedagogiska ledarskapet. Syftet är att stärka stödassistenter,
vårdbiträden och stödpedagoger i sitt arbete genom att ge verksamhetsnära pedagogiskt stöd.
Genom en tydlig pedagogik och en stärkt kvalitetsmedvetenhet inom verksamheten får
medarbetarna bättre redskap att möta personer som utmanar verksamheten. Satsningen leder till
ett utökat behov av ekonomiska resurser och bidrar till den prognostiserade negativa
budgetavvikelsen för verksamheten.
Till den negativa budgetavvikelsen som prognostiseras för 2019 bidrar även uteblivet statsbidrag i
form av stimulansmedel för ökad bemanning. År 2018 erhöll funktionsstödsförvaltningen 2 300
tkr i stimulansmedel som del av det statsbidrag som Malmö stad via hälsa, vård- och
omsorgsförvaltningen fick tilldelat av regeringen för att öka bemanningen inom den av
kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Statsbidraget upphör 2019. En åldrande
målgrupp och en ökande andel brukare som till följd av fysiska svårigheter och/eller demens har
behov av ökat personalstöd vid sidan om ombyggnationer och anpassningar i den fysiska miljön
är en utmaning som verksamheten möter under 2019 och de närmaste åren, med ökade
kostnader som följd.
Barnboendena prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 6 750 tkr för helåret, vilket kan
härledas till extra personalresurser till följd av ett ökat vårdbehov hos målgruppen.
Den 30 april fanns det 32 personer med gynnande beslut som väntade på en bostad med särskild
service enligt LSS. Av de 32 personerna på kölistan har tio personer väntat i mer än ett år. Fem
personer på kölistan har väntat i mer än tre månader men mindre än ett år. Samtliga personer på
kölistan har antingen anvisats lägenhet men valt att tacka nej eller så pågår planering för
anvisning.
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Den 30 april fanns det tolv anvisningsbara lägenheter, varav fyra i gruppbostäder, fem i
serviceboenden och tre i satellitlägenhet. Anvisning pågår för tolv lägenheter. Utöver dessa finns
det 19 tomma lägenheter som för närvarande inte är anvisningsbara av olika skäl, t.ex. pågående
renovering och pågående utflyttning.
Behovet av LSS-boende kommer under 2019 att mötas av en ökning av externa platser LSS.
Syftet är att minska den negativa effekt som försenad start av nya boenden kan ha när det gäller
antalet personer som väntar på en plats i gruppbostad. Det beräknas finnas behov av 20 externa
platser på årsbasis i stället för budgeterade 15, vilket motsvarar en prognosticerad negativ
budgetavvikelse om 8 300 tkr.
När det gäller utbyggnaden av LSS-boenden beräknas en del boenden vara klara för start
senare än tidigare planerats. Senare start av planerade boenden resulterar i ett prognostiserat
överskott för året om 20 000 tkr.
Inom ramen för kommunfullmäktiges mål kommer funktionsstödsnämnden fr.o.m. maj månad
återställa hyrestaket för brukare som bor i en bostad med särskild service enligt LSS till den
högsta hyresnivå som gällde 2017 d.v.s. 5 000 kronor i månaden, med syfte att säkra den
ekonomiska tryggheten för Malmöbor med funktionsnedsättning. Intäktsbortfallet till följd av
sänkt hyrestak finansieras med budgetmedel som reserverats till ändamålet.
Daglig verksamhet LSS
Utbyggnad av daglig verksamhet sker dels genom start av nya verksamheter men även genom
ökning av antalet enskilda platser. Brukare som söker daglig verksamhet har allt mer komplexa
stödbehov vilket gör att det blir svårare att verkställa besluten. Verksamheternas nuvarande
lokaler är inte anpassade och går inte att anpassas till dessa behov trots att många olika åtgärder
har vidtagits. Lokalanskaffning utgör en stor utmaning för hela daglig verksamhet.
Prognosen för 2019 är att 34 elever från gymnasiesärskolan kommer att ansöka om daglig
verksamhet efter skolavslutningen.
För att möta inflödet av nya brukare 2019 har budgetmedel reserverats för start av en ny
verksamhet i augusti månad.
Under perioden januari-april 2019 togs beslut om 53 nya bifall om daglig verksamhet LSS. Per
den 30 april hade 20 personer väntat på en plats i daglig verksamhet i mer än 90 dagar.
Årets prognostiserade inflöde av brukare som beviljas daglig verksamhet beräknas överskrida den
planering som verksamheten hade inför budget 2019. Trots åtgärder i verksamheten bedöms
behovet av utökning inom daglig verksamhet inte kunna tillgodoses inom befintligt och planerat
antal platser för 2019. Ytterligare två nya verksamheter med totalt ca 30 platser beräknas starta
under hösten och generera en kostnad om 4 500 tkr för året.
För att möta ökade volymer, utökat behov hos målgruppen och utmaningen gällande anskaffning
av lämpliga lokaler arbetar daglig verksamhet aktivt med att på bästa sätt nyttja befintliga resurser
optimalt. Detta sker genom omfördelning av resurser utifrån behov, omstrukturering och
omvandling av verksamheter där användandet av resurser inte är effektivt samt där efterfrågan
från brukare är låg, samlokalisering av verksamheter.
Brukare inom daglig verksamhet LSS i Malmö stad har tidigare erhållit habiliteringsersättning till
ett belopp om fyra kronor per timme, ersättningen höjdes till åtta kronor i timmen från och med
den 1 april 2018. Satsningen finansierades av statsbidrag. Funktionsstödsnämnden beslutade på
sitt sammanträde den 22 mars att från och med den 1 maj 2019 höja habiliteringsersättningen
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från åtta kronor i timmen till tolv kronor i timmen. Ekonomiska medel för finansiering av
höjningen reserverades i nämndens budgetram för året. Våren 2019 tilldelade Socialstyrelsen
återigen statsbidrag för höjning av habiliteringsersättning till kommuner, vilket innebär att
reserverade budgetmedel genererar ett överskott för året. Överskottet reserveras under
gemensam service för att balansera det underskott som uppstår inom daglig verksamhet för att
möta det ökade inflödet av nya brukare under 2019.
Daglig verksamhet i sin helhet prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 4 300 tkr på
årsbasis.
Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB)
För kostnader avseende de första 20 assistanstimmarna i veckan gällande personer som beviljats
personlig assistans enligt SFB budgeterades ekonomiska medel motsvarande 430 ärenden i snitt
per månad 2019. Utfallet för 2018 var 423 ärenden i snitt per månad.
Försäkringskassan ändrade sina debiteringsrutiner under hösten 2018, från att debitera för
innevarande månad till efterskottsdebitering. Förändringen gör det svårt att med säkerhet
prognostisera utvecklingen av antalet ärenden 2019, då eftersläpningen är omfattande.
Verksamheten bedömer att antalet ärenden blir 415 i snitt per månad 2019, vilket genererar en
positiv budgetavvikelse om 4 700 tkr. Även erhållet statsbidrag för varaktig vård från
Migrationsverket om ca 1 200 tkr genererar ett överskott. Sammanlagt prognostiseras en positiv
budgetavvikelse om 5 900 tkr på årsbasis avseende kommunens betalningsansvar för de första 20
assistanstimmarna i veckan.
Övriga insatser enligt LSS
Övriga insatser LSS prognostiserar på helårsbasis en negativ budgetavvikelse om sammanlagt
1 500 tkr.
För insatsen personlig assistans LSS prognostiseras totalt en negativ budgetavvikelse om 3 700
tkr för året.
Funktionsstödsnämnden har i budgetram 2019 tilldelats ekonomiska resurser för finansiering av
volymökningar inom personlig assistans LSS till följd av Försäkringskassans åtstramning när det
gäller bedömningen av rätten till assistansersättning. Antalet timmar personlig assistans LSS
beräknas bli något lägre än budgeterat och generera ett överskott för året. Den positiva
budgetavvikelsen kan till största delen härledas till ett ärende på 720 timmar per månad som
återgick till Försäkringskassan. Samtidigt genererar sjuklönekostnader för personliga assistenter
en negativ budgetavvikelse.
Förvaltningens utförande enhet för personlig assistans SFB tillhandahåller personlig assistans
i kommunal regi för de brukare som valt kommunen som utförare. Kostnaderna är större än vad
intäkten i form av assistansersättning från Försäkringskassan är, vilket prognostiseras resultera i
ett underskott om 4 400 tkr för 2019. En viktig anledning till underskottet är att den årliga
uppräkningen av Försäkringskassans timersättning ligger långt under personalens löneutveckling.
Korttidsvistelse LSS, myndighetsutövning prognostiserar ett överskott om 3 000 tkr för året
vilket kan härledas till ett minskat behov av antal dygn i förhållande till budgeterade dygn på
myndigheten. Förvaltningens utförande enhet för korttidsvistelse LSS prognostiserar ett
nollresultat på årsbasis. Verksamheten förväntas uppnå en budget i balans trots minskat behov av
korttidsvistelse LSS dels genom att tillsätta tomma platser med brukare från andra förvaltningar
och dels genom att anpassa personalresurser till minskad beläggning.
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Även insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år prognostiserar en positiv
budgetavvikelse för året, överskottet beräknas bli 3 000 tkr. Behovet av insatsen som utförs av
barn- och utbildningsförvaltningen och bekostas av funktionsstödsförvaltningen beräknas bli
lägre än budgeterat.
Övrig verksamhet inom vård och omsorg
Övrig verksamhet inom vård och omsorg bestående av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL),
öppen verksamhet d.v.s. insatser utan biståndsbeslut, hälso- och sjukvårdsinsatser, kostnader
avseende biståndshandläggning samt ledning och administration prognostiserar för året en
negativ budgetavvikelse om sammanlagt 18 300 tkr.
Särskilt boende SoL, extern utförare prognostiserar för 2019 en negativ budgetavvikelse om 7
500 tkr. Antalet platser som behövs köpas in överstiger antalet budgeterade platser med 9 platser
i snitt per månad. Ett nytt stödboende SoL, Stensjögatan öppnade först i februari 2019, vilket är
senare än tidigare beräknats. Fem personer flyttade in på Stensjögatan under våren, varav fyra
personer har haft en extern plats tidigare.
HSL-verksamheten tilldelades inför 2019 budgetmedel till samtliga inrättade befattningar såväl
inom sjuksköterskeorganisationen som inom rehabilitering.
Lyckad rekrytering under vår/sommar 2018 ledde till att större del av befattningar avseende
måndag till fredag dagtid blev tillsatta under oktober månad. Våren 2019 har verksamheten dock
återigen vakanta tjänster och rekrytering pågår.
För att kunna garantera patientsäkerheten krävs det att vakanta tjänster inom HSL-verksamheten
tillsätts oavsett tillgång till legitimerad arbetskraft på arbetsmarknaden. Tillsättning av vakanta
tjänster med inhyrd personal från bemanningsföretag medför utökade kostnader jämfört med
vanlig rekrytering vilket enligt prognos resulterar i en negativ budgetavvikelse om 11 000 tkr för
året.
Även höga kostnader för tekniska hjälpmedel bidrar till HSL-verksamhetens negativa
budgetavvikelse motsvarande 500 tkr.
HSL-verksamheten prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 11 500 tkr för året.
Myndighetsfunktionen tilldelades i budgetram 2019 utökade ekonomiska medel för att minska
handläggningstider. Prognostiserat resultat för 2019 är ett överskott om 3 700 tkr. Överskottet
kan härledas i sin helhet till att del av tidigare avsättning gällande kostnad för särskild avgift för
icke verkställda beslut inom tre månader (vite) har återförts till resultatet.
Handläggningstiden i beslutade ärenden vad gäller insatsen personlig assistans enligt LSS har
minskat från genomsnittet i januari 2019 på 8,8 månader till i genomsnitt 6,5 månader i mars
2019. I april 2019 fanns det 31 ärenden gällande personlig assistans kvar med en handläggningstid
längre än sex månader. Inflödet av ansökningar av personlig assistans ligger relativt konstant. I
mars 2018 inkom 33 nya ansökningar och i mars 2019 var siffran densamma, d.v.s. 33 nya
ansökningar.
Handläggningstiden i beslutade ärenden vad gäller övriga LSS insatser ligger nu inom av
nämndens beslutade ram på fyra månader. Även inom socialpsykiatrin ligger
handläggningstiderna inom ram.
Det intensiva arbetet med att få ner handläggningstider har varit framgångsrikt men har medfört
att inkommande ansökningar har fått prioriteras framför uppföljningar av pågående beslut.
Myndigheten har nu en stor utmaning framför sig att fortsatt hålla handläggningstiderna inom
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ramen samt att följa upp beslut som förvaltningen har ett myndighetsansvar för.
Förvaltningsövergripande verksamhet
Gemensam verksamhet prognostiserar för helåret ett överskott om 19 500 tkr. Överskottet
förklaras dels av budgeterade medel för oförutsedda händelser i verksamheten och dels av medel
avsatta för höjd habiliteringsersättning då statliga medel finansierar årets kostnader för höjningen.
Dessa medel används under 2019 för att balansera det underskott som redovisas i daglig
verksamhet till följd av ökade volymer och medföljande behov av att starta två nya verksamheter
som inte var planerade i samband med budgetarbetet 2019.
Prognososäkerhet
Under året kommer det pågående arbetet med heltid som norm att intensifieras. Satsningen kan
innebära ökade personalkostnader men det är i dagsläget svårt att bedöma ekonomiska
konsekvenser för 2019.
Uppdrag psykisk hälsa är en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting och
Socialdepartementet (tidigare PRIO) som syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt
arbete när det gäller individ- och behovsanpassade effektiva insatser av god kvalitet inom
området psykisk hälsa. Inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa upprättar Malmö stad varje år en
lokal handlingsplan, satsningar inom ramen för handlingsplanen har de senaste åren finansierats
med stimulansmedel för riktade insatser inom området psykisk ohälsa (PRIO- medel). SKL och
regeringen har ännu inte tecknat en överenskommelse för 2019 och det finns ännu inga besked i
frågan. Nämnden har i lagd prognos antagit att medel kommer att erhållas från Socialstyrelsen
även för 2019. Om en överenskommelse inte tecknas och nämnden inte erhåller medel försämras
prognosen för 2019 med motsvarande ca 4 000 tkr.
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram
Funktionsstödsnämnden tilldelades för 2019 en investeringsram om 8 000 tkr. Investeringsramen
planeras användas för inredning och annan utrustning som behövs för start av nya LSS boenden
och nya dagliga verksamheter, anskaffning av nytt tvättkabinett på Hjälpmedelscentrum samt
förväntat investeringsbehov i övriga verksamheter.
Prognosen är en budget i balans 2019 avseende ordinarie investeringsplan.
Funktionsstödsnämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 1 500 tkr. Avvikelsen är
hänförbar till förändrad beloppsgräns för anläggningstillgångars anskaffningsvärde, se nedan.
Prognostiserat underskott i förhållande till investeringsram till följd av förändrad beloppsgräns
för anläggningstillgångars anskaffningsvärde

2019 sänks beloppsgränsen avseende anskaffningskostnaden för en tillgång som har en
ekonomisk livslängd på minst tre år och som ska redovisas som investering till ett halvt
prisbasbelopp från tidigare ett helt prisbasbelopp. Detta medför en ökning av
investeringskostnaderna under året då fler tillgångar kommer att uppfylla kravet för redovisning
som en investering vilket resulterar i en negativ avvikelse mot nämndens investeringsram med
motsvarande 1 500 tkr. Prognosen baseras på de fyra första månadernas utfall för anskaffning av
inventarier som numera uppfyller de nya kraven men som tidigare inte hade klassats som
anläggningstillgång.
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Bilaga 1 - Resultaträkning
Helårsprognos
Tkr

Prognos

Budget

Avvikelse

88 039

85 535

2 504

Övriga intäkter

358 882

360 047

-1 165

Totala intäkter

446 921

445 582

1 339

Lönekostnader

-940 595

-937 281

-3 314

PO-Pålägg

-367 307

-366 132

-1 175

Övriga personalkostnader

-7 558

-7 558

0

Totala personalkostnader

-1 315 460

-1 310 971

-4 489

Lokal- och markhyror

-178 938

-177 212

-1 726

Övriga kostnader

-881 078

-886 007

4 929

-5 018

-4 980

-38

Totala övriga kostnader

-1 065 034

-1 068 199

3 165

Nettokostnad exkl. finansnetto

-1 933 573

-1 933 588

15

Kommunbidrag

1 935 299

1 935 299

0

0

0

0

-1 726

-1 711

-15

0

0

0

-1 935 299

-1 935 299

0

Bidrag

Avskrivningar

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat
Nettokostnad
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