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Funktionshinderomsorgen i Robertsfors kommun 

Sociala sektorn har inför 2020 fått ett minskat budgetutrymme som medför att vi 
måste minska våra kostnader med totalt 3900 tkr. Den 30/9 2019 beslutade 
kommunstyrelsen om hur budgetraderna skulle fördelas. Det beslutades då att 
funktionshinderområdet får ett minskat utrymme med 1500 tkr.  

En del i det beslutsunderlag som kommunstyrelsen haft tillgång till inför beslut om 
fördelning av budgetraderna har varit vilka effekter och åtgärder som blir nödvändiga 
med anledning av föreslagen verksamhetsbudget. Av det underlaget framgår bland 
annat i vilken omfattning tjänsteutrymmet på gruppbostäder och daglig verksamhet 
påverkas. 

I samband med att Kommunstyrelsen beslutade om fördelning av budget 2019-09-30 
beslutade de att ”Förvaltningen inom Social sektor ska utifrån kommunstyrelsens 
verksamhetsfördelning av budget 2020, lägga detaljbudgetar i verksamheten som 
säkerställer att bemanningsbudget kan hållas i verksamheterna” 

Inför 2020 har vi haft större volymökningar än väntat inom korttidsvistelse för barn 
och ungdomar enligt LSS och väntade volymminskningar har uteblivit. Detta medför 
att de åtgärder som planeras och som presenteras här inte kommer att räcka för att 
verksamheterna ska kunna bedrivas inom de ramar som kommunstyrelsen tilldelat 
funktionshinderområdet. Följande insatser planeras att vidtas: 

 

Minska bemanning på gruppbostäderna Bäckvägen och Bergmästargatan  

Personalbudgeten på Bäckvägen motsvarar i dagsläget 7.67 årsarbetare. Genom att 
anpassa schemat utifrån verksamhetens behov och ta bort turer ur schemat där det 
bedömts möjligt utan allt för stor inverkan på verksamheten, kan man minska tid som 
läggs ut i schemat med 0.45 årsarbetare. Personalbudgeten på Bäckvägen minskas 
därför motsvarande 0,45 årsarbetare till 7,22 årsarbetare. 

Personalbudgeten på Bergmästargatan har varit gemensam med Korttidsboendet 
Humlan och är i dagsläget 8,57 årsarbetare. 0,9 årsarbetare avser Humlan och 
bemanningen på Bergmästargatan är densamma som på Bäckvägen, dvs 
motsvarande 7,67 årsarbetare. Genom att anpassa schemat utifrån verksamhetens 
behov och ta bort turer där det bedömts möjligt utan allt för stor inverkan på 
verksamheten, kan man minska tid som läggs ut i schemat med 0.6 årsarbetare. 
Personalbudgeten på Bergmästargatan minskas därför med motsvarande 0,6 
årsarbetare till 7,06 årsarbetare. 



 

Minska bemanning på Dagcenter 

Daglig verksamhet bedrivs i huvudsak genom Dagcenter men beslut om daglig 
verksamhet verkställs även med stöd av externa aktörer. På Dagcenter verkställs 
daglig verksamhet i fyra olika grupper utifrån inriktning och funktionsnivå. Genom en 
omstrukturering på Dagcenter i syfte att bättre kunna nyttja personalresurserna 
bedöms dagcenter kunna bedrivas med 3.0 årsarbetare. Personalbudgeten för daglig 
verksamhet minskas därför till motsvarande 3.0 årsarbetare.   

 

 

Bäckvägen:  Ny personalbudget motsvarande 7,22 årsarbetare 

Bergmästargatan: Ny personalbudget motsvarande 7,06 årsarbetare 

Dagcenter:  Ny personalbudget motsvarande 3,0 årsarbetare 
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