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Uppdrag fördjupad analys av orsaker till den 
höga kostnadsnivån för bostäder med 
särskild service (BmSS) i staden   

Förslag till beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda ger i uppdrag till enheten för planering och 

samordning inom funktionshinderområdet att genomföra en fördjupad analys av orsaker 

till den höga kostnadsnivån för bostäder med särskild service (BmSS) i staden 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
BmSS är den insats som står för den största andelen av de totala kostnaderna inom 

funktionshinderområdet i Göteborg. Kostnadsnivån för insatsen BmSS är hög i Göteborg 

i jämförelse med övriga riket. Behov finns därför av en fördjupad analys av orsaker till 

detta samt förslag på åtgärder för att sänka kostnadsnivån och att därmed ge staden ökade 

förutsättningar för god ekonomisk hushållning i samband med införandet av en 

funktionshinderförvaltning 2021. 

I Behovs- och produktionsplan 2019-2022 för bostäder för personer med 

funktionsnedsättning finns ett bedömt behov att tillskapa 400 lägenheter i BmSS fram till 

2022 vilket innebär en fortsatt hög kostnadsutveckling. Bristen på bostäder för personer 

med funktionsnedsättningar kan också innebära kostnader för staden i form av särskilda 

avgifter för icke verkställda beslut. 

Enheten för planering och samordning inom funktionshinderområdet har 1 198 tkr i eget 

kapital.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Barn med funktionsnedsättningar och deras familjer samt barn till personer med 

funktionsnedsättningar har behov av stöd och service från kommunen för att leva ett gott 

liv. Planering och samordning av bostäder med särskild service för barn och unga och 

samverkan med stadens verksamheter inom området är en viktig del i arbetet för att skapa 

goda förutsättningar barnen och deras familjer.  

Verksamhet som bedrivs med stöd av lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 

samhällslivet för personer som omfattas av insatsen. 
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Planering av bostäder för personer med funktionsnedsättningar omfattar alla oavsett kön. 

I stadens BmSS finns fler män än kvinnor och kartläggningar av personer som bedöms ha 

behov av BmSS redovisar också att det finns fler män än kvinnor som har behov av 

insatsen. Nationell statistik visar vidare på att fler män än kvinnor får diagnoser som leder 

till insatser enligt LSS. 

Bostadsbristen för personer med funktionsnedsättningar innebär att många göteborgare 

inte får sina behov tillgodosedda. Den långsiktiga samordnade planeringen av bostäder 

för personer med funktionsnedsättning bidrar till att uppnå ett socialt hållbart och 

inkluderande samhälle. 

 

Samverkan 
Information i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2020-02-19. 
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Ärendet  
Kommunfullmäktige har lämnat ett särskilt uppdrag till stadsdelsnämnden Örgryte-

Härlanda att för staden planera, samordna och förmedla bostäder för personer med 

funktionsnedsättningar. Uppdraget innefattar planering och utveckling av bostäder med 

särskild service, förmedling av lägenheter i bostäder med särskild service samt medverka 

i kommungemensam planering av ordinärt boende för personer med funktions-

nedsättning. Uppdraget utförs av enheten för planering och samordning inom 

funktionshinderområdet. 

I egenskap av resursnämnd för planering och samordning av bostäder för personer med 

funktionsnedsättning har ett behov av en fördjupad analys av orsaker till stadens höga 

kostnadsnivå avseende BmSS identifierats. 

 

Beskrivning av ärendet 
BmSS är den insats som står för den största andelen av de totala kostnaderna inom 

funktionshinderområdet i Göteborg. Kostnadsnivån för insatsen BmSS är hög i Göteborg 

i jämförelse med övriga riket. Behov finns därför av en fördjupad analys av orsaker till 

detta samt förslag på åtgärder för att sänka kostnadsnivån och därmed ge staden ökade 

förutsättningar för god ekonomisk hushållning i samband med införandet av en 

funktionshinderförvaltning 2021. 

Genomförande: 

Genomföra en fördjupad analys av orsaker till stadens höga kostnadsnivå för bostäder 

med särskild service i staden.  

 

Jämföra stadsdelarna utifrån kostnadseffektivitet för driften av BmSS. 

 

Förväntat resultat: 

En genomlysning av stadsdelarnas produktionskostnader bidrar till att ge ett underlag för 

organisering, planering och budgetering inför upprättandet av ny funktionshindernämnd. 

Analysen av kostnadsnivån för BmSS ger möjlighet att synliggöra kvalitetsindikatorer för 

ökad kostnadseffektivitet.  

 

Förvaltningens bedömning 
Enheten för planering och samordning har ett övergripande ansvar i staden för planering 

och samordning av bostäder för personer med funktionsnedsättning. Enheten ansvarar för 

behovsbedömning i verksamheten som underlag för resursfördelning till stadsdelarna. För 

att kunna göra en fördjupad analys om kostnadsnivån för BmSS behöver enheten för 

planering och samordning inom funktionshinderområdet under 2020 tillföras kompetens i 

form av en projektanställd ekonom. Bedömd personalkostnad på 150 tkr beräknas 

rymmas inom befintlig ram. 

 

Gitte Caous 

Tf. Stadsdelsdirektör 


