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Datum 

2019-06-18 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00047 1.2.4.1 
 

  

 

Budgetuppföljning efter maj 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari - 

maj 2019 med helårsprognos.             

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden upprättar budgetuppföljning med 

helårsprognos efter varje månad och redovisar denna för nämnden.                

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning efter maj 2019, Individ- och familjeomsorgsnämnden.                                

Samverkan 

Ärendet har 2019-06-13 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering.  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 



 
 

 

 

Budgetuppföljning Maj 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

 

 

 

 

 

  



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Budgetuppföljning Maj 2019 2(10) 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................ 3 

2 Nämndens verksamhet 1 .................................................................. 4 

2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys ...................................................... 4 

3 Verksamhetsmått ............................................................................ 10 

3.1 Individ- och familjeomsorg. .......................................................................... 10 

 

  



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Budgetuppföljning Maj 2019 3(10) 

1 Inledning 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom individ- och 
familjeomsorgens delområde barn och familj och vuxna samt för ensamkommande barn. Nämnden har 
dessutom ett kommunövergripande samordningsansvar vad avser boendesituationen för människor 
som är socialt utsatta eller långt ifrån den ordinarie bostadsmarknaden. 

Nämnden har dessutom två av kommunfullmäktige fastställa samarbetsuppdrag. Ett särskilt 
samarbetsuppdrag för barn och unga samt ett särskilt samarbetsuppdrag för boendeprocessen "mjuka 
frågor". De särskilda samarbetsuppdragen är därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och 
befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. 

Natthärbärget Badhusgatan (Kastanjen) ska hålla öppet året runt. 

Nämnden ska medverka med socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och de som 
kommer att etableras i Borås. 

Arbetet med att stärka familjehemsvården ska fortsätta under 2019. 

Unga asylsökande som fyller 18 år ska få stanna kvar i Borås Stad till dess den enskildes ansökan om 
asyl är avgjord. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 
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2 Nämndens verksamhet 1 

2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 2018-

05 
Budget2019 

Budget 
2019-05 

Utfall 2019-
05 

Prognos 
2019 

Avvikelse 

Central 
administr
ation 

-2 678 -15 067 -6 234 -5 366 -14 267 800 

Politisk 
verksamh
et 

-716 -2 135 -887 -993 -2 135 0 

Allmän 
IFO-
administr
ation 

-26 123 -72 346 -29 915 -27 276 -70 846 1 500 

Barn- och 
ungdoms
vård 

-50 889 -117 321 -45 318 -52 149 -129 179 -11 858 

Vård av 
vuxna 

-29 528 -79 093 -30 430 -30 979 -85 423 -6 330 

Flyktingve
rksamhet 

0 0 0 0 0 0 

Övrig 
verksamh
et 

0 0 0 0 0 0 

Buffert 0 -2 888 -1 203 0 0 2 888 

Summa -109 934 -288 850 -113 987 -116 763 -301 850 -13 000 

Individ och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 13 000 tkr. 

Underskottet består av: 

 Central administration plus 800 tkr 

 Politisk verksamhet plus minus noll 

 Allmän IFO-Administration plus 1 500 tkr 

 Barn och ungdomsvård minus 11 858 tkr 

 Vård av vuxna minus 6 330 tkr  

 Flyktingverksamhet plus minus noll 

 Buffert plus 2 888 tkr  

 Totalsumma minus 13 000 tkr.  
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Åtgärder pågår för att minska prognostiserat underskott genom Rätt matchat stöd, samarbetsmodell 
mellan myndighet och öppenvård, där alla komplexa ärenden ska övervägas i samverkan för att 
möjliggöra interna alternativ. Används även vid omprövning/uppföljning, samt avslut av vård. 
Strukturerat hemtagningsarbete innebär att öppenvårdskontakt med planering för hemgång ska finnas 
redan vid placeringstillfället. Utvecklar intensiv öppenvård för att möta behovet för att undvika 
placering eller vid hemgång. En översyn och aktivt arbete med insatsen kontaktfamilj och 
kontaktperson har resulterat i färre beslut med dessa insatser och istället involverat nätverket. 
Strategiskt arbete med tidiga insatser genom att öppna upp för begränsat antal serviceinsatser med 
möjlighet för föräldrar och barn att själv söka hjälp. Inom arbetet med Förstärkt familjehemsvård med 
ökat stöd till familjehemmen och till de placerade barnen kommer förvaltningen att ha ett alternativ till 
extern köpt familjehemsvård. Arbetar med ansvar och gränssnitt i förhållande till andra vårdgivare 
enligt gällande överenskommelser och rutiner för detta. 

Central administration 

Central administration består av Förvaltningsledning, Kvalitet och utveckling, Ekonomifunktion, HR-
funktion samt övrig stödverksamhet. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheterna med 
ständiga förbättringar. Verksamheten beräknas göra ett överskott med 800 tkr beroende ej tillsatta 
tjänster under året. 

Politisk nämnd  

Politisk nämnd består av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 100 % av 
nämndsekreterare. Verksamheten beräknas hålla sin budget. 

Allmän IFO Administration 

Allmän IFO Administration består av administration av myndighetsutövning för barn och unga, unga 
vuxna samt vuxna. Inom myndighetsutövning barn och unga är verksamheten uppdelat i fyra områden. 
Myndighetsutövning vuxna är uppdelad i unga vuxna 18-25 år och vuxna. 

Under allmän IFO administration ingår även socialrådgivare, där nämnden ska medverka med 
socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och de som kommer att etableras i Borås Stad. 

Övrig verksamhet under allmän IFO administration är familjerättsverksamhet, familjerådgivning samt 
social jour. Alla dessa tre verksamheter arbetar även med andra kommuner. 

Sociala jouren har sedan 2018-12-01 två nya avtalskommuner. Verksamheten har reviderat och 
tydliggjort avtalen utifrån vad som krävs för att ha en rättssäker och kvalitativ social jour. De 
kommuner som ingår förutom Borås Stad är Bollebygd, Herrljunga, Mark, Tranemo, Svenljunga, 
Ulricehamn, samt Vårgårda. 

Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse. 

Verksamheten har fått medel från Socialstyrelsen för bemanning under år 2019 med 1 978 904 kr. 

Verksamheten beräknas gå plus med 1 500 tkr beroende på att alla tjänster inte är tillsatta under året. 

Barn och ungdomsvård 

Barn och ungdomsvård 0-20 år består av institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser där 
dialogcentrum, boendestöd och kontaktverksamhet ingår. Barnahus, Utväg, Ungdomsmottagning och 
Spädbarnsverksamhet bedrivs tillsammans med Västra Götalandsregionen. 

Nämnden ska fokusera på tidiga insatser och öka den enskildes delaktighet. All vård som ges med stöd 
av Socialtjänstlagen ska ske i nära samarbete och samförstånd med samtliga parter och med barn och 
ungas behov i centrum. Rätt matchat stöd, tillämpas så att den samlande kompetensens inom Individ- 
och familjeomsorgsnämnden nyttjas optimalt och att stödet utformas och matchas utifrån den enskildes 
behov. 
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Öppenvårdsinsatserna inom den sociala barn- och ungdomsvården innebär allt från stöd i ett tidigt 
skede för att minska risken för framtida psykologiska svårigheter, till omfattande insatser för individer 
där påtagliga problem redan visats sig. 

Samarbetet med annan verksamhet och annan huvudman behöver fortsatt utvecklas och sker inom 
ramen för nämndens samarbetsuppdrag. Ett välfungerande samarbete mellan olika aktörer och den 
enskilde är av stor betydelse och verksamheten arbetar för att öka antalet samordnade individuella 
planer, SIP. Allt för att uppnå bästa resultat av vård för den enskilde. 

Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder med verksamheterna fältverksamheten, stödcentrum 
för unga och Dialogcentrum. En serviceinsats, Origo finns sedan januari 2018 och riktar sig till 
föräldrar med barn. Stödet sker genom en begränsad och kortvarig samtalskontakt. Inom 
Dialogcentrum bedrivs också barngruppsverksamhet genom Hopptornet som främst vänder sig till 
barn med separerade föräldrar. 

Verksamheten barn och familj beräknas göra ett underskott på 11 858 tkr. 

Underskottet består av: 

 Köp av externa platser minus 13 658 tkr 

De stora underskotten inom köp av externa platser finns under verksamheterna: 

 HVB 13-20 år 

 Familjehemsplaceringar internt och externt, verksamheten har minskat köp av externa utförare 
med 460 tkr januari-maj 2019 jämfört januari-maj 2018. 

 Köp av HVB 13-20 år samt köp av familjehemsvård minus 17 658 tkr varar HVB minus 
8 520 tkr, familjehemsplatser 9 138 tkr. 

 Köp av öppenvårdsplatser minskar och beräknas göra ett överskott med 4 000 tkr.  

Övrig verksamhet plus 1 800 tkr för ej tillsatta tjänster. 

Antal barn och unga med heldygnsinsatser under år 2019: 

 2019-05-31, 161 st 

 2019-04-30, 156 st 

 2019-03-31, 151 st 

 2019-02-28, 158 st 

 2019-01-31, 154 st.  

Snitt 201901-201905 156 st 

Jämfört med år 2018 

 2018-05-31, 144 st  

 2018-04-30, 141 st 

 2018-03-31, 148 st 

 2018-02-28, 153 st 

 2018-01-31, 148 st. 

Snitt 201801-201805 147 st. 

Snitt 2018 januari-november 144 st. 
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Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser under år 2019: 

 2019-05-31, 195 st 

 2019-04-30, 205 st 

 2019-03-31, 200 st 

 2019-02-28, 187 st 

 2019-01-31, 183 st. 

Snitt 201901-201905 194 st 

Jämfört med år 2018: 

 2018-05-31, 211 st 

 2018-04-30, 205 st 

 2018-03-31, 211 st 

 2018-02-28, 229 st 

 2018-01-31, 219 st. 

Snitt 201801-201805 215 st. 

Snitt 2018 januari-november 206 st. 

Verksamheten Barnahus som Individ- och familjeomsorgsnämnden bedriver ihop med 
Västragötalandsregionen, Polisen, kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn, Vårgårda, Alingsås, Lerum samt Åklagarmyndigheten. Verksamheten är en 
myndighetssamverkan i gemensamma lokaler för barn som misstänkts vara utsatta för brott. I Barnahus 
blir det ett bättre samlat bemötande och omhändertagande av barnet i utredningssituationen. I 
verksamheten finns två samordnare som håller ihop arbetet på Barnahus. 

Verksamheten Barnahus beräknas hålla budget. 

Arbetet med att stärka familjehemmen fortsätter under 2019. 

Vård av vuxna 

Vård av vuxna består av köp av institutionsvård och familjehemsvård för vuxna och unga vuxna med 
beroendeproblematik. Interna insatser för vuxna med missbruksproblem där verksamheterna 
Kaptensgatan, Badhusgatan, Klintesväng, Boendesocialenhet och Mobila teamet ingår. Individuellt 
behovsprövad öppenvård och serviceinsatser utifrån missbruksproblematik på Cedern och 
Yxhammarmottagningen. En öppen verksamhet för socialt utsatta på Träffen, samt den 
Vräkningsförebyggande enheten vars uppdrag gäller alla i staden som riskerar vräkning. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar riktat mot gruppen unga vuxna med en egen 
myndighetsutövning. Det har förbättrat möjligheten att nå gruppen och så småningom kommer det att 
innebära ett bättre nyttjande av den samlade kompetensen inom individ och familjeomsorgen för att 
bäst matcha stöd till den enskilde. Den riktade myndighetsutövningen har inneburit att unga vuxna som 
tidigare inte haft insatser ifrån Socialtjänsten blivit synliggjorda vilket har ökat inflödet. 

Inom verksamhetsområdet IFO vuxen hanteras utifrån biståndsbeslut boendesocialt stöd med 
andrahandskontrakt och sociala kontrakt av den Boendesociala enheten. Det finns jourlägenheter för 
målgrupperna relationsvåldsutsatta och andra med biståndsbeslut socialt kontrakt ifrån 
Arbetslivsförvaltningen samt träningslägenheter för utslussning i samband med missbruksbehandling. 
Det vräkningsförebyggande arbetet samordnas av nämnden och är en viktig del i Program mot 
hemlöshet. Hemlöshet är ett allt mer centralt problem för socialtjänsten och nämndens 
samordningsansvar för socialt utsatta grupper med behov av insatser från socialtjänsten är förtydligat i 
nämndens boendeuppdrag. 
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Det finns en verksamhet med blockhyrda lägenheter med stöd för personer med bestående psykisk 
och/eller fysisk ohälsa utifrån sitt missbruk. Det finns även akutboendeplatser på Badhusgatan med 
biståndsbeslut efter 10 nätter och ett boende med biståndsbeslut och dygnet runt verksamhet på 
Klintesväng. Det finns möjlighet till kortare och längre tids boende på Klintesväng med syfte att skapa 
förutsättningar ett mer långsiktigt boende. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har en verksamhet på Badhusgatan på entreprenad. 
Verksamheten är ett stödboende för personer med missbruksproblem i kombination med psykisk 
ohälsa. 

Verksamheten arbetar med Rätt matchat stöd för boendeinsatser, som en viktig del för att minska 
behovet av externa boenden tillsammans med starten av ett nytt drogfritt boende som var ett av 
nämndens uppdrag för år 2018. Boendet kommer på grund av svårigheter att anskaffa lokaler att starta 
sommaren 2019. 

IFO vuxen har två öppenvårdsmottagningar, Yxhammarsmottagningen och Cedern. Verksamheterna 
arbetar med målgruppen 13 år och uppåt med riskbruk, missbruk eller beroende. 
Yxhammarmottagningen arbetar även med anhöriga och barn till anhöriga med missbruk. Inom 
insatserna finns även mobila team och en strukturerad öppenvårdsinsats Smedjan som erbjuder insatser 
som tidigare har köpts externt. 

IFO-vuxen beräknas göra ett underskott på 6 330 tkr. Underskottet består av: 

 Köp av externa platser, tvång i öppenvård minus 3 300 tkr (Sammanlagd kostnad 5 300 tkr, 
finns en budget på 2 000 tkr 

 Köp av platser i vård och omsorgsboende inom vård och äldreförvaltning, minus 131 tkr  

 Övriga köp av externa platser minus 4 469 tkr. Under övriga köp av externt köpta platser är det 
framförallt köp av Institutionsvård SOL. 

 Övriga verksamheter under vuxen beräknas göra ett överskott med 1 570 tkr. 

 Överskottet beror på vakanta tjänster främst i avvaktan på att tillsätta tjänster utifrån att vi 
inväntar beslut om Mini Maria och Boendeuppdraget. 

Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser under år 2019: 

 2019-05-31, 55 st 

 2019-04-30, 55 st 

 2019-03-31, 56 st 

 2019-02-28, 60 st 

 2019-01-31, 55 st. 

Snitt 201901-201905 56 st 

Jämfört med år 2018: 

 2018-05-31, 58 st 

 2018-04-30, 61 st 

 2018-03-31, 57 st 

 2018-02-28, 55 st 

 2018-01-31, 54 st. 

Snitt 201801-201805 57 st. 

Snitt 2018 januari-november 59 st. 
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Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser under 2019: 

 2019-05-31, 85 st 

 2019-04-30, 88 st 

 2019-03-31, 79 st 

 2019-02-28, 79 st 

 2019-01-31, 79 st. 

Snitt 201901-201905 82 st. 

Jämfört med år 2018: 

 2018-05-31, 73 st 

 2018-04-30 75 st 

 2018-03-31, 70 st 

 2018-02-28, 72 st 

 2018-01-31, 70 st. 

Snitt 201801-201805 72 st. 

Snitt 2018 januari-november 75 st. 

Flyktingverksamhet 

Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande barn och finansieras av 
Migrationsverket. 

Verksamheten beräknas göra ett noll resultat. 

Verksamheten bedriver ett stödboende. Ett fåtal platser köps externt. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har tecknat ett avtal om Idéburet offentligt partnerskap, IOP 
med aktörer från civilsamhället för de ensamkommande som är över 18 år. 

Unga asylsökande som fyller 18 år ska få stanna kvar i Borås Stad till dess den enskildes ansökan om 
asyl är avgjord. 

Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser under år 2019: 

 2019-05-31, 80 st 

 2019-04-30, 80 st  

 2019-03-31, 84 st 

 2019-02-28, 93 st 

 2019-01-31, 99 st. 

Snitt 201901-201905 87 st. 

Jämfört med år 2018: 

 2018-05-31, 151 st 

 2018-04-30, 143 st 

 2018-03-31, 155 st 

 2018-02-28, 154 st 

 2018-01-31, 163 st. 

Snitt 201801-201805 153 st. 
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3 Verksamhetsmått 

3.1 Individ- och familjeomsorg. 

3.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

Verksamhetsmått  Utfall Maj 2018 Budget 2019 Utfall Maj 2019 

Antal barn och unga med 
heldygnsinsatser  144 145 161 

Antal barn och unga med 
öppenvårdsinsatser  211 210 195 

Antal ensamkommande barn med 
heldygnsinsatser  131 140 80 

 

3.1.2 Vuxen 

Verksamhetsmått  Utfall Maj 2018 Budget 2019 Utfall Maj 2019 

Antal vuxna personer över 20 år 
med heldygnsinsatser  58 67 55 

Antal vuxna personer över 20 år 
med öppenvårdsinsatser  73 75 85 
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Riskanalys internkontroll inför 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden fastställer Riskanalysen för 2020 samt  
översänder denna till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.               

Sammanfattning  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom de verksamhetsområden som finns inom nämnden.  
Inför 2019 tog nämnden sin utgångspunkt i 2018 års inventering av risker. 
Nämnden värderar nu dessa risker på nytt och gör förändringar och 
kompletteringar i samband med nämndsmötet. Därefter fastställs riskanalysen 
för 2020.                 

Ärendet i sin helhet 

Riskanalyser behöver göras i många olika situationer och på olika områden. 
Syftet med riskanalyser är att identifiera risker som är förknippade med det 
område som analyserats och att med analysen som grund kunna besluta om 
vilka åtgärder som ska vidtas för att minska eller helt eliminera dessa risker. 
Riskanalysen skall mynna ut i en intern kontrollplan som skall leda till att 
riskerna minimeras. 
 
Utifrån en riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner 
att särskilt granska under verksamhetsåret. Att granska samtliga rutiner och 
system skulle ge en mycket säker verksamhet men kräva mycket tid och 
resurser. Vissa kontrollmoment måste väljas ut. För att kunna välja ut kontroller 
ska årligen göras en riskanalys. När risker har identifierats skall de värderas.  
De riskområden som bör analyseras är de som på ett omfattande sätt påverkar 
nämndens verksamhet. 

 Betydande förändringar i befolkningen och för Individ- och 
familjeomsorgsnämndens målgrupper 

 Risker kopplat till den ekonomiska redovisningen 

 Nya lagar och föreskrifter som nämnden riskerar att inte kunna leva 
upp till 

 Risker att inte nå de mål som nämnden satt upp 

Riskbilder med riskbedömning 9 eller högre i riskanalysen ska tas med i den 
interna kontrollplanen. 
 
Förvaltningen har gått igenom olika områden och identifierat de risker som 
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framstått som mest påtagliga inför 2020. Nämnden går vid nämndsmötet 
igenom dessa risker, gör värderingar och eventuellt kompletterar med andra 
risker. Slutligen resulterar detta i nämndens sammantagna riskanalys som utgör 
grund för intern kontrollplan. 
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1 Inledning 

Nämnden började sin verksamhet januari 2017 och har varit i drift ca. 2 1/2 år. Utifrån den erfarenheten är det nu tydligare vad som inte är kan betraktas 

som tydliga risker och vad som däremot är centrala risker. Riskbilderna förändras även över tid. Rekrytering av socionomer har under flera år varit en 

överhängande risk för att kunna bedriva en god verksamhet med kvalitet. En risk som under den senaste tiden minskat något. Det finns skäl att göra 

översyner och vid behov ta bort inaktuella risker och påföra risker som framstår som större och påtagligare. I årets riskanalys finns flera sådana riskbilder 

där det bör övervägas om dessa ska tas bort. 

 

Nämnden hanterar och följer risker i olika sammanhang som i det systematiska arbetsmiljöarbetet, egenkontrollplaner, uppföljning av privata utförare och 

handlingsplaner för barn och ungdomsvård. På olika sätt avrapporteras dessa till nämnden.  I nämndens riskanalys lyfts fram centrala och övergripande 

risker som nämnden avser att följa under det kommande året. 

2 Regler för Intern kontroll 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Förvaltningens olika verksamheter har sett över tidigare års riskbilder och även uppföljningar av interna kontroll plander. Utifrån detta har det gjorts en 

lista med de risker som kan identifieras av verksamheterna samt en preliminär värdering. Därefter har denna lämnats till nämndes ledamöter för att gås 

igenom och ta ställning till. Nämnden avser här att se över riskerna i mindre grupper, göra sin bedömning och värdering samt komplettera med de 

eventuellt övriga risker som nämndsledamöterna identifierar. 

4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Synpunktshantering/K
valitet 

Handläggningstid i synpunktshanteringssystemet 
Beskrivning 
Risk för att handläggningstiden i 
synpunktshanteringssystemet inte hålls 

6 Nej Handläggningstiderna för synpunkter 
har hittills varit rimliga. 
Handläggningstid bedöms inte vara 
en tydlig riskfaktor så förslaget är att 
denna riskbild helt tas bort. Relativt 
få synpunkter kommer in via Infra 
Control men fler kommer i den 
direkta kontakten mellan brukare 
och verksamhet.  
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Ledningssystem för 
kvalitet 

Risk för att brukar/klienter inte får rätt insats och stöd 
Beskrivning 
Personal har inte kännedom om och/eller följer 
antagna rutiner 

6 Nej Processer och rutiner som finns i 
ledningssystemet är viktiga för 
verksamheten men risken att klienter 
få fel insats kan bara i liten grad 
kopplas till följsamhet till rutiner. 
Förslaget är att ta bort denna riskbild 
och istället ersätta den med något 
som tydligare kopplar till 
ledningssystemet och resultat i 
egenkontrollen. Dokumentation av 
viktiga ställningstaganden har där 
varit uppmärksammade och detta 
förs in som ny riskbild se nedan. 

 

Hantering av 
allmänna handlingar 

Risk för att allmänna handlingar inte hanteras korrekt 
på enheterna 
Beskrivning 
Risk för att det inte finns rutiner eller att man inte följer 
rutiner för att ta emot, lämna ut och bevara handlingar 

9 Ja Förslaget är att riskbilden formuleras 
om till "Risk att inte ha en färdig 
dokumenthanteringsplan som följs". 

 

5 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Rekrytering Risk för att kvaliteten blir lägre till följd av låg 
bemanning 
Beskrivning 
Risk till följd av svårigheten att kunna rekrytera 
socionomer 

12 Ja Sannolikheten till att inte kunna 
rekrytera socionomer har minskat 
under det senaste året och det gör 
att riskbilden kan sänkas. Svårt att 
veta helt hur utvecklingen ser ut 
under 2020. 

Uppföljning av åtgärder i KAL-planen 
 

Introduktion Risk för att det inte sker en bra introduktion 
Beskrivning 
Risk pga bland annat tidsbrist vilket är avgörande för 
att ny personal skall uppnå god kvalitet i sitt arbete 

8 Nej I verksamheterna sker en väl 
genomtänkt introduktion och 
uppföljning av tidigare interna 
kontrollplaner visar på god och 
omfattande introduktion utom i 
enstaka fall. Något som motiverar att 
sannolikheten kan sänkas. Med full 
bemanning så är även tidsbristen 
mindre och introduktionen hinns 
med. 

 

Hot - och våld Risk för hot- och våld inom det sociala arbetet 
Beskrivning 
Risk för arbetsmiljö och eventuella arbetsskador 

12 Ja Följs i systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
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Lön Risk för felaktig löneutbetalning 
Beskrivning 
Risk för att fel utbetald lön i samband med 
övertidsrapportering eller personliga utlägg 

6 Nej Kontroller visar på mycket få 
felaktigheter. 

 

6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Upphandling Risk för otillräcklig kompetens kring upphandling och 
direktupphandling som leder till ofördelaktiga avtal 
Beskrivning 
Personal har inte tillräcklig kompetens eller följer inte 
rutin vid direktupphandling 

 Nej Kompetens kring upphandling finns 
inom nämndens kvalitet- och 
utvecklingsenhet. I större 
upphandlingar anlitas Koncerninköp 
som bör vara den som har rätt 
kompetens för att undvika den 
uttryckta risken. Risken är att det 
inte är tydligt vad verksamheten ska 
ansvara för respektive koncerninköp. 
Detta kommer att göras framöver i 
samband med upphandlingar. 

 

Upphandling av 
vårdgivare 

Risk att upphandla/direktupphandla en vårdgivare som 
är på obestånd eller har andra brister 
Beskrivning 
Risk i samband med köp av HVB eller familjehem 

8 Nej Numera finns funktionen "Grön ljus" 
som används för att kontrollera att 
institutioner inte är på ekonomiskt 
obestånd. Detta gör att 
sannolikheten minskat. Även det 
digitala verktyget "Placeringsinfo" 
som upphandlats under året vilket 
gör att avropsprocessen blir 
tydligare har minskat sannolikheten 
väsentligt.  

 

Representation Risk att riktlinjer för representation inte följs 
Beskrivning 
Risken är att representationsreglerna för Borås stad 
och skatteverkets regler inte följs, samt att 
representationen /utbildningen inte är godkänd. 

6 Nej Reglerna kring representation och 
utbildningar/konferenser är numera 
väl kända i verksamheten. 
Granskningar visar på att dessa 
följs. 

 

Statsbidrag/ersättning
ar 

Risk att inte samtliga statsbidrag eller ersättningar 
söks 
Beskrivning 
Att rutiner och arbetsgång i samband med hanteringen 
av statsbidrag inte är tillräckligt tydliga 

9 Ja Arbetssätt och rutin för att bevaka 
och se över statsbidragsansökningar 
finns. Interna arbetsgångar kring 
detta utvecklas under året. 
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Kundfakturor Risk att felaktiga kundfakturor skickas ut 
Beskrivning 
Risk att debiterar fel person eller verksamhet 

6 Nej   

Bankkort Risk att bankkort används på ett felaktigt sätt i 
verksamheten 
Beskrivning 
Risk att rutiner inte finns eller är tillräckligt tydliga som 
gör det svårt att kontroller och följa. 

9 Ja Bankkort används i flera 
verksamhetsdelar/insatser. 
Uppföljning och översyn av rutiner är 
planerad.  

 

7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Rekrytering 
Familjehem 

Risk att inte kunna rekrytera och behålla familjehem 
Beskrivning 
Risk som leder till svårighet att genomföra placeringar 
alternativ till att köpa externa lösningar 

12 Ja Nämnden har ett pågående arbete 
för att förstärka familjehemsvården 
och utveckla rekryteringen av 
familjehem. Effekter som går att se 
är att nämnden har ökat möjligheten 
att behålla familjehem och ge dem 
stöd kring skolgång och ökad 
tillgänglighet utanför arbetstid. 
Områden följs kontinuerligt. 

 

BoU mötet med 
barnet 

Risk att handläggaren inte träffar barnet i utredningen 
 

8 Nej Detta följs upp utifrån 
verksamhetssystemet och att möta 
barnet i samband med utredningar 
är väl inarbetat vilket medför låg 
sannolikhet 

 

Vuxen 
Delaktighet/medskapa
nde 

Risk att inte klienter är medskapande och delaktiga i 
utformandet av insatser 
Beskrivning 
Risk att klienten inte upplever sig lyssnad på eller kan 
påverka utredning och insatser 

12 Ja Något verksamheten fokuserar och 
är viktigt att följa. 

 

Medskapande/delakti
ghet BoU 

Risk för att brukarna inte är delaktiga/medskapande i 
utredning och eller genomförande 
Beskrivning 
Risk att klienten inte upplever sig lyssnad på eller kan 
påverka utredning och insatser 

12 Ja Något verksamheten fokuserar och 
är viktigt att följa. 
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Ersättning för 
ensamkommande 

Risk att inte få in de statsbidrag som Borås stad är 
berättigade till 
Beskrivning 
Risk pga förändringar i ersättningssystemet och de 
rutiner som finns kring återsökning via statsbidrag 

8 Nej Ersättningssystemen har under 
senare tid förenklats och blivit 
tydligare för kommunerna att följa. 
Migrationsverket meddelar även 
förändringar på ett tydligt sätt. Färre 
ensamkommande kommer även till 
Sverige och Borås vilket gör att det 
också av denna anledning är lättare 
att bevaka. Sammantaget har därav 
sannolikheten för att missa 
ansökningar av statsbidrag för dessa 
ändamål minskat. 

 

Tid för möten med 
brukare/klienter 

Risk att det blir för lite tid för att möta brukare 
Beskrivning 
Risken är att inte digital teknik såsom 
videokonferenser används för möte och då ger för stor 
tidsåtgång vilket minskar tiden för övriga klientmöten 

6 Nej Skypemöten och videokonferenser 
används allt oftare av verksamheten. 
Utbildningar i denna teknik har 
genomförts. Fortfarande finns en 
möjlighet att inte Skype/ 
videokonferensteknik används till 
följd av kunskapsbrist eller andra 
skäl men det är svårt att se att den 
befarade konsekvensen skulle bli 
mindre tid för klienterna. Det som tar 
tid från direkt klientarbete är ofta 
omfattande dokumentation som 
tillkommit under senare år genom 
föreskrifter och anvisningar från 
Socialstyrelsen. För att minska 
dokumentationstid testas nya 
arbetsmetoder och även test med 
hjälpmedel såsom taligenkänning 
kommer att göras. Sammantaget 
talar detta för att riskbilden som den 
är formulerad här ska tas bort. 

 

Samverkan internt i 
Borås stad 

Risk att den interna samverkan i Borås kring dels barn 
och dels personer som behöver socialtjänstens stöd 
för sitt boende inte fungerar. 
 

9 Ja Samverkan internt är och har varit 
fokuserat under flera år. Det har 
skett utveckling i samverkan, flera 
nya rutiner och arbetssätt har 
tillkommit. Fortfarande är detta dock 
ett viktigt område där det finns en 
sannolikhet för att brukaren ytterst 
ska drabbas. Viktigt att detta följs 
upp även i den interna 
kontrollplanen. 
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Dokumentation kring 
skyddsbedömningar 
samt andra viktiga 
ställningstaganden i 
handläggningen 

Dokumentation kring skyddsbedömningar och andra 
viktiga ställningstaganden som kan försämra 
möjligheten till andra ställningstaganden och beslut 
Beskrivning 
Risk att dokumentationen uteblir eller blir för 
knapphändig i samband med skyddsbedömningar, och 
andra bedömningar och ställningstaganden 

6 Nej Detta är ett område där IVO riktade 
kritik under 2018 och som även finns 
med i egenkontrollplanen. 
Förutsättningar att hantera detta 
utan risk är större nu med 
fullbemanning och inga konsulter i 
verksamheten. 

 

Akuta placeringar i 
familjehem 

Risk att barn och ungdomar blir lidande till följd av 
akuta placeringar i familjehem 
Beskrivning 
Risk att placera i ett familjehem som är otillräckligt 
utrett och som inte är avpassat eller har brister 

8 Nej Detta är ett områden där nämnden 
fick kritik av IVO 2018. Här har 
rutinerna kring akuta placeringar 
ändrats så att i de fall det inte finns 
utredda familjehem eller plats i 
jourfamiljehem så ska placering 
inledas på institution i avvaktan på 
att det finns ett tillräckligt utrett 
familjehem och där fullständiga 
referenser har kunnat tas. Detta gör 
att risken numera är betydligt lägre 
för att detta ska inträffa. 

 

Samverkan externt 
med andra aktörer 

Risk att barn och ungdomar inte får rätt hjälp eller stöd 
till följd av brister i extern samverkan med externa 
aktörer. 
Beskrivning 
brister i rutiner, samverkansformer som leder till att 
barn, ungdomar och vuxna missbrukare inte får stöd. 

9 Ja   

8 Riskmatris 

K
o

n
s

e
k
v
e
n

s
 

4 

4 
 

8 

 

12 

 

16 
 

3 

3 
 

6 

 

9 

 

12 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

20 16 13 9 4 15 14 12 10 8 

19 11 5 22 21 18 6 3 
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2 

2 
 

4 
 

6 

 

8 
 

1 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 22 

 

Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Synpunkts-
hantering/Kvalitet 

1 Handläggningstid i 
synpunktshanteringssystemet 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Handläggningstiderna för synpunkter 
har hittills varit rimliga. 
Handläggningstid bedöms inte vara 
en tydlig riskfaktor så förslaget är att 
denna riskbild helt tas bort. Relativt 
få synpunkter kommer in via Infra 
Control men fler kommer i den 
direkta kontakten mellan brukare 
och verksamhet.  

17 7 2 1 

12 10 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Ledningssystem 
för kvalitet 

2 Risk för att brukar/klienter inte får rätt 
insats och stöd 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Processer och rutiner som finns i 
ledningssystemet är viktiga för 
verksamheten men risken att klienter 
få fel insats kan bara i liten grad 
kopplas till följsamhet till rutiner. 
Förslaget är att ta bort denna riskbild 
och istället ersätta den med något 
som tydligare kopplar till 
ledningssystemet och resultat i 
egenkontrollen . Dokumentation av 
viktiga ställningstaganden har där 
varit uppmärksammade och detta 
förs in som ny riskbild se nedan. 

Hantering av 
allmänna 
handlingar 

3 Risk för att allmänna handlingar inte 
hanteras korrekt på enheterna 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Förslaget är att riskbilden formuleras 
om  till "Risk att inte ha en färdig 
dokumenthanteringsplan som följs". 

Upphandling  Risk för otillräcklig kompetens kring 
upphandling och direktupphandling som 
leder till ofördelaktiga avtal 

3.Kännbar    Nej Kompetens kring upphandling finns 
inom nämndens kvalitet- och 
utvecklingsenhet. I större 
upphandlingar anlitas Koncerninköp 
som bör vara den som har rätt 
kompetens för att undvika den 
uttryckta risken. Risken är att det 
inte är tydligt vad verksamheten ska 
ansvara för respektive 
Koncerninköp. Detta kommer att 
göras framöver i samband med 
upphandlingar. 

Upphandling av 
vårdgivare 

4 Risk att upphandla/direktupphandla en 
vårdgivare som är på obestånd eller har 
andra brister 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Numera finns funktionen Grön ljus 
som används för att kontrollera att 
institutioner inte är på ekonomiskt 
obestånd. Detta gör att 
sannolikheten minskat. Även det 
digitala verktyget Placeringsinfo som 
upphandlats under året vilket gör att 
avropsprocessen blir tydligare har 
minskat sannolikheten väsentligt.  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Representation 5 Risk att riktlinjer för representation inte 
följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Reglerna kring representation och 
utbildningar/konferenser är numera 
väl kända i verksamheten. 
Granskningar visar på att dessa 
följs. 

Statsbidrag/ersättn
ingar 

6 Risk att inte samtliga statsbidrag eller 
ersättningar söks 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Arbetssätt och rutin för att bevaka 
och se över statsbidragsansökningar 
finns. Interna arbetsgångar kring 
detta utvecklas under året. 

Kundfakturor 7 Risk att felaktiga kundfakturor skickas ut 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Rekrytering 8 Risk för att kvaliteten blir lägre till följd 
av låg bemanning 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Sannolikheten till att inte kunna 
rekrytera socionomer har minskat 
under det senaste året och det gör 
att riskbilden kan sänkas. Svårt att 
veta helt hur utvecklingen ser ut 
under 2020. 

Introduktion 9 Risk för att det inte sker en bra 
introduktion 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej I verksamheterna sker en väl 
genomtänkt introduktion och 
uppföljning av tidigare interna 
kontrollplaner visar på god och 
omfattande introduktion utom i 
enstaka fall. Något som motiverar att 
sannolikheten kan sänkas. Med full 
bemanning så är även tidsbristen 
mindre och introduktionen hinns 
med. 

Hot - och våld 10 Risk för hot- och våld inom det sociala 
arbetet 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Följs i systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

Lön 11 Risk för felaktig löneutbetalning 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Kontroller visar på mycket få 
felaktigheter. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Rekrytering 
Familjehem 

12 Risk att inte kunna rekrytera och behålla 
familjehem 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Nämnden har ett pågående arbete 
för att förstärka familjehemsvården 
och utveckla rekryteringen av 
familjehem. Effekter som går att se 
är att nämnden har ökat möjligheten 
att behålla familjehem och ge dem 
stöd kring skolgång  och ökad 
tillgänglighet utanför arbetstid. 
Områden följs kontinuerligt. 

BoU mötet med 
barnet 

13 Risk att handläggaren inte träffar barnet 
i utredningen 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Detta följs upp utifrån 
verksamhetssystemet och att möta 
barnet i samband med utredningar 
är väl inarbetat vilket medför låg 
sannolikhet 

Vuxen 
Delaktighet/medsk
apande 

14 Risk att inte klienter är medskapande 
och delaktiga i utformandet av insatser 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Något verksamheten fokuserar och 
är viktigt att följa. 

Medskapande/del
aktighet BoU 

15 Risk för att brukarna inte är 
delaktiga/medskapande i utredning och 
eller genomförande 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Något verksamheten fokuserar och 
är viktigt att följa. 

Ersättning för 
ensamkommande 

16 Risk att inte få in de statsbidrag som 
Borås stad är berättigade till 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Ersättningssystemen har under 
senare tid förenklats och blivit 
tydligare för kommunerna att följa. 
Migrationsverket meddelar även 
förändringar på ett tydligt sätt. Färre 
ensamkommande kommer även till 
Sverige och Borås vilket gör att det 
också av denna anledning är lättare 
att bevaka. Sammantaget har därav 
sannolikheten för att missa 
ansökningar av statsbidrag för dessa 
ändamål minskat. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Tid för möten med 
brukare/klienter 

17 Risk att det blir för lite tid för att möta 
brukare 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Skypemöten och videokonferenser 
används allt oftare av verksamheten. 
Utbildningar i denna teknik har 
genomförts. Fortfarande finns en 
möjlighet att inte Skype/ 
videokonferensteknik används till 
följd av kunskapsbrist eller andra 
skäl men det är svårt att se att den 
befarade konsekvensen skulle bli 
mindre tid för klienterna. Det som tar 
tid från direkt klientarbete är ofta 
omfattande dokumentation som 
tillkommit under senare år genom 
föreskrifter och anvisningar från 
Socialstyrelsen. För att minska 
dokumentationstid testas nya 
arbetsmetoder och även test med 
hjälpmedel såsom taligenkänning 
kommer att göras. Sammantaget 
talar detta för att riskbilden som den 
är formulerad här ska tas bort. 

Samverkan internt 
i Borås stad 

18 Risk att den interna samverkan i Borås 
kring dels barn och dels personer som 
behöver socialtjänstens stöd för sitt 
boende inte fungerar. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Samverkan internt är och har varit 
fokuserat under flera år. Det har 
skett utveckling i samverkan, flera 
nya rutiner och arbetssätt har 
tillkommit. Fortfarande är detta dock 
ett viktigt område där det finns en 
sannolikhet för att brukaren ytterst 
ska drabbas. Viktigt att detta följs 
upp även i den interna 
kontrollplanen. 

Dokumentation 
kring skydds-
bedömningar samt 
andra viktiga 
ställningstaganden 
i handläggningen 

19 Dokumentation kring 
skyddsbedömningar och andra viktiga 
ställningstaganden som kan försämra 
möjligheten till andra ställningstaganden 
och beslut 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Detta är ett område där IVO riktade 
kritik under 2018 och som även finns 
med i egenkontrollplanen. 
Förutsättningar att hantera detta 
utan risk är större nu med 
fullbemanning och inga konsulter i 
verksamheten. 



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Riskanalys 2020 13(13) 

Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Akuta placeringar i 
familjehem 

20 Risk att barn och ungdomar blir lidande 
till följd av akuta placeringar i familjehem 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Detta är ett områden där nämnden 
fick kritik av IVO 2018. Här har 
rutinerna kring akuta placeringar 
ändrats så att i de fall det inte finns 
utredda familjehem eller plats i 
jourfamiljehem så ska placering 
inledas på institution i avvaktan på 
att det finns ett tillräckligt utrett 
familjehem och där fullständiga 
referenser har kunnat tas. Detta gör 
att risken numera är betydligt lägre 
för att detta ska kunna uppträda. 

Samverkan externt 
med andra aktörer 

21 Risk att barn och ungdomar inte får rätt 
hjälp eller stöd till följd av brister i extern 
samverkan med externa aktörer. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Bankkort 22 Risk att bankkort används på ett 
felaktigt sätt i verksamheten 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Bankkort används i flera 
verksamhetsdelar/insatser. 
Uppföljning och översyn av rutiner är 
planerad.  
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Uppföljning av Plan för jämställdhetsintegrering  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av 
nämndens plan för jämställdhetsintegrering och översända den till Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen.      

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 

Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är bland annat att 
säkerhetsställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt oavsett kön, bakgrund 
och tillhörighet. Bemötande, service och myndighetsutövning ska vara 
oberoende av kön. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har satt upp tre mål för arbetet med 
jämställdhetsintegrering i förvaltningen.  

- Att öka kunskapsnivån kring normkritik beträffande genus 
- Att säkra ett likvärdigt och gott bemötande samt delaktighet och 

medskapande där detta är möjligt, oavsett kön 
- Att identifiera eventuella könsskillnader i verksamheter utifrån likvärdig 

service och likvärdig myndighetsutövning samt insatsers omfattning och 
utformning.  

Påbörjat arbete 
Ett första steg för att ge medarbetare förutsättningar att integrera 
jämställdhetsarbetet i det ordinarie arbetet är att ge dem ökad kunskap kring 
normkritiskt tänkande, diskriminering och stereotypa uppfattningar beträffande 
genus. Ökad kunskap leder till att starta tankeprocesser hos medarbetare kring 
bemötande och förhållningssätt till kvinnor och män, flickor och pojkar. För att 
medarbetarna ska kunna sätta kunskapen i relation till sitt arbete med brukaren, 
erbjöds samtliga medarbetare en föreläsning om normer kring kön i samhället 
och könsstereotypa förhållningssätt inom socialtjänsten i förhållandet till 
brukaren. Föreläsaren Lisa Andersson Tengnér är genuspedagog och verksam 
som utbildare om jämställdhet, genus, normkritik och likabehandling. Lisas sätt 
att föreläsa med många illustrerande bilder, filmsnuttar och korta 
reflektionspass var mycket uppskattat och gjorde att ämnet berörde och blev 
konkret.  
 
Samtliga enheter följer upp föreläsningen med en dialog på arbetsplatsträffar 
genom att diskutera hur det ser ut på respektive enhet. Underlag för diskussion 
har skickats till samtliga enhetschefer. Varje enhet kommer en gång per år, 
under en treårsperiod, belysa frågor kring normkritiskt tänkande gällande genus. 
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Genusanalys av utredningar  
Under åtta veckor praktiserade Klara Lindberg i nämndens verksamhet som en 
del av sin utbildning till språkkonsult på Göteborgs universitet. Hon gjorde en 
kortare genusanalys av utredningar inom IFO Barn och unga. Resultatet visar 
att pojkar i större utsträckning ingår i så kallade materiella processer medan 
flickor i större utsträckning ingår i relationella processer. Detta tyder på att 
pojkarna framställs som mer aktiva och förknippas med handling, medan 
flickorna framställs som mer passiva och sätts i relation till något annat. 
 
Det är svårt att säga varför det ser ut så här, men det går inte att utesluta att 
underliggande stereotypa förhållningssätt påverkar hur texterna i utredningarna 
ser ut. Det är i så fall ett problem som rör sig bortom enskilda skribenter och 
utredningar och landar på ett mer strukturellt plan. Analysen är förstås för liten 
för att kunna säga något generellt om jämlikhet i utredningarna, men den kan 
ändå ge en indikation på att pojkar och flickor framställs på olika sätt och att 
det därför är en viktig fråga att arbeta med. Resultatet ligger i linje med tidigare 
forskning och visar på vikten av att arbeta med normkritik inom socialtjänsten. 
 
Statistik 
Nämnden har påbörjat att närmare följa könsuppdelad statisk på olika områden 
såsom aktualiseringar, återaktualiseringar och insatser för att utifrån denna 
statistik göra fördjupade analyser. Under 2018 fanns en liten övervikt för pojkar 
när det gäller de som har fått en insats i åldern 0-17 år. Denna skillnad finns 
även i år. I april hade 230 pojkar en insats och 196 flickor. En liten övervikt för 
pojkar således. När det gäller öppenvårdsinsatser är det ingen skillnad mellan 
könen. Skillnaden uppkommer när man fokuserar på placeringar utom hemmet 
där pojkar överväger. Effekten behöver inte tolkas som att det görs skillnad 
utifrån kön för här har en rad andra faktorer en betydelse såsom problematik 
och behov. Detta kommer att analyseras ytterligare framöver och visar enbart 
på några statistiska mått som hittills tagits fram. 
 
Fortsatt arbete 
Utifrån nästa mål, som är att säkra ett likvärdigt och gott bemötande samt 
delaktighet och medskapande där detta är möjligt oavsett kön, kommer Individ- 
och familjeomsorgsnämnden arbeta med att jämföra resultat från olika 
undersökningar mellan könen. Undersökningarna kommer att beröra 
återaktualiseringar, utredningstid och systematisk uppföljning BBIC (Barns 
behov i centrum), här förs statistik och vissa frågor följs över tid. Arbetet har 
påbörjats och framöver kommer man även att följa eventuella könsskillnader 
för frågor som rör bemötande, delaktighet och medskapande i exempelvis 
IFO:s nationella brukarundersökning, resultat från KKiK (Kommunens kvalitet 
i korthet) och i lokala brukarundersökningar på enhetsnivå. För att uppnå målet 
kommer verksamheter/enheter se över var det kan finnas risk att kvinnor och 
män, flickor och pojkar inte bemöts lika eller inte får likvärdiga möjligheter att 
påverka utredning och insatser.                

Ärendet i sin helhet 

Ärendet har 2019-06-13 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutsunderlag 

1. Program för jämställdhetsintegrering  
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2. Beslut Program för jämställdhetsintegrering                                

Samverkan 

Ärendet har 2019-06-13 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsoförvaltningen, FOFN.diarium@boras.se   

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 

mailto:FOFN.diarium@boras.se
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Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Program för 
jämställdhetsintegrering 
i Borås Stad
Inledning
Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna, höja 
kvaliteten och säkerhetsställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor 
och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Den innebär att alla 
kvinnor och män, flickor och pojkar, har rätt till likvärdigt bemötande, likvärdig service 
och likvärdig myndighetsutövning.

Jämställdhetsintegrering ger förutsättningar för att jämställdhetsarbetet ska kunna bli 
en del av det ordinarie arbetet och det ska utföras av verksamheternas ordinarie personal, 
inte av speciellt utsedda eller anställda personer. 

För att jämställdhetsintegrera stadens alla verksamheter krävs kunskaper om könets 
betydelse och om vilka normer som påverkar individens identitet och villkor. Denna 
kunskap är en viktig förutsättning för att arbetet ska leda till förändringar av attityder 
och värderingar, som kan tillgodose medborgares, kunders och brukares behov. 

Grunden för det offentliga Sveriges jämställdhetsarbete är de nationella målen för 
jämställdhetspolitiken som riksdag och regering lagt fast. Det överordnade målet är att 
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, vilket innebär:

• En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha 
samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för 
beslutsfattandet.

• Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och 
villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet 
livet ut.

• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män 
ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på 
lika villkor. 

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska 
ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

Borås Stad är sedan 20091 ansluten till CEMR-deklarationen, Council of European 
Municipalities and Regions, som bygger på sex grundläggande principer:

1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet.

2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra 
missgynnanden bekämpas.

3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning 
för ett demokratiskt samhälle.

1 The Council of European Municipalities and Regions (CEMR)



4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet.

5. Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/regionens verksamheter är nödvändiga 
för att främja jämställdhet.

6. Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att 
jämställdhetsarbetet ska nå framgång.

I september 2014 undertecknade Borås Stad avsiktsförklaringen för ett Jämställt Västra 
Götaland och anslöt sig därmed till den länsövergripande strategin för jämställdhetsintegrering 
2014-2017. Syftet med strategin är att anpassa, konkretisera och implementera nationella 
jämställdhetsplitiska mål utifrån regionala förutsättningar, samt fördjupa samverkan mellan 
centrala aktörer och tydliggöra roll- och ansvarsfördelning. Strategin syftar även till att 
förbättra förutsättningarna för uppföljning och utvärdering av jämställdhetspolitiken 
på regional nivå. 

Arbete i tre målområden
Jämställdhetsintegrering i Borås Stad ska utgå från den länsövergripande strategins tre 
målområden:

• Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet – förutsättningar för arbete, 
föräldraskap, utbildning, politiskt inflytande och jämställd regional tillväxt. 

• Makt och hälsa – jämställd hälsa som en fråga om fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande och fokuserar särskilt på normer för kön och deras inverkan på hälsa, 
tillgången till idrott samt kultur- och föreningsliv.

• Makt och mäns våld mot kvinnor – med fokus på våld i nära relationer, 
våldsförebyggande åtgärder samt stöd till grupper med svagt samhälleligt skydd.  

Uppdrag till nämnder och bolag
Varje nämnd/bolag ska utarbeta en plan för jämställdhetsintegrering som riktar sig till 
medborgare, kunder och brukare. Planen ska utgå från de tre målområdena och upprättas 
för en treårsperiod. Planen ska utvärderas årligen och redovisas till Kommunstyrelsen.

Planen ska innehålla:

• Verksamhetens behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en 
jämställdhetsintegrerad budget (gender budget)

• Redovisning av tre mål som nämnden/bolaget ska uppnå under planperioden

• Verksamhetens uppnådda resultat av insatser och åtgärder

Uppföljning
Fritids- och folkhälsonämnden ska följa upp nämndernas och bolagens arbete.
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§ 50 Dnr FOFN 2018-00068 1.1.3.1 

Program för jämställdhetsintegrering 2018 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden är ansvarig för uppföljning och revidering av 
rubricerat program och ger förvaltningen i uppdrag att inhämta varje 
nämnd/bolags plan för jämställdhetsintegrering. Planen ska upprättas för en 
treårsperiod och utvärderas årligen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering i 
Borås Stad och gett Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att årligen följa 
upp och revidera arbetet. Programmet gäller för samtliga nämnder och bolag. 

Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna, 
höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan 
kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. 

Arbetet sker inom tre målområden; 

 Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 

  Makt och hälsa 

 Makt och mäns våld mot kvinnor. 

I bilagan ”Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad” beskrivs 
målområdena mer utförligt. 

Varje nämnd/bolag ska utarbeta en plan för jämställdhetsintegrering som riktar 
sig till medborgare, kunder och brukare. Planen ska utgå från de tre 
målområdena och upprättas för en treårsperiod. Planen ska utvärderas årligen 
och Fritids- och folkhälsonämnden ska sammanställa nämndernas och bolagens 
arbete en gång per år.  
 
Varje nämnd/bolag ska senast den 30 juni redovisa sitt arbete till Fritids- och 
folkhälsonämnden. Nämnden sammanställer arbetet och redovisar till 
Kommunstyrelsen i september månad.  

Beslutsunderlag 

Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad 

 

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
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Justeras 2018-04-09.  
    
 
 
Ida Legnemark (V) Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2018-04-10. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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Ändring i delegationsordning för Individ- och 

familjeomsorgsnämnden 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att göra förändring i 
delegationsordningen för bistånd till vuxna i form av vård i familjehem eller 
hem för vård och boende utanför ramavtal enligt förslag nedan.              

Ärendet i sin helhet 

Ärendet handlar om förändring av delegationsordningen. Delegationsordningen ses 
kontinuerligt över utifrån lagförändringar, handböcker och praxis.  
 
I den nuvarande delegationsordningen anges att placeringar av vuxna i Hem för 
vård och boende och familjehem som sker utanför upphandlingsavtal ska beslutas 
av det sociala utskottet. Beslut om bistånd till vårdgivare inom upphandlingsavtalet 
är delegerat till metodhandledare och enhetschef.  
 
Ibland finns behov av att vända sig till institutioner och familjehem som Borås stad 
inte har aktuella ramavtal med. Skälen kan dels vara specifika behov som de 
upphandlade institutionerna inte kan tillgodose och dels när det inte finns lediga 
platser på dessa institutioner. I samband med nya upphandlingar kan nya 
tilldelningsbeslut överklagas vilket gör att Borås stad under en period blir utan 
ramavtal i väntan på avgörande. Även i dessa situationer finns det behov av att gå 
utanför ramavtal. 
 
Det finns rutiner kring arbetsgången och ställningstagandet i dessa fall vilket gör att 
dessa ärenden med fördel kan delegeras till enhetschef och verksamhetschef. 
Under åren tidigare har delegationen skiftat och under perioden med 
stadsdelsnämnder i Borås stad var dessa beslut delegerade till enhetschef.  
Inga hinder för denna förändring finns i lag eller föreskrifter. 
 

Förslag till ändring 

Ärende 
Bifalla, avslå och/eller upphörande av bistånd åt vuxen i form av vård, placering 
och omplacering i familjehem/hem för vård och boende  
 
Lagrum 
4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen 
 
Delegat 
Enhetschef myndighet 
Verksamhetschef 
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Kommentar 
I de fall biståndet gäller vårdgivare utanför upphandlingsavtal               
 

Bilaga 
Bilaga 1 Delegationsordning 

Samverkan 

Ärendet har 2019-06-13 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Ingen expediering. 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 



 
                                                                                             2019-06-18                           Bilaga 1 
 
 
 
 
 
Förändringarna i delegationsordningen 
Nedan följer de avsnitt i delegationsordningen som ändras 
 

 2. Ärendehandläggning barn och unga  
 

  Med barn avses 0-17 år. Med unga avses 18-20 år.  

13 Bifalla, avslå och upphörande i forma v vård 
utom det egna hemmet till unga 18-20 år 

4 kap 1 § SoL Metodhandledare 
Enhetschef 

Förteckning 
Delegation gäller enligt upphandlingsavtal med 
vårdgivare 

 

 3. Ärendehandläggning vuxna  
 

   

9 Bifalla, avslå och/eller upphörande av 
bistånd åt vuxen i form av vård, placering 
och omplacering i familjehem/hem för vård 
och boende  

4 kap 1 § SoL  Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  
 

Förteckning  
Delegation gäller enligt upphandlingsavtal med 
vårdgivare 
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Margareta Jensholm 
Handläggare 
 

ANÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-06-18 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00012 1.2.3.25 
 

  

 

Anmälningsärenden 2019-06-18 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 

1. Revisionsberättelse och Revisionsredogörelse 2018 

 

2. Lokalresursplan 2020-2022 

LFN 2019-06-04 2018-00188 6.2.4.0 

 

3. Uppföljning intern kontrollplan 2018  

Kommunstyrelsens beslut 2019-05-20  § 210 

 

 

 

               

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 
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Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 210 Dnr KS 2018-00664 1.2.3.2 

Uppföljning intern kontrollplan 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2: 

Godkänna redovisning av intern kontroll 2018. 
 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt eget yrkande.         

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med 
årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommun-
styrelsen. Samtliga nämnder har redovisat uppföljning av 2018 års plan.                 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse 

2. Bilaga; Nämndernas inrapporterade material, inkommen handling nr 2-20 

 

Förslag och yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen beslutar: Godkänna redovisning av intern kontroll 2018. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att  
Kommunstyrelsen beslutar att texten:  ”Kommunstyrelsen noterar att Samhälls-
byggnadsnämndens uppföljning inte omnämner det faktum att flera utbetal-
ningar har gjort av Samhällsbyggnadsförvaltningen som varken har beslutats av 
nämnden eller inryms i tjänstemännens delegationsrätt. Således har heller inga 
direkta åtgärder redogjorts som konsekvens av detta” läggs till i skrivelsen, se 
bilaga. 
 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till 
Andreas Exners (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner först-
nämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
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Kommunstyrelsen beslutat enligt Andreas Exners (SD) och Kristian Silbvers 
(SD) yrkande”. 

Omröstning 

Vid omröstningen röstas ja av Martin Nilsson (M), Mohamed Farah (S), Niklas 
Arvidsson (KD), Anna Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom Andersson (MP), 
Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kerstin Hermansson (C), Annette 
Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD). 
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Uppföljning intern kontrollplan 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Att godkänna redovisning av intern kontroll 2018. 

 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med 

årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till 

Kommunstyrelsen. Samtliga nämnder har redovisat uppföljning av 2018 års 

plan.        

          

Ärendet i sin helhet 

Inledning 

I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har nämndernas 

uppföljningar av intern kontroll år 2018 inkommit till Kommunstyrelsen. Det är 

Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för den interna 

kontrollen i Borås Stad. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att utforma en 

god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. Regler och 

anvisningar för den interna kontrollen ska dokumenteras och antas av 

nämnden. Resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 

nämnden skall därefter rapporteras till Kommunstyrelsen. 

 

Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och 

syftar bland annat till att: 

 säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs. 
 säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut. 
 minimera risker, säkra system och rutiner. 
 trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster. 
 säkra en rättvisande redovisning. 
 skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

 

Utvärdering av uppföljning 2018  

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med 

årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till 
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Kommunstyrelsen. Samtliga nämnder har redovisat uppföljning av 2018 års 

plan. Dock redovisade några nämnder efter det att årsredovisningen lämnats in.  

 

Vidare säger också reglerna för intern kontroll att nämndernas redovisning ska 

ske i ett system som Stadsledningskansliet anvisar, vilket från och med 2015 är 

Stratsys. Alla nämnder har använt Stratsys för redovisning. Några nämnder har 

missat att det är den låsta rapporten i Stratsys som ska nämndbehandlas. Det 

ska heller inte vara någon skillnad mellan den rapport som diarieförs och den 

låsta rapporten i Stratsys. Nämnderna uppmanas att beakta detta. 

 

Några nämnder har inte följt upp allt som stod i planen för 2018 samt ändrat 

eller tagit bort kontrollmoment i förhållande till planen. Det finns möjlighet att 

utveckla såväl analyser som slutsatser av uppföljningen, analysen ska följa 

upplägget i anvisningarna. I vissa fall beror den bristande analysen på att 

kontrollmoment och kontrollmetoder är vagt formulerade vilket försvårar 

analysen. Därför uppmanar kommunstyrelsen nämnderna att noggrant 

formulera kontrollmoment och kontrollmetoder för att underlätta analysen. 

 

Nämnderna har inte redovisat några större avvikelser i uppföljningarna och 

bedömningen är att det inte krävs några förändringar i övergripande rutiner. De 

avvikelser som har upptäckts vid kontrollerna har eller ska åtgärdas, berörd 

personal har informerats och aktuella rutiner har uppdaterats.  

Kommunstyrelsen noterar att samhällsbyggnadsnämndens uppföljning inte 

omnämner det faktum att flera utbetalningar har gjort av samhällsbyggnads-

förvaltningen som varken har beslutats av nämnden eller inryms i 

tjänstemännens delegationsrätt. Således har heller inga direkta åtgärder 

redogjorts som konsekvens av detta. 

 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse 

2. Bilaga; Nämndernas inrapporterade material, inkommen handling nr 2-20 

Samverkan 

Nej 

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder 

 

För Sverigedemokraterna, 
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Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd   Ledamot Kommunstyrelsen 
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Uppföljning intern kontrollplan 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Att godkänna redovisning av intern kontroll 2018. 

 

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 

förmån för Andreas Exners (SD) yrkande, se bilaga. 

 

Sammanfattning  

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med 

årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till 

Kommunstyrelsen. Samtliga nämnder har redovisat uppföljning av 2018 års 

plan.        

          

Ärendet i sin helhet 

Inledning 

I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har nämndernas 

uppföljningar av intern kontroll år 2018 inkommit till Kommunstyrelsen. Det är 

Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för den interna 

kontrollen i Borås Stad. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att utforma en 

god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. Regler och 

anvisningar för den interna kontrollen ska dokumenteras och antas av 

nämnden. Resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 

nämnden skall därefter rapporteras till Kommunstyrelsen. 

 

Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och 

syftar bland annat till att: 

 säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs. 
 säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut. 
 minimera risker, säkra system och rutiner. 
 trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster. 
 säkra en rättvisande redovisning. 



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

 skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 
 

Utvärdering av uppföljning 2018  

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med 

årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till 

Kommunstyrelsen. Samtliga nämnder har redovisat uppföljning av 2018 års 

plan. Dock redovisade några nämnder efter det att årsredovisningen lämnats in.  

 

Vidare säger också reglerna för intern kontroll att nämndernas redovisning ska 

ske i ett system som Stadsledningskansliet anvisar, vilket från och med 2015 är 

Stratsys. Alla nämnder har använt Stratsys för redovisning. Några nämnder har 

missat att det är den låsta rapporten i Stratsys som ska nämndbehandlas. Det 

ska heller inte vara någon skillnad mellan den rapport som diarieförs och den 

låsta rapporten i Stratsys. Nämnderna uppmanas att beakta detta. 

 

Några nämnder har inte följt upp allt som stod i planen för 2018 samt ändrat 

eller tagit bort kontrollmoment i förhållande till planen. Det finns möjlighet att 

utveckla såväl analyser som slutsatser av uppföljningen, analysen ska följa 

upplägget i anvisningarna. I vissa fall beror den bristande analysen på att 

kontrollmoment och kontrollmetoder är vagt formulerade vilket försvårar 

analysen. Därför uppmanar kommunstyrelsen nämnderna att noggrant 

formulera kontrollmoment och kontrollmetoder för att underlätta analysen. 

 

Nämnderna har inte redovisat några större avvikelser i uppföljningarna och 

bedömningen är att det inte krävs några förändringar i övergripande rutiner. De 

avvikelser som har upptäckts vid kontrollerna har eller ska åtgärdas, berörd 

personal har informerats och aktuella rutiner har uppdaterats.  

 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse 

2. Bilaga; Nämndernas inrapporterade material, inkommen handling nr 2-20 

Samverkan 

Nej 

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Revisionsberättelse för Individ-  
och familjeomsorgsnämnden år 2018

Vi har granskat Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamhet och årsredovisning 2018. 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning 
och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen 
bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att 
målvärdena för fyra av de fem indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 
Utvecklingsområde bedöms finnas gällande måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer. 
Ett av Kommunfullmäktiges två uppdrag till nämnden är inte genomfört. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning säkerställa en 
ändamålsenlig samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. Stadsrevisionen bedömer 
vidare att nämnden tillsammans med övriga berörda nämnder behöver utveckla sin styrning och 
uppföljning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. Man behöver också arbeta 
mot en ökad samsyn och förståelse för varandras uppdrag som en del i att utveckla samverkan 
inom området mellan nämnderna.

Individ- och familjeomsorgsnämnden bedöms inte ha en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 
merparten av de privata utförare nämnden lämnat över verksamhet till genom LOU. Förhållandena 
medför att Individ- och familjeomsorgsnämnden inte säkerställt att verksamhet som lämnats över till 
privata utförare har bedrivits med en tillräcklig intern kontroll och på ett i övrigt tillfredsställande 
sätt.

Stadsrevisionen bedömer att arbetet i Borås Stad med stöd till enskilda att hantera den egna 
ekonomin inte är ändamålsenligt. Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver tillsammans med 
övriga berörda nämnder säkerställa en ändamålsenlig samverkan och samordning som syftar till 
att Kommunfullmäktiges målsättning inom området kan nås.   

Vi bedömer att Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Individ- och familjeomsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2018.

Borås 2019-03-18

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Boris Preijde
Ordförande

Gerd Jansson 
Vice ordförande

Jan G Nilsson Thomas Gustafsson 
 

Lennart Gabre

Kenneth Larsson
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Individ- och familjeomsorgs- 
nämnden 2018
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning 
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen, 
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen 
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar 
i förekommande fall innehåller substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet i vilken 
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.    

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 17 696 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar 
att bufferten är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges budget, och att åtgärdsplan har 
upprättats under året. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de 
större budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram

• Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av ett underskott på 19 875 tkr för 
barn och ungdomsvården. De stora underskotten var köp av institutionsplatser 13-20 år som 
redovisade ett underskott på 20 074 tkr samt externa familjehemsplatser som redovisade 
ett underskott på 7 600 tkr

• Det negativa underskottet kan också härledas till kostnader som avser köp av platser inom 
vuxen som redovisade ett underskott på 9 442 tkr

• Verksamheter som redovisade ett överskott var Central administration, Barnahus samt 
ensamkommande barn. Överskotten beror i huvudsak på ej tillsatta tjänster och överskott 
på ansökan av medel från Migrationsverket för år 2017

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansöker till Kommunstyrelsen om att få hela underskottet på 
17 696 tkr avskrivet. Nämndens ackumulerade resultat från år 2017 var plus 17 432 tkr.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt 
nedanstående. 

2   2   1   0 – av 5 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för fyra av de fem indikatorerna som Kommunfullmäktige 
har fastställt. 

• Antal personer i en hemlöshetssituation som får eget förstahandskontrakt med 
hjälp av socialtjänsten. 
Utfallet för år 2018 har försämrats i förhållande till föregående års utfall. Under 2018 
har nämnden inte uppnått målet om 20 personer. Orsaken är dels att färre har beviljats 
andrahandskontrakt och dels att de som har sådana sedan tidigare står allt längre ifrån 
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• bostadsmarknaden. Det beror oftast på höga skulder och/eller andra långvariga 
svårigheter i hyresförhållandena som omöjliggör ett eget kontrakt

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Utfallet för år 2018 har försämrats i förhållande till föregående års utfall. Sjukfrånvaron 
varierar kraftigt mellan olika enheter, vilket uppmärksammas och något som ansvariga 
chefer arbetar med beroende på problematik och omfattning. Målet för 2018 är 6 %, 
utfallet blev 6,8 %, 0,8 % högre än budget och 0,4 % högre än år 2017. En medvetenhet 
i hälsofrågor kombinerat med ett systematiskt arbetsmiljöarbete och ett aktivt arbete 
med att förkorta rehabiliteringsprocessen har varit strategiskt viktiga områden för att 
förebygga ohälsa och minska antalet sjukskrivningar

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Utfallet för år 2018 har förbättrats i förhållande till föregående års utfall. Antalet 
timavlönade är framförallt kopplat till verksamheten boende för ensamkommande 
barn samt boende för vuxna med missbruksproblem. Nämnden har arbetat med 
att minska antalet timavlönade. För år 2017 var det 15,3 årsarbeten som har arbetat 
som timavlönad. För år 2018 var det 12,8 årsarbetare budgeten var 11 årsarbetare. 
Minskningen beror på att det finns färre boende för ensamkommande, tre stycken 
boenden har avslutats under året

• Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. 
Utfallet för år 2018 har försämrats i förhållande till föregående års utfall. Målet för friska 
medarbetare under ett år i procent av andel anställda är 40 %, utfallet för år 2018 blev 
34,1 %. 5,9 % lägre än budget samt 2,2 % lägre än 2017. Nämnden har arbetat med att 
höja procenten för friska medarbetare under året

Nämndens indikatorer med målvärden

Nämnden har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Stadens styr- 
och ledningssystem. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 

Nämnden har avseende 2018 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av dessa 
är ett uppdrag inte genomfört.

0   1   1   0 – av 2 uppdrag

• Individ- och familjeomsorgsnämnden ska under året starta ett drogfritt stödboende för 
personer med missbruksproblematik. Detta är en viktig del för att skapa ett anpassat 
utbud vilket är nödvändigt för att brukare med olika behov ska ges förutsättningar 
att bo genom stöd av interna insatser.

 Uppdraget att förbereda för starten av ett nytt drogfritt boende har påbörjades under 2018 
och verksamheten beräknas komma igång efter sommaren 2019
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Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Familjehemsvård 

Under året har förvaltningen arbetat med förstärkning av familjehemsvården. De åtgärder som 
hittills genomförts är att familjehemsenheten har förstärkts med familjehemsekreterartjänster 
samt genomfört en utökning av både socialassistentstöd och metodhandledarstöd. En pedagog 
har anställts för att arbeta med specifika uppdrag för att förbättra familjehemsplacerade barn och 
ungdomars skolgång. Avtal för jourfamiljer har upprättats och två jourhemsfamiljer har startats upp. 
En kommunikatör finns att tillgå motsvarande 20 % för att arbeta med marknadsföring i syfte att öka 
kunskap och intresse för att bli familjehem och på så sätt öka rekrytering av interna familjehem. En 
rekryteringsplan håller på att tas fram. Utökat stöd i form av möjlighet till telefonkontakt kvällstid 
och helger har startat upp under hösten 2018. Detta innebär att familjehemssekreterarna kommer 
att ha beredskapstid kvällar och helger. Facklig samverkan pågår och denna form av utökat stöd 
förväntas starta upp under hösten 2018. Alla familjehemssekreterare har gått en kompetenshöjande 
utbildning. En uppföljningsplan för målområdena ett ökat antal interna familjehem och ökad kvalitet 
har upprättats och uppföljning kommer att ske kontinuerligt under året.

Förvaltningen har under året haft ungefär 55 pågående interna familjehemsplaceringar per månad 
och ungefär 16 externa pågående placeringar per månad. 

Hemlöshet 

Nämnden har under året gjort en översyn av akutboendet Badhusgatan (Natthärbärget Kastanjen). 
En arbetsgrupp sammansatt av politiker inom Individ- och familjeomsorgsnämnden och tjänstemän 
har gjort en översyn av nämndens akutboendeplatser för målgruppen i en akut hemlös situation. 
Syftet har varit större rättssäkerhet och tydliggörande av ansvar och behov vilket kan uppnås genom 
att biståndsbedöma platserna efter tio nätter och utöka öppettiderna till året runt.

Nämnden har under året tagit fram ett förslag, i samverkan med berörda nämnder, som tydliggör 
ansvar och befogenheter som är kopplat till sociala bostäder. Förslaget har ifrån Kommunstyrelsen 
gått ut på remiss och inget beslut är fattat. 

Uppföljning av placerade barn och unga i familjehem och HVB

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gjorde under hösten 2018 en omfattande tillsyn där IVO 
granskade familjehemsvården i Borås Stad. Dels genom att verksamheten fick göra egenkontroll, dels 
genom aktgranskning och tillsynsbesök. Resultatet var att verksamheten följde gällande lagstiftning 
och föreskrifter när det gäller uppföljning av placeringar utom det egna hemmet. 

Verksamheten har fortsatt arbeta utifrån ovanstående sätt. Förvaltningen följer de lagstadgade krav 
som finns och följer även Socialstyrelsens föreskrifter och handböcker. Verksamheten har även 
utformat en processkarta med verksamhetsspecifika rutiner och instruktioner som ska vara till hjälp 
för medarbetaren vid uppföljning av placerade barn och unga i familjehem och HVB. Verksamheten 
har bland annat rutin för familjehemsvård. 

Vid en placering utom det egna hemmet så får det placerade barnet en särskilt utsedd socialsekreterare, 
så kallad ”barnsekreterarare”. Barnsekreteraren har fortlöpande och regelbundna uppföljningar/
avstämningar med det placerade barnet, oavsett vilken placeringsform. Uppföljningar sker exempelvis 
tillsammans med familjehemssekreterarna eller med personal på HVB-hem samt barnets föräldrar. 
Verksamheten strävar efter att samarbeta med för barnet viktiga verksamheter/myndigheter såsom 
skola och hälso- och sjukvård. Verksamheten har också en pedagogisk samordnare som är behjälplig i 
kontakt med skolan. Vid uppföljning har barnsekreteraren ett enskilt samtal med det placerade barnet. 
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När det gäller HVB-hem så sker uppföljning cirka var sjätte vecka, tätare vid behov. Vid placering 
i familjehem sker uppföljning cirka en gång per månad det första halvåret och därefter cirka fyra 
gånger per år. Verksamheten följer gällande lagstiftning där uppföljning av vården ska ske minst 
en gång var sjätte månad via övervägande eller omprövning vilket rapporteras för Individ- och 
familjeomsorgsnämndens socialutskott enligt gällande delegationsförteckning.

Personalomsättning 

Rekryteringssvårigheterna har under året varit stora och verksamheten har inte lyckats tillsätta alla 
tjänster. Nämnden har istället köpt in personal från bemanningsföretag. Kostnadsnivåerna inom barn 
och ungdomsvårdsverksamhetens resultat påverkas negativt av svårigheterna att rekrytera personal. 
Mot slutet av 2018 har antalet vakanta tjänster minskat och även antalet anlitade konsulter som en 
följd av detta. För år 2019 kommer det finnas personal på alla tjänster och då behövs det inte längre 
några inköp av personal från bemanningsföretag. Lönesatsningar har gjorts på yrkesgruppen och en 
handlingsplan finns nu framtagen efter arbetet i KAL-gruppen (Kompetens- och personalförsörjning, 
Arbetsvillkor, Lönebildning).

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts. 
I det nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Granskning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga

Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i Borås Stads arbete med samverkan och förebyggande 
arbete kring barn och unga. Granskningen visar att Borås Stads arbete inom området inte fullt ut 
är ändamålsenligt.

Grundskolenämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver enligt Stadsrevisionens 
bedömning säkerställa en ändamålsenlig samverkan och förebyggande arbete inom området.
Stadsrevisionen bedömer vidare att även övriga granskade nämnder behöver utveckla sin styrning 
och uppföljning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. Man behöver också 
arbeta mot en ökad samsyn och förståelse för varandras uppdrag som en del i att utveckla samverkan 
inom området mellan nämnderna.

Stadsrevisionen vill poängtera att identifierade brister inom området medför att barn och unga 
i Borås Stad riskerar att inte få det stöd och hjälp som de behöver i ett tidigt skede utifrån ett 
helhetsperspektiv. Åtgärder inom området är angelägna då både kostnader och konsekvenser ur 
ett kommunalekonomiskt-, individuellt- och folkhälsoperspektiv kan minskas om välfungerande 
samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga säkerställs.

 
Styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola, vård och omsorg 

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola och 
vård och omsorg i Borås Stad. Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och 
lokala styrdokument, bedöma om berörda nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning 
och uppföljning av privata utförare. 

Stadsrevisionens bedömning är att Individ- och familjeomsorgsnämndens styrning och uppföljning 
av privata utförare inte är ändamålsenlig. Nämnden bedöms dock ha en ändamålsenlig styrning 
och uppföljning för boendet på entreprenad via LOU. I övrigt har nämnden inte följt upp något 
av de sammanlagt 38 avtal som har upphandlats genom LOU avseende; familjehemsvård för barn 
och unga, familjehemsvård för vuxna, öppenvård för barn
och unga, öppenvård för vuxna och HVB för vuxna under 2017 eller 2018. Nämnden har inte 
heller genomfört någon uppföljning av de HVB för barn och unga som upphandlats via ramavtal
genom SKL-Kommentus 2017 eller 2018. Den uppföljning som sker inom området är ärendeuppföljning 
på individnivå.
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Förhållandena medför att Individ- och familjeomsorgsnämnden inte säkerställt att verksamhet som 
upphandlats av privata utförare via LOU bedrivits med en tillräcklig intern kontroll och på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. Nämnden behöver säkerställa att en plan för uppföljning av
privata utförare tas fram, genomförs och dokumenteras. En del av genomförandet bör vara en 
systematisk genomgång av giltiga tillstånd och tillsynsresultat från IVO. En sammanfattning av
uppföljningen bör rapporteras till nämnden minst en gång/år och diarieföras för att säkerställa 
allmänhetens insyn.

Stöd till enskilda att hantera sin egen ekonomi 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin. 
Syftet är att med utgångpunkt i 2016 års granskningsresultat granska om Borås Stads arbete inom 
området är ändamålsenligt.

Stadsrevisionens bedömning är att den målsättning som anges i Kommunfullmäktiges program 
mot hemlöshet inte uppnås. Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Överförmyndarenheten och Budget- och skuldrådgivning har olika synsätt på godmanskap, förmedling 
och vilka insatser som behövs i bl.a. boendestödjande och vräkningsförebyggande syfte. Bristande 
samordning och samverkan medför övervältring av arbetsuppgifter och att enskilda riskerar att inte 
får sina behov av stöd med att hantera den egna ekonomin tillgodosedda med negativa följdverkningar 
både för den enskilde och för Borås Stad. 

Granskningsresultaten bekräftar i allt väsentligt slutsatserna i 2016 års granskning. Sammantaget 
bedömer Stadsrevisionen att arbetet i Borås Stad med stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin 
inte är ändamålsenligt. Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver säkerställa en ändamålsenlig 
samverkan och samordning som syftar till att Kommunfullmäktiges målsättning inom området 
kan nås.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser 
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern 
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa 
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem. 

Planen för intern kontroll omfattar 12 kontrollmoment, riskanalysen 20 identifierade risker. Samtliga 
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 19 februari 2019. Uppföljningen av den interna 
kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden har genomfört egen riskanalys. 
Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. 

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2018-10-02 med Individ- och familjeomsorgsnämndens presidium, 
bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens 
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande 
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de 
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  
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Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte 
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har under året inte uppnått målvärdena för fyra av fem 
indikatorer. Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges 
indikatorer. Utvecklingsområde bedöms finnas gällande måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges 
indikatorer. Ett av två uppdrag har inte genomförts. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin 
årsredovisning anger förklaringar till varför uppdragen inte har genomförts. 

Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden, vilket inte 
är i enlighet med Borås Stads styr- och ledningssystem.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 17 696 tkr. Stadsrevisionen 
bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. 

Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I riskanalysen har 
det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning säkerställa en 
ändamålsenlig samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. Stadsrevisionen bedömer 
vidare att nämnden tillsammans med övriga berörda nämnder behöver utveckla sin styrning och 
uppföljning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. Man behöver också arbeta 
mot en ökad samsyn och förståelse för varandras uppdrag som en del i att utveckla samverkan inom 
området mellan nämnderna.

Individ- och familjeomsorgsnämnden bedöms inte ha en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 
merparten av de privata utförare nämnden lämnat över verksamhet till genom LOU. Förhållandena 
medför att Individ- och familjeomsorgsnämnden inte säkerställt att verksamhet som lämnats över till 
privata utförare har bedrivits med en tillräcklig intern kontroll och på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Stadsrevisionen bedömer att arbetet i Borås Stad med stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin 
inte är ändamålsenligt. Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver säkerställa en ändamålsenlig 
samverkan och samordning som syftar till att Kommunfullmäktiges målsättning inom området 
kan nås.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 
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Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

 

1. Socialutskott 2019-05-17 protokoll  

2. Socialutskott 2019-05-23 protokoll  

3. Socialutskott 2019-06-05 protokoll  
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