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Datum 

2020-03-10 
 

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

 

Individ- och familjeomsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed 

till sammanträde i Vulcanushuset Österlånggatan 74,  

 

tisdagen den 17 mars 2020 kl. 14:00 

 

Individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten 

(utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

Mats Tolfsson 
Individ- och familjeomsorgsnämndens 
Ordförande 

Hans Abrahamson  
T f förvaltningschef 

 

Gruppmöten för politisk beredning i partigrupperna sker enligt följande: 

 

Mitt-S-samverkan  

Tisdag 17 mars, klockan 13:00. Lokal Kapsel.  

 

Alliansen 

Tisdag 17 mars, klockan 13:00. Lokal Fauna.  

 

Vänsterpartiet 

Söndag 15 mars 2020, klockan 18:00. 

 

Sverigedemokraterna 

Tisdag 17 mars, klockan 13:00. 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Margareta Jensholm, 033-357073 eller via e-post: 

margareta.jensholm@boras.se  

mailto:margareta.jensholm@boras.se
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Ärende  

1.  Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  
 

 

2.  Fastställande av föredragningslista 
 

 

3.  Information från förvaltningschefen  
 

 

4.  Information från Dataskyddsombuden  
 

 

5.  Dataskyddsombud i enlighet med Brottsdatalagen 
Dnr 2020-00055 1.2.3.25 

 

6.  Budgetuppföljning efter februari 2020 
Dnr 2020-00042 1.2.4.1 

 

7.  Delrapportering LUPP åtgärdsplan 1,5 år 
Dnr 2020-00026 1.2.3.25 

 

8.  Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2019  
Dnr 2020-00041 1.2.3.2 

 

9.  Anmälningsärenden 2020-03-17 
Dnr 2020-00016 1.2.3.25 

 

10.  Delegationsbeslut 2020-03-17 
Dnr 2020-00017 3.7.2.1 

Sekretess  

11.  Faderskapsnedläggning 
Dnr 2020-00044 3.7.2.25 

Sekretess 

12.  Ändrad utbetalning av barnbidrag 
Dnr 2020-00049 3.7.2.25 

Sekretess 

13.  Ändrad utbetalning av barnbidrag  
Dnr 2020-00050 3.7.2.25 

Sekretess 

14.  Ändrad utbetalning av barnbidrag 
Dnr 2020-00051 3.7.2.25 

Sekretess 

15.  Ändrad utbetalning av barnbidrag 
Dnr 2020-00052 3.7.2.25 

Sekretess 

16.  Ändrad utbetalning av barnbidrag 
Dnr 2020-00053 3.7.2.25 

Sekretess 
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17.  Övrigt 
  

 

 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2020-03-17 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2020-00055 1.2.3.25 
 

  

 

Dataskyddsombud i enlighet med Brottsdatalagen 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta att personuppgifts-
ansvariga Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund, utses till nämndens dataskyddsombud i enlighet med 
Brottsdatalagen. 

Ärendet i sin helhet 

Dataskyddsförordningen trädde i kraft i maj 2018 och ersatte då gällande 
personuppgiftslag (PuL). Dataskyddsförordningen ställer höga krav på hur 
personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. För att Borås Stad ska 
kunna uppfylla kraven på ett rättssäkert sätt är det av avgörande betydelse med 
en tydlig organisation för arbetet. Organisationen klargör de olika rollerna och 
arbetsuppgifterna med dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är 
personuppgiftsansvarig och ska enligt dataskyddsförordningen utse 
dataskyddsombud.           

Alla verksamheter som verkställer straffrättsliga påföljder ska utse 
dataskyddsombud i enlighet med Brottsdatalagen.  
Individ- och familjeomsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig för 
personuppgifter som handlar om brott och ska därför utse dataskyddsombud 
enligt Brottsdatalagen.      

  
En tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen kan besluta att en ungdom som 
påföljd för sin brottslighet ska dömas till ungdomsvård och ungdomstjänst 
enligt reglerna i 32 kap 1-2 §§ Brottsbalken.  
Domstolarna kan även döma en missbrukare till vård enligt lagen om vård av 
vissa missbrukare och då överlämna verkställigheten till socialnämnden enligt 
31 kap 2 § Brottsbalken.         

Beslutet expedieras till 

Nämndens dataskyddsombud. 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande   

 

    Hans Abrahamson  

                                                                                       T f förvaltningschef 
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Datum 

2020-03-17 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2020-00042 1.2.4.1 
 

  

 

Budgetuppföljning efter februari 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljning februari 

2020 med helårsprognos.         

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden upprättar budgetuppföljning med 

helårsprognos efter varje månad och redovisar denna för nämnden.                

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning efter februari 2020 Individ- och familjeomsorgsnämnden                            

Samverkan 

Ärendet har 2020-03-12 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Ingen expediering.  

 

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 

 



 
 

 

 

Budgetuppföljning Febr 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
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1 Inledning 

Nämndens uppgift 2020 

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. 

Verksamheten 2020 

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 2020. 

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. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ska vara behjälplig och delta i arbetet. 

Det femåriga projektet En kommun fri från våld är avslutat. Projektet framarbetade metoder ska 
implementeras i nämndens ordinarie verksamhet. 
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2 Nämndens verksamhet 1 

2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 2019-

02 
Budget 2020 

Budget 
2020-02 

Utfall 2020-
02 

Prognos 
2020 

Avvikelse 

Central 
administr
ation 

-2 147 -15 851 -2 602 -617 -15 110 741 

Politisk 
verksamh
et 

-331 -2 445 -406 -395 -2 445 0 

Allmän 
IFO-
administr
ation 

-11 127 -77 571 -12 716 -11 591 -76 171 1 400 

Barn- och 
ungdoms
vård 

-18 131 -126 230 -21 145 -19 552 -147 630 -21 400 

Vård av 
vuxna 

-10 687 -80 744 -13 509 -11 249 -88 044 -7 300 

Flyktingve
rksamhet 

0 0 0 0 0 0 

Övrig 
verksamh
et 

0 0 0 0 0 0 

Buffert 0 -3 059 -510 0 0 3 059 

Summa -42 423 -305 900 -50 888 -43 404 -329 400 -23 500 

Nya uppdrag 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att, i nära samverkan med andra nämnder som 
jobbar med barn och ungdomar, utreda möjligheterna att inrätta en särskild förebyggande-enhet med 
uppdrag att motverka att unga i riskzon hamnar i normbrytande beteenden. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska tillsammans med Arbetslivsnämnden, utreda om åldern som 
relationsvåldsenheten riktar sig till kan sänkas från 18 till 16 år. Utredningen ska också belysa vilken 
hjälp ungdomar mellan 16-18 år kan få av respektive nämnd. 

Ekonomiska förutsättningar 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämnden kommunbidrag för år 2020 är på 305 900 tkr. En buffert är avsatt 
med 1 %, 3 059 tkr. 

Tillskott i budget utöver löner med 2,7 % och övriga kostnader med 1,8 % 

 Avtal Ungdomsmottagning, 1 200 tkr 

 Utökning Barnahus, 300 tkr 

 Förstärkt Familjehemsvård, 2 000 tkr  

 Helårseffekt Stödboende, 3 000 tkr 
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 Strukturerat underskott i grunduppdrag (volymökning) 5 800 tkr 

 Utav volymökningen på 5 800 tkr är 60 %, 3 480 tkr budgeterat på familjehemsplatser och 
40 %, 2 320 budgeterat på köp av platser HVB 13-20 år.   

 En fjärde familjecentral, 600 tkr 

 Bytt Kommunbidrag med Vård- och äldrenämnden, 1 300 överfört till Vård- och äldrenämnden 
för köp av platser på Vård och omsorgsboende.   

Beslutade besparingsförslag budget 2020 

 Smedjan minska en tjänst besparing 650 tkr, minska från två tjänster till en tjänst 

 Vräkningsförebyggande minska en tjänst 600 tkr, minska från 4,5 tjänster till 3,5 tjänster 

 Cedern minska en tjänst 700 tkr, minska från fyra tjänster till tre tjänster 

 Träffen 435 tkr, se över lokalerna för verksamheten 

 Fortsätta arbetet med att minska placeringskostnaderna för barn och unga, vuxna genom att 
använda Rätt matchat stöd vid omprövning/uppföljning av vård, samt avslut av vård och arbeta 
enligt Strukturerat hemtagningsarbete. Bevaka ansvarsområde och gränssnitt i förhållande till 
andra vårdgivare, samt använda gällande rutiner för att nå överenskommelse. 

 Se över den interna öppenvården som bedrivs inom nämndens område och se vilka 
synergieffekter och kostnadsminskningar som går att uppnå genom samverkan.   

Individ och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 23 500 tkr. 

Underskottet består av: 

 Central administration + 741 tkr 

 Politisk verksamhet + - noll 

 Allmän IFO-Administration + 1 400 tkr 

 Barn och ungdomsvård - 21 400 tkr 

 Vård av vuxna - 7 300 tkr 

 Flyktingverksamhet + - noll 

 Buffert + 3 059 tkr 

 Totalsumma - 23 500 tkr. 

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 
externköpt 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 741 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. 
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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 består av: 

 Familjerådgivning, där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd och Ulricehamn ingår.   

 Familjerätt, där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga och 
Tranemo ingår.  

 Social jour, där kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn 
samt Vårgårda ingår.  

Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse. 

Verksamhet beräknas göra ett plusresultat med 1 400 tkr. 

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. 

Öppenvårdsinsatserna inom den sociala barn- och ungdomsvården innebär allt från stöd i ett tidigt 
skede för att minska risken för framtida psykosociala svårigheter, till omfattande insatser för individer 
där påtagliga problem redan visat 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 bland annat genom socialrådgivare på 
familjecentralerna, fältverksamheten och stödcentrum för unga. En serviceinsats, Origo finns också 
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 unga beräknas göra ett underskott på 21 400 tkr. 

Underskottet består av: 

 Köp av externa platser minus 23 519 tkr 

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

 Familjehemsplaceringar internt och externt minus 14 977 tkr 

 HVB 13-20 år, minus 12 842 tkr 

 HVB 0-12 år, minus 200 tkr 

 Öppenvård, plus 4 500 tkr 

 Övrig verksamhet plus 2 119 tkr främsta anledning alla tjänster kommer inte vara tillsatta under 
året. 
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Antal barn och unga med heldygnsinsatser under år 2020: 

 2020-02-29, 177 st 

 2020-01-31, 173 st.  

Snitt 202001–202002 175 st 

Jämfört med år 2019 

 2019-02-28, 158 st 

 2019-01-31, 154 st. 

Snitt 201901–201902 156 st. 

Snitt 201901–201911 158 st 

Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser under år 2020: 

 2020-02-29, 218 st 

 2020-01-31, 223 st. 

Snitt 202001–202002 220 st 

Jämfört med år 2019: 

 2019-02-28, 187 st 

 2019-01-31, 183 st. 

Snitt 201901–201902 185 st. 

Snitt 201901–201911 198 st 

Verksamheten Barnahus som Individ- och familjeomsorgsnämnden bedriver ihop med 
Västragötalandsregionen, Polisen, Åklagarmyndigheten och kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, 
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, Alingsås och Lerum. 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. En utökning med 0,5 % 
samordnare är beslutad för 2020. 

Verksamheten Barnahus beräknas hålla budget. 

Vård av vuxna 

Vård av vuxna består av köp av institutionsvård, familjehemsvård och interna insatser för vuxna och 
unga vuxna med beroendeproblematik. Oavsett insats fortsätter arbetet med delaktighet för klienterna 
både när det gäller val av insats och i uppföljningarna 

Verksamheterna arbetar utifrån Handlingsplan för ett strukturerat hemtagningsarbete. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar sedan 2017 riktat mot gruppen unga vuxna med en egen 
myndighetsutövning. Det har förbättrat möjligheten att nå gruppen och på sikt 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. 

Det finns individuellt behovsprövade öppenvårdsinsatser, service insatser, akuta och långsiktiga 
boendeformer utifrån missbruk och social problematik, en öppen verksamhet för socialt utsatta och det 
Vräkningsförebyggande arbete, vars samordningsuppdrag gäller alla i staden som riskerar att vräkas. 

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. Arbetet är en viktig del i Program mot hemlöshet som nämnden ansvarar för där 
målen är kvarboende och när andrahandskontrakt beviljats egna kontrakt. 
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Inom verksamhetsområdet IFO vuxen hanteras utifrån biståndsbeslut boendesocialt stöd med 
andrahandskontrakt och sociala kontrakt av den Boendesociala enheten. Under 2020 pågår ett 
utvecklingsarbete i samverkan med Arbetslivsförvaltningen som kommer att resultera i att ALF övertar 
anskaffning av bostäder och IFO utredning och eventuell insats av andrahandskontrakt för klienter i en 
hemlös situation med behov av insatser ifrån socialtjänsten. 

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 ett nytt drogfritt boende som startades hösten 2019. 
Under 2020 påbörjas arbetet med ett gemensamt RMS i förvaltningen med syfte att använda alla 
insatser på bästa sätt utifrån klienternas behov. 

IFO vuxen har två öppenvårdsmottagningar. Verksamheterna arbetar med målgruppen 13 år och uppåt 
med riskbruk, missbruk eller beroende. Yxhammarmottagningen arbetar även med anhöriga och barn 
till anhöriga med missbruk Öppenvårdsmottagningen. Cedern har i budget 2020 minskats med en 
tjänst. Inom insatserna finns även mobila team och en strukturerad öppenvårdsinsats Smedjan som i 
budget 2020 också har minskats med en tjänst. 

IFO-vuxen beräknas göra ett underskott på 7 300 tkr. Underskottet består av: 

 Köp av externa platser, tvång i öppenvård minus 2 234 tkr (Sammanlagd kostnad 4 800 tkr), 
finns en budget på 2 714 tkr 

 Övriga köp av externa platser minus 3 766 tkr. Under övriga köp av externt köpta platser är det 
framförallt köp av platser specialboende och Institutionsvård LVM. 

 Övriga verksamheter under vuxen beräknas göra ett underskott med 1 300 tkr. 

Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser under år 2020: 

 2020-02-29, 41 st 

 2020-01-31, 51 st. 

Snitt 202001–202002 46 st 

Jämfört med år 2019: 

 2019-02-28, 60 st 

 2019-01-31, 55 st. 

Snitt 201901–201902 58 st. 

Snitt 201901–201911 52 st 

Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser under 2020: 

 2020-02-29, 83 st 

 2020-01-31, 86 st. 

Snitt 202001–202002 84 st. 

Jämfört med år 2019: 

 2019-02-28, 79 st 

 2019-01-31, 79 st. 

Snitt 201901–201902 79 st. 

Snitt 201901–201911 81 st 
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Flyktingverksamhet 

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

Verksamheten placerar främst ensamkommande barn och unga i familjehem eller internt 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 asylsökande 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 2020: 

 2020-02-29, 32 st 

 2020-01-31, 38 st. 

Snitt 202001–202002 35 st. 

Jämfört med år 2019: 

 2019-02-28, 93 st 

 2019-01-31, 99 st. 

Snitt 201901–201902 93 st. 

Snitt 2019-01-2019-11 75 st. 

Verksamheten beräkna gå + - noll. 
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3 Verksamhetsmått 

3.1 Individ- och familjeomsorg. 

3.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

Verksamhetsmått  Utfall Feb 2019 Budget 2020 Utfall Feb 2020 

Antal barn och unga med 
heldygnsinsatser  158 140 177 

Antal barn och unga med 
öppenvårdsinsatser  187 220 218 

Antal ensamkommande barn med 
heldygnsinsatser  93 40 32 

3.1.2 Vuxen 

Verksamhetsmått  Utfall Feb 2019 Budget 2020 Utfall Feb 2020 

Antal vuxna personer över 20 år 
med heldygnsinsatser  60 61 41 

Antal vuxna personer över 20 år 
med öppenvårdsinsatser  79 75 83 
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Delrapportering Lupp åtgärdsplan 1,5 år 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna 

Delrapportering Lupp åtgärdsplan 1,5 år samt översända denna till 

Kommunstyrelsen.           

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen ansvarar för att löpande revidera och följa upp nämndernas 

och Kommunstyrelsens åtgärdsplan för Lupp 2017. Åtgärdsplanen för 

nämnderna och Kommunstyrelsen gäller för 2019-2021.    

Lupp, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en av de modeller som Borås 

Stad använder för uppföljning och analys av brukares och invånares 

uppfattning om kommunens verksamheter. Lupp-resultatet ger en bred bild av 

hur det är att bo och leva som ung i Borås och ger ett underlag för det fortsatta 

arbetet.                         

Beslutsunderlag 

1. Individ- och familjeomsorgsnämnden LUPP 2019                                                        

Samverkan 

Ärendet har 2020-03-12 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
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Datum 

2020-03-17 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden  

 

Azadeh Törnskog  
Handläggare  
 

 

 

Delrapportering LUPP åtgärdsplan 1,5 år 

Kommunstyrelsen ansvarar för att löpande revidera och följa upp nämndernas 

och Kommunstyrelsens åtgärdsplan för Lupp 2017. Åtgärdsplanen för 

nämnderna och Kommunstyrelsen gäller för 2019-2021 och nu är det dags för 

1,5 års återrapportering.  

 

Åtgärd  
Vad är 
aktiviteten?  

Genomförande 
Hur har det gått? 

Resultat 
Vad blev resultatet? 

Kvarstående arbete 
Framtida arbete att följa 
upp inom aktiviteten 

Att öka 
användni
ngen av 
verktyget 
SIP vid 
samverka
n och att 
påbörja 
användni
ng av 
LoSIP vid 
samverka
n inom 
Borås 
Stad 

Individ- och 
familjeomsorgsförva
ltningen har 
tillsammans med 
Grundskoleförvaltni
ngen tagit fram en 
samverkansrutin 
som presenterats 
och implementeras 
under 2019. 
Arbetsgruppen har 
arbetat fram LoSIP.  
 

Samverkansrutinen 
har dessutom 
reviderats under 
hösten av 2019. 

 

Två SIP-mötesledare 
har anställts på 
halvtid. 

 

Under 2018 
upprättades totalt 84 
SIP:ar medan man 
under 2019 
upprättade 124 
planer inom 
SIP/LoSIP och haft 
116 uppföljningar.  

24 avvikelser 
registrerades under 
året. Främst 
anledningen var att 
barnet eller 
vårdnadshavaren 
inte hade möjlighet 
eller vilja att delta. 
Enbart i 15 av totalt 
239 möten uteblev 
vårdnadshavare. I 
cirka 40 % av fallen 
har barnen blivit 
kallade till möte. 
Främsta orsak till att 
de inte kallats är låg 
ålder eller med 
anledning av barnets 
behov och mående. 

Individ- och 
familjeomsorgsförva

SIP och LoSIP följs 
upp och analyseras 
kontinuerligt av 
Individ- och 
familjeomsorgsförvalt
ningen och kommer 
fortsättningsvis även 
att göra det.  

 

Det pågår ett arbete 
att ta fram en 
samverkansöverensko
mmelse mellan 
Individ- och 
familjeomsorgsförvalt
ningen och Gymnasie- 
och 
vuxenutbildningsförva
ltningen. 
Samverkansrutiner 
kommer att tas fram 
och implementering 
av samverkan kommer 
ske under 2020. 

 

Liknande 
samverkansuppdrag 
mellan Individ- och 
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ltningen är nöjd med 
samverkansrutiner 
som skapats med 
Grundskoleförvaltni
ngen. Man ser 
positivt på ökningen 
av antal SIP/LoSIP 
samt det ökade 
fokus på delaktighet 
hos vårdnadshavare 
och barn som 
samverkansrutinerna 
har medfört. 

Införandet av SIP-
mötesledare är 
positivt då det 
tydliggör strukturer 
under mötet. Dock 
innebär det att fler 
deltar på mötet. 

 

 

familjeomsorgsförvalt
ningen och 
Förskoleförvaltningen 
är även planerad 
under 2020.  

 
Mål om att fortsatt 
öka antal SIP/LoSIP 
under 2020 och på så 
vis fortsatt utveckla 
möjlighet för barn och 
vårdnadshavare till 
delaktighet och 
inflytande över sin 
situation. 

 



 

 

Stadsledningskansliet 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
Åtgärdsplan 

Sida 

1(4) 

Datum 

2019-01-11 
Instans 

Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2016-00780 106 

 

Malin Yderhag 
Handläggare 
 
 

 

 

Åtgärdsplan 2019-2021 – Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av Lupp 

Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken är en av de modeller som Borås 
Stad använder för uppföljning och analys av brukare och invånares uppfattning 
om kommunens verksamheter. Lupp-resultatet ger en bred bild av hur det är att 
bo och leva som ung i Borås och är ett bra underlag för det fortsatta arbetet. 
Samtliga nämnder och bolag fick i uppdrag av Kommunstyrelsen att ta hand om 
resultatet och återkoppla vilka åtgärder som planeras 2019-2021. Efter analys har 
Kommunstyrelsen gjort följande prioriteringar vilka konkretiseras i nedanstående 
åtgärdsplan där tyngdpunkten ligger på ungas inflytande och delaktighet samt 
kvalitetsaspekter kring genomförandet av Luppen.  

 

 

Åtgärdsplan 2019-2021 – Kommunstyrelsen 

 

 

Vad? Effekt? När?  Vem? Uppföljning 

Informera, genom 

skolan, om 

möjligheterna till 

inflytande 

Ökad kunskap hos unga 

om hur de kan påverka  

November 

2019 

Kvalitet och 

utveckling i 

samarbete med 

GVUF och GRF 

Redovisas till 

KS dec 

2019. 

Genomföra LUPP 

till grundsärskolans 

åk 8 och åk 2 på 

gymnasiesärskolan 

Samtliga elever i årskurs 8 

och 2 på gymnasiet ska ha 

möjlighet att svara på 

frågorna i Lupp. 

Pilot-

underlaget klar 

april 2020. 

Testomgång 

LUPP okt 

2020 

Kvalitet och 

utveckling i 

samarbete med 

GVUF och GRF 

KS Redovisa 

resultat juni 

2021 

Utveckla 

förberedelsearbetet 

vid genomförandet 

av LUPP 

Ökad svarsfrekvens för 

ökad tillförlitlighet 

December 

2020 

Kvalitet och 

utveckling i 

samarbete med 

GVUF, GRF, 

ALF 

Juni 2021 
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I följande text redovisas den statistik och analys som ligger till grund för 
åtgärdsplanen. 
 

Informera unga, genom skolan, om möjligheterna till inflytande 

I det Ungdomspolitiska programmet beskrivs vikten att alla barn och unga ska 

ha möjlighet till att påverka och ha kunskap om sina rättigheter. Därför är det en 

prioriterad åtgärd att se till att information om hur en som ung kan påverka sin 

vardag finns tillgänglig för att överhuvudtaget kunna tillgodogöra sig sina 

rättigheter. 

 

I LUPP-undersökningen anger 43 % i åk 8 och 52 % i åk 2 på gymnasiet att de 

vill påverka i frågor som rör kommunen, vilket är mycket glädjande. Dock svarar 

38 % av dem som svarat ja på den frågan, att de inte vet till vem eller vart de kan 

vända sig. Av de som svarade nej på frågan säger 59 % att anledningen är att en 

inte är tillräckligt intresserad och näst största orsaken, med 30 %, är att en kan 

för lite om hur en ska göra. Avslutningsvis är det också en stor andel, ca 45 %, 

som svarat att de inte vet vilka möjligheter de har att föra fram sina åsikter till 

dem som bestämmer i kommunen.  

 

Sommaren 2018, fick tre unga kommunutvecklare uppdraget att undersöka 

kunskapsnivån kring Borås Stads Ungdomsråd samt ta fram en aktivitet till 

åtgärdsplanen kopplat till LUPP-resultatet. De fann att det inte var många unga, 

i varierande åldrar, som visste om att det funnits ett ungdomsråd. Deras analys 

av orsaken var dels bristen på information och också att Ungdomsrådets struktur 

bör moderniseras och anpassas efter hur ungdomar själva vill organisera sig. 

Aktiviteten i åtgärdsplanen är resultatet av Unga kommunutvecklarnas arbete och 

genomförs utifrån det underlag och arbetsmaterial som lämnats till handledaren.  

 

Informationsinsatser förväntas leda till positiv förändring utav ovan nämnda 

parametrar gällande ungas syn på delaktighet och inflytande. Det kommer att 

kräva ett systematiskt sätt att arbeta för att få bestående effekt. De unga 

kommunutvecklarnas arbete ger en bra grund att stå på. Sedan är det vårt ansvar 

att utveckla och uppdatera metoderna framöver för att säkerställa alla ungas rätt 

till inflytande över sitt eget liv och situation. 

 

Genomföra LUPP i grundsärskolans åk 8 och gymnasiesärskolans åk 2 

Borås Stads Ungdomspolitiska program belyser på olika sätt vikten utav 

inkludering, oavsett psykiska, fysiska, ekonomiska och sociala förutsättningar. I 

den Ungdomspolitiska handlingsplanen 2016-2017 fanns en aktivitet som syftade 

till att öka delaktigheten och inflytandet för unga med funktionsnedsättning som 

inte kunnat genomföras och som nu tar ny form i denna åtgärdsplan. 

 

Grund- och gymnasiesärskolorna har tidigare per automatik inte fått frågan om 

att delta i Lupp. De bör ges möjlighet till det i linje med det inkluderande arbete 

som staden ska bedriva. Inför Lupp 2017 hade Myndigheten för ungdoms- och 
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civilsamhällesfrågor, MUCF, gjort flera anpassningar i enkäten vad gäller språk, 

möjlighet att få frågan uppläst och att pausa enkäten för att kunna dela upp den 

efter behov. Detta gav förutsättningar för att genomförda Luppen på test i 

grundsärskolans åk 8 och gymnasiesärskolans årskurs 2. I resultatet syns tydligt 

att unga med funktionsnedsättning skattar sin hälsa lägre, upplever att de blir 

utsatta för mobbing och kränkningar i högre utsträckning än de som inte angett 

någon funktionsnedsättning och att de inte heller är lika nöjda med sin fritid för 

att nämna några områden.  

 

En skola genomförde hela enkäten i intervjuform och en annan genomförde den 

genom att dela upp enkäten i olika avsnitt. I det sistnämnda upplägget hade 

pedagogerna förberedande gruppsamtal för att förklara eventuellt svåra ord och 

att försäkra sig om att de förstått frågan. Eleverna svarade sedan själva och/eller 

med hjälp av pedagog. 

 

Pedagogerna har återkopplat både dem positiva och negativa aspekterna utav 

respektive tillvägagångsätt.  

- Intervju: Eleven tyckte det kändes bra att få prata med någon om andra 

saker än det ”vanliga”. Dock upplevde pedagogen att det fanns en del 

personliga frågor som de upplevde att eleven hade svårt att svara på. Den 

här formen av genomförande blir problematisk sett till anonymitet och 

hur ärligt en som ung kan svara i situationen. 

- Gruppgenomgång: Detta gav tillfälle för diskussioner och reflektion i 

gruppen, många tankar som en fick bolla och där eleven fick så långt det 

var möjligt svara själv och be om hjälp vid behov. 

 

Inför LUPP 2020 ska det säkerställas att samtliga unga i oavsett skolform ska ges 

möjlighet att delta i LUPP. För att elever med funktionsnedsättning ska kunna 

svara på enkäten måste de få den hjälp de behöver för att svara på Luppen, 

antingen som den tillhandahålls från MUCF, eller genom att vi själva skapar en 

”Borås-modell”. ”Borås-modellen” blir då en enkät som kombinerar strukturen 

från skolornas skolklimatsundersökningar och Luppens olika avsnitt men med 

ett justerat antal frågor och svarsalternativ. Då behålls syftet med Lupp, att ge en 

helhetsbild utav hur det är att vara ung med funktionsnedsättning i Borås.  

 

Utveckla förberedelsearbetet inför genomförandet av LUPP 

Den här aktiviteten har sin grund i att den generella svarsfrekvensen i LUPP är 

lägre än vid föregående mätning (2014) och generellt låg med hänsyn till att den 

genomförs under lektionstid, 62 % på gymnasiet och 69 % i grundskolan vid 

mätningen 2017. Ju högre svarsfrekvens, desto bättre tillförlitlighet  och ett 

rimligt mål bör vara minst 80 %. Det gör att vi kan generalisera och med god 

säkerhet beskriva ungas livssituation på en ”hela staden-nivå”. Vid låg 

svarsfrekvens ökar alltså osäkerheten kring om de som svarade på enkäten är 

representativa för hela ungdomsgruppen. Det vi kan se, vad gäller föregående 

mätning, är att variationen i svarsfrekvens är stor mellan de olika skolorna och 
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påverkar således den generella frekvensen. Det finns även anledning att titta 

närmre på vilket urval det ger när vi enbart går via skolan. Utöver att inkludera 

unga med funktionsnedsättning inom särskolan behövs ytterligare satsningar 

göras för att få ett så representativt urval som möjligt. Exempelvis gäller det att 

på olika sätt nå även unga som varken arbetar eller studera eller ungdomar som 

har omfattande frånvaro.  

 

Genom en god planering och breda samarbeten över förvaltningsgränserna bör 

det vara möjligt att  nå en högre svarsfrekvens och därmed öka tillförlitligheten 

av resultatet. Det gör i förlängningen att vi kan göra insatser som blir mer 

pricksäkra och med stor säkerhet bygger på de behov som unga själva identifierat. 

 

 

Malin Yderhag 
Handläggare 
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Lupp 2017 – Redovisning av nämndernas åtgärder 

 

Sammanfattning av nämndernas åtgärder 

Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken är en av de modeller som Borås 

Stad använder för uppföljning och analys av olika aspekter. Samtliga nämnder 

och bolag fick i uppdrag av Kommunstyrelsen att ta hand om resultatet och 

återkoppla vilka åtgärder som planeras 2019-2021. 16 nämnder och bolag har 

återkopplat och nedan görs en kort sammanfattning av deras planerade åtgärder 

och beslut. För de som skrivit en åtgärdsplan, redovisas enbart den och för de 

som svarat i löpande text redovisas en sammanfattning av dessa. Samtliga svar i 

sin helhet finns i  diariet. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Vad? Effekt När Vem Uppföljning 

Utbilda all 

personal som 

arbetar med 

barn och 

unga i 

våldspreventi

on 

Öka kunskapen 

om hur lindrigt 

våld 

motarbetas och 

förebyggs. 

Kontinuerl

igt under 

året, men 

extra 

kraftsamlin

g i oktober 

2019. 

Mötesplatser och 

Öppen 

ungdomsverksam

het. 

Mäta antal 

utbildad 

personal, nov 

2019. 

En 

hälsoenkät i 

åk 5 eller 6 

Ökad kunskap 

om ungas 

mående i 

tidigare ålder 

Vartannat 

år med 

start i 

september 

2019 

Folkhälsoenheten 

i samarbete med 

GRF 

Följs upp och 

sprids genom 

välfärdsbokslu

tet i februari. 

Analys av 

ungas 

upplevelse av 

trygghet och 

tillit 

beroende på 

deras 

bostadsområ

de 

Ökad kunskap 

och bättre 

underlag för 

kommande 

prioriteringar i 

det 

trygghetsskapa

nde arbetet. 

Feb-april 

2019 

Folkhälsoenheten

, mötesplatser och 

öppen 

ungdomsverksam

het samt Kvalitet 

och 

utvecklingsenhete

n 

Efter nästa 

LUPP  
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Grundskolenämnden  

Aktivitet Effekt Tid Ansvar Uppföljning 

Implementera rutin vid anmälan 

av diskriminering och kränkande 

behandling mellan elever 

Ansvar och skyldigheter vid anmälan av 

diskriminering och kränkande behandling förtydligas 

hos all personal på alla skolor i kommunen. 

 

Ett än aktivare arbete att förebygga och förekomma 

kränkningar, trakasserier och diskriminering bedrivs 

på alla våra skolor, från klassrums- till 

förvaltningsnivå. 

Ht 2018 Verksamhetscheferna ansvarar för 

att introducera rutinen i varje 

verksamhetsledning.  

 

Rektor ansvarar för att introducera 

rutinen hos all personal på skolan.  

Verksamhetschef och rektor följer 

upp på var sin nivå hur rutinen 

efterföljs. December 2018 och maj 

2019.  

 

Årlig avstämning mot resultaten i 

Skolklimatenkäten i maj. Avstäm-ning 

mot resultaten i LUPP i dec 2021 

Bra kompis-värdegrundsarbete 

mot främlingsfientlighet och 

rasism 

Andelen elever som tycker att det förekommer 

rasism i skolan minskar med 10% vid nästa LUPP-

undersökning 2021. 

 

Andelen elever som anger att man respekterar 

varandra i skolan ökar med 15% vid nästa 

Skolklimatenkät våren 2019 

2019-2021 Chef för Kvalitet och Utveckling 

tillsammans med rektorer i Borås 

Stads högstadieskolor ansvarar för 

planering och uppföljning av 

projektet. 

Årlig avstämning mot resultaten i 

Skolklimatenkäten i maj. Avstäm-ning 

mot resultaten i LUPP i dec 2021. 

Uppmuntra att elever i Borås 

Stads skolor engagerar sig i olika 

demokratiska forum såsom 

klassråd, elevråd. 

 

Elevskyddsombud från varje 

högstadieskola inbjuds till LSG 

 

Varje elevråd i åk 7-9 inbjuds till 

nämndmöte 

Borås Stads elever får ökad kännedom om och ökat 

engagemang i demokratiska forum och demokratiska 

arbetsformer 

 

Borås Stads elever bidrar till ökad trivsel och ett 

bättre arbetsmiljö i skolan. 

2019-2021 Verksamhetscheferna följer upp 

detta tillsammans med rektorerna 

utifrån respektive skolas resultat i 

Skolklimat-enkäten. Rektor sätter 

upp nya målvärden inför 

kommande läsår. 

 

Förvaltningschef bjuder in varje 

elevråd till nämndmöte 

Verksamhetschef och rektor följer 

årligen upp detta arbete på var sin nivå 

i maj och december. 

 

Årlig avstämning mot resultaten i 

Skolklimatenkäten i maj. Avstäm-ning 

mot resultaten i LUPP i dec 2021. 

Möjlighet att erbjuda utbildning 

till samtliga elevråd och 

elevskyddsombud i åk 7-9 

undersöks 

Borås Stads elever får ökad kännedom om och ökat 

engagemang i demokratiska forum och demokratiska 

arbetsformer. Även så hur man skapar en bättre 

arbetsmiljö på skolan. 

Vt 2019 Verksamhetschef område 4 och 

Ungdomstrateg i Nätverk för 

ungdomsinflytande  

Vid möte i Nätverk för ungdoms-

inflytande 190314 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden  

Vad? Effekt? När? Vem? Uppföljning 

Att öka 

användningen 

av verktyget 

SIP vid 

samverkan och 

att påbörja 

användning av 

LoSIP vid 

samverkan 

inom Borås 

Stad  

Att öka den 

enskildes 

möjlighet till 

delaktighet 

och 

inflytande 

över sin 

situation 

samt få rätt 

stöd. 

Vid behov 

av 

samverkan 

kring den 

enskilde. 

Olika 

professioner 

inom individ- 

och 

familjeomsorgs-

förvaltningen 

Att under 

2019 

sammanställa 

antalet utförda 

SIP samt följa 

upp om LoSIP 

har börjat 

användas. Att 

inför 2020 

besluta om i 

hur hög 

utsträckning 

andelen 

SIP/LoSIP 

ska öka. 

 

Kulturnämnden 

Vad? Effekt? När

? 

Vem? Uppföljnin

g 

Förbättra utbudet av 

fritidsaktiviteter i 

stadsdelen Sjöbo 

genom att stärka 

dialogen med 

målgruppen samt att 

ta in reflektioner 

från unga tjejer i 

syfte att förbättra 

kunskaperna om 

deras fritidssituation. 

Insatserna sker i 

samråd med Fritids- 

och 

folkhälsoförvaltning

en.  

Förbättrade 

kunskaper om 

målgruppens 

behov och 

önskemål i 

området samt 

stärkt kvalitet på 

insatserna inom 

ramen för 

Kraftsamling 

Sjöbo, med 

önskad effekt 

att stärka 

fritidens kvalitet 

och utbud för 

målgruppen i 

området. 

2019

- 

2020 

Sjöbo bibliotek, 

Konstmuseet, 

Kulturkontoret 

(inom ramen för 

Kraftsamling 

Sjöbo). 

Första 

utvärdering 

hösten 

2019, sedan 

i samband 

med 

utvärdering 

av 

Kraftsamlin

g Sjöbo, 

2020. 

Stärka utbudet av 

kulturaktiviteter i 

området i dialog 

Förbättrade 

kunskaper om 

målgruppens 

2019

- 

2021 

Hässleholmens 

bibliotek, 

Löpande, 

hösten 

2019, 
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med målgruppen i 

samband med 

etableringen av 

verksamhet inom 

Kulturskolan och 

Hässleholmens 

bibliotek. 

Genomföra 

arrangemang inom 

ramen för 

Gatukultur 2019 i 

samarbete med 

unga. Insatserna sker 

i samråd med 

Fritids-och 

folkhälsoförvaltning

en.  

behov och 

önskemål i 

området samt 

stärkt inflytande 

från 

målgruppen i 

planering av 

aktiviteter, med 

önskad effekt 

att stärka 

fritidens kvalitet 

och utbud för 

målgruppen. 

Kulturskolan, 

Kulturkontoret 

halvtid 

samt inför 

LUPP 

2021. 

Inom ramen för 

verksamheten Pussel 

stärka 

kommunikation och 

dialog med 

målgruppen genom 

upprättande av 

kommunikationspla

n.  

Högre 

kännedom hos 

målgruppen om 

verksamheten 

Pussel och de 

aktiviteter 

samarbetsparter

na erbjuder för 

målgruppen. 

2019

- 

2021 

Medverkande i 

verksamheten 

Pussel, 

Kulturförvaltninge

ns kommunikatör. 

Hösten 

2019, 

halvtid, 

inför LUPP 

2021. 

Undersöka 

möjligheterna för 

ökat utbud av 

aktiviteter i 

områdena Fristad 

och Viskafors i 

samråd med Fritids- 

och 

folkhälsoförvaltning

en. 

Utökat utbud i 

serviceorterna, 

med önskad 

effekt att stärka 

fritidens kvalitet 

och utbud för 

målgruppen i 

området, med 

särskilt fokus på 

unga tjejer. 

2019

- 

2024 

Fristad bibliotek, 

Viskafors 

bibliotek, 

Kulturkontoret, 

Kulturskolan 

Enligt 

rapporterin

g till KS 

(1,5 år efter 

LUPP, 

samt i 

samband 

med 

LUPP). 

 

Sociala omsorgsnämnden  

Vad? Effekt? När? Vem? Uppföljning 

Starta upp 

Schysst kompis i 

aktuella korttids 

och 

lägergrupper. 

Minska risken 

för mobbing. 

Ökad 

självkänsla. 

Uppstart 

vid 

terminsstart

er, pågående 

arbete. 

Enhetschef 

Korttidsverksa

mhet, 

Enhetschef 

Uppföljning av 

antalet 

uppstartade 

studiecirklar 

sker terminsvis, 
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Arbeta med 

förebyggande 

och 

lägerverksamh

eten 

samt revidering 

under 3 året 

utifrån nya 

LUPP-resultat. 

Erbjuda 

personal inom 

korttids och 

lägerverksamhet

en, 

kontaktpersoner 

och ledsagare 

som arbetar 

med ungdomar 

utbildning i våld 

och normer. 

I samarbete med 

en ”kommun fri 

från våld”. 

 

Ökad 

kunskap hos 

medarbetare 

om normer 

och 

mobbning. 

Att vara en 

aktiv 

åskådare, 

uppmärksam

ma våld. Vara 

en trygg 

vuxen öka 

förtroende 

för vuxna. 

Under 2019 Enhetschef 

Lägerverksam

heten 

Enhetschef 

Korttidsverksa

mhet 

Enhetschef 

Kontaktperso

ner och 

ledsagare 

Verksamhetsu

tvecklare  

Kvalitet och 

utvecklingsenh

eten 

Uppföljning 

december 2019 

 

 

 

Miljö- och konsumentnämnden 

Miljö- och konsumentnämnden arbetar kontinuerligt med att förbättra livsmiljön 

för barn och unga. Det förebyggande arbetet och tillsynsarbetet har bland annat 

som mål att skydda barn och unga. Att öka ungdomars upplevelse av trygghet är 

ett område som lyfts fram med bland annat följande insatser: 

- Fortsatt kontinuerlig och effektiv tillsyn på serveringsställen för att 

motverka för hög berusning. 

- Se över möjligheten att i utbildningen i Ansvarsfull alkoholservering även ha 

inslag av utbildning för att uppmärksamma och arbeta mot sexuella 

trakasserier på serveringsställen. 

- Tillsyn av rökfria miljöer 

- Tillsyn av tobak, folköl, receptfria läkemedel och e-cigaretter 

 

 

AB Bostäder i Borås  

AB Bostäder samarbetar med flera olika aktörer, dels inom Borås Stad men också 

med föreningar för att kunna erbjuda barn och unga ett rikt fritidsliv. En är också 

delaktig i olika projekt som syftar till att ungdomar ska ha godkända betyg i 9:an, 

terapistöd för barn med selektiv mutism, andra kulturprojekt samt att de varje 

sommar tar emot ca 50 ferieungdomar. 
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Vård och äldrenämnden  

Vård- och äldrenämnden arbetar idag med att främja ungdomars möjlighet till 

påverkan i sin utbildning bl.a. genom ett programråd. För att tillvarata ungdomars 

synpunkter och önskemål finns elevrepresentanter med på varje möte. De elever 

som går lärlingsprogrammet på gymnasieskolan, och som utför sin 

arbetsplatsförlagda del av sin utbildning på Vård- och äldreförvaltningen, får idag 

lön under den tid de är på sin arbetsplats. Under sommaren 2018 tog VÄF emot 

över 300 ferieungdomar och för de som går vård- och omsorgsprogrammet finns 

möjlighet att arbeta som sommarvikarier utöver de ferieungdomar som anställs. 

 

Överförmyndaren  

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Nämndens 

verksamhet är starkt lagstyrd med ett klart avgränsat behörighetsområde. Mor 

bakgrund av detta anser nämnden att det saknas möjligheter att vidta några 

direkta åtgärder med anledning av rapporten ”Ung i Borås”. 

 

Tekniska nämnden  

- Det görs satsningar kring området Fritid och kulturliv, t ex att fisket är 

avgiftsfritt, anordna aktiviteter i samband med Linnémarchen. 

- Bygga ut cykel och gångvägar till och från skolor samt utveckla 

kollektivtrafik. 

- Ökad trygghet i offentliga miljöer genom buskklippning och slyröjning. 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Lokalförsörjningsnämnden har idag en medarbetare som ansvarar för att 

barnperspektivet inkluderas vid samtliga ny- och ombyggnationer. Barn och 

ungdomar är också på olika sätt delaktiga genom representantgrupper. Resultatet 

av Lupp kommer att användas som et tunderlag för utveckling av byggprocesser 

inom det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att det i dagsläget inte finns några konkreta 

åtgärder att rapportera när det gäller uppföljning av ungdomspolitiken. Nämnden 

har dock planer på att under 2019, tillsammans med Borås stads ungdomsstrateg, 

se över hur ungdomar kan ges möjlighet till inflytande och delaktighet i 

samhällsbyggnadsprocessen. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer att använda resultatet på 

LUPP-undersökningen, tillsammans med övriga uppföljningsresultat, i det 

systematiska kvalitetsarbetet, både på förvaltnings- och verksamhetsnivå. Särskilt 

kommer elever i utsatta grupper att fokuseras i arbetet med aktiva åtgärder för 
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att främja hälsa, trivsel och trygghet. En djupare analys kring psykisk ohälsa och 

mobbning utifrån kön och elever med funktionsnedsättning behöver göras. Även 

ungdomars upplevelse av delaktighet och inflytande är ett område som särskilt 

kommer att fokuseras inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Att 

samverka gällande resultatanalys och beslut om åtgärder inom utbildningsklustret 

är också ett utvecklingsområde framöver. 

 

Förskolenämnden 

Förskolenämnden yttrar sig inte kring resultatet av undersökningen. 

Förskolenämnden poängterar dock att arbetet med våra unga startar tidigt och 

redan i förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande. I Läroplan för förskolan 

(Lpfö 98) anges att i förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor 

och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner 

och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. I läroplanen 

anges även mål och riktlinjer för utveckling och lärande samt barns inflytande.    

 

Servicenämnden 

Servicenämnden är en teknisk och administrativ utförare inom Borås Stad och 

som sådan vänder sig inte nämndens verksamheter direkt mot 

kommuninvånarna. Servicenämnden avstår därför från yttrande. 

 

Arbetslivsnämnden 

Arbetslivsnämnden ser att resultatet i Lupp framförallt kan kopplas till två 

områden som ligger inom ramen för nämndens uppdrag; relations och 

hedersvåld och trygghet i Borås Stads ”utsatta områden”. Vad gäller relations och 

hedersvåld erbjuds individanpassade insatser som bland annat skyddade boenden 

och stödsamtal. För ökad trygghet i de ”utsatta områdena” ser nämnden att 

Stadsdelsvärdarna på Hulta, Hässleholmen, Sjöbo och Norrby kommer göra 

skillnad genom att styra dem mot de områden där barn och unga känner sig mer 

otrygga, exempelvis till och från skolan.  

 

 

Följande bolag har inte lämnat återkoppling: BorasBoras, Borås Energi och 

Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Parkerings AB, Borås Djurpark AB, AB 

Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, Viskaforshem AB, Sandhultsbostäder, 

Toarpshus. 

 

 

 

 



Borås Stad 
  Sida 

8(8) 

 

 

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden  

2. Fritids- och folkhälsonämnden  

3. Förskolenämnden  

4. Grundskolenämnden  

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden  

7. Kulturnämnden  

8. Lokalförsörjningsnämnden  

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden  

11. Servicenämnden  

12. Sociala omsorgsnämnden  

13. Tekniska nämnden  

14. Vård- och äldrenämnden  

15. Överförmyndarnämnden  

16. BorasBoras  

17. Borås Energi och Miljö AB   

18. Borås Elnät AB  

19. Borås Parkerings AB  

20. Borås Djurpark AB  

21. AB Bostäder i Borås  

22. Fristadbostäder AB  

23. Viskaforshem AB  

24. Sandhultsbostäder  

25. Toarpshus  
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Datum 

2020-03-10 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 

 

Maja Karlsson 
Handläggare  
 

 

 

Lupp-2017 återrapportering 1,5 år 

Kommunstyrelsen ansvarar för att löpande revidera och följa upp nämndernas 

och Kommunstyrelsens åtgärdsplan för Lupp 2017. Åtgärdsplanen för 

nämnderna och Kommunstyrelsen gäller för 2019-2021 och nu är det dags för 

1,5 års återrapportering. 16 nämnder & bolag har planerade åtgärder och beslut. 

Beskriv med hjälp av tabellen nedanför hur arbetet med åtgärderna har gått.  

 
 

Åtgärd  
Vad är aktiviteten?  

Genomförande 
Hur har det gått? 

Resultat 
Vad blev 
resultatet? 

Kvarstående 
arbete 
Framtida arbete att 
följa upp inom 
aktiviteten 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Abrahamson  
Handläggare 
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Datum 

2020-03-17 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2020-00041 1.2.3.2 
 

  

 

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2019  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner patientsäkerhets- och 

kvalitetsberättelsen för 2019.               

Sammanfattning  

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen för Individ- och familjeomsorgs-
nämnden är en sammanställning över det patientsäkerhetsarbete och det 
kvalitetsarbete som bedrivits inom förvaltningen under 2019, utifrån 
Patientsäkerhetslagen SFS 2019:659 och Socialstyrelsens föreskrift för 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9.  

Individ- och familjeomsorgen har, under 2019, arbetat systematiskt med att 
bibehålla och utveckla verksamheternas kvalitet genom löpande arbete med 
rutiner och arbetssätt. Förbättringsområden som uppdagats i samband med 
undersökningar, statistiska jämförelser, synpunkter och egenkontroll har 
omhändertagits eller kommer att utvecklas inom ramen för kvalitetsarbetet.      
 
Särskilda satsningar i form av kompetensutveckling inom områdena 
dokumentation och prioriterade bedömningsverktyg har genomförts. 
Förvaltningen genomför även en omfattande utbildningssatsning i 
systemteoretiskt förhållningssätt som ligger i linje med förvaltningens mål 
gällande samverkan, delaktighet och medskapande.   
 
De viktigaste områdena som identifierats avseende säkerhet och kvalitet för den 
enskilde: 
 

 Brukarundersökningarna visar på resultat i likhet med eller bättre än 
riksgenomsnittet. Dock är det låg svarsfrekvens både i nationell och lokal 
undersökning. Undersökningar på enhetsnivå har givit bra underlag för det 
konkreta brukarnära förbättringsarbetet. 

 Behov av fortsatt arbete gällande delaktighet och att tydliggöra 
brukarens/klientens röst i dokumentationen finns.  

 Antal SIP/LoSIP har ökat under året. Gemensam rutin har upprättats inom 
sociala klustret och utveckling av arbetet med SIP/LoSIP gentemot 
gymnasie- och vuxenförvaltningen samt Förskoleförvaltningen kommer att 
påbörjas under 2020.  

 Avvikelser hanteras inte i någon större utsträckning och ett omfattande 
implementeringsarbete av avvikelseprocess och IT-stöd kommer att 
påbörjas.  
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 Antal aktualiseringar per person och återaktualiseringar har ökat inom barn 
och unga. Fördjupad analys behöver göras.  

 Antal ej verkställda beslut har varierat under året. Förvaltningen ska arbeta 
med en struktur för att möjliggöra snabbare verkställighet av beslut.                

Beslutsunderlag 

1. Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2019                              

Samverkan 

Ärendet har 2020-03-12 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Ingen expediering. Publiceras efter nämndens fastställande på externa webben. 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 



 

 
 
 
 
 
 

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse ansvarar förvaltningschef och verk-
samhetschef HSV.  
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Sammanfattning  
 
Individ- och familjeomsorgen har, under 2019, arbetat systematiskt med att bibehålla och utveckla 
verksamheternas kvalitet genom löpande arbete med rutiner och arbetssätt. Förbättringsområden som 
uppdagats i samband med undersökningar, statistiska jämförelser, synpunkter och egenkontroll har 
omhändertagits eller kommer att utvecklas inom ramen för kvalitetsarbetet.      

 
Särskilda satsningar i form av kompetensutveckling inom områdena dokumentation och prioriterade 
bedömningsverktyg har genomförts. Förvaltningen genomför även en omfattande utbildningssatsning 
i systemteoretiskt förhållningssätt som ligger i linje med förvaltningens mål gällande samverkan, del-
aktighet och medskapande.   

 
De viktigaste områdena som identifierats avseende säkerhet och kvalitet för den enskilde: 

 

 Brukarundersökningarna visar på resultat i likhet med eller bättre än riksgenomsnittet. 
Dock är det låg svarsfrekvens både i nationell och lokal undersökning. Undersökningar på 
enhetsnivå har givit bra underlag för det konkreta brukarnära förbättringsarbetet. 

 Behov av fortsatt arbete gällande delaktighet och att tydliggöra brukarens/klientens röst i 
dokumentationen finns.  

 Antal SIP/LoSIP har ökat under året. Gemensam rutin har upprättats inom sociala klust-
ret och utveckling av arbetet med SIP/LoSIP gentemot gymnasie- och vuxenförvalt-
ningen samt förskoleförvaltningen kommer att påbörjas under 2020.  

 Avvikelser hanteras inte i någon större utsträckning och ett omfattande implementerings-
arbete av avvikelseprocess och IT-stöd kommer att påbörjas.  

 Antal aktualiseringar per person och återaktualiseringar har ökat inom barn och unga. 
Fördjupad analys behöver göras.  

 Antal ej verkställda beslut har varierat under året. Förvaltningen ska arbeta med en struk-
tur för att möjliggöra snabbare verkställighet av beslut.  
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Begreppsdefinitioner 
 

 Brukare/klient – enskild med beslutad insats enligt SoL och/eller LSS 

 Den enskilde – i det här dokumentet menas med begreppet den enskilde patient, brukare 
och klient. 

 Egenkontroll - systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt 
kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens led-
ningssystem. 

 Huvudman - myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret för 
viss verksamhet.1 Respektive nämnd inom det sociala klustret är huvudman för den verk-
samhet dess reglemente definierar. För verksamheter som bedrivs på entreprenad enligt 
LOV (Lagen om valfrihet) eller LOU (Lagen om offentlig upphandling) kvarstår huvud-
mannaskapet hos nämnden men enskilda avtal reglerar genomföraransvar för olika delar 
av kvalitet- och uppföljningsarbetet. Ansvaret för patientsäkerhet kvarstår alltid hos hu-
vudmannen. 

 Kvalitet - Att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt 
lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till 
vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. 

 Ledningssystem - System för att fastställa principer för ledning av verksamheten. 

 Patient – enskild inskriven i HSV (hälso- och sjukvård) 

 Sociala klustret – ett samlingsbegrepp för arbetslivsförvaltningen, individ och familje-
omsorgen, sociala omsorgsförvaltningen samt vård- och äldreförvaltningen i Borås stad  

  

                                                 
1 Socialstyrelsens termbank 
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Förkortningar 
 

 HSL- hälso- och sjukvårdslagen  
HSLF-FS- Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
läkemedel, folkhälsa m.m.  
Huvudman- myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret för 
viss verksamhet. Respektive nämnd inom det sociala klustret har ansvar för den verksam-
het dess reglemente definierar. För verksamheter som drivs på entreprenad enligt LOV el-
ler LOU kvarstår huvudmannaskapet hos nämnden men enskilda avtal reglerar genomföra-
ransvar för olika delar av kvalitetsarbetet.  

 IVO- inspektionen för vård- och omsorg  
 KAL- kompetens och personalförsörjning, arbetsvillkor och lönebildning  
 LOV - Lagen om valfrihet  
 LOU - Lagen om offentlig upphandling  
 MAS- medicinskt ansvarig sjuksköterska  
 MAR- medicinskt ansvarig för rehabilitering  
 SAS- socialt ansvarig samordnare  
 SFS- svensk författningssamling  
 SKR- Sveriges kommuner och regioner  
 SOL- socialtjänstlagen  
 SOSFS- socialstyrelsens författningssamling  
 VGR-Västra Götalandsregionen  
 Viva- verksamhetssystem för dokumentation  

 
 

Förvaltningens arbete med patientsäkerhet och kva-
litet  
 
Patient- och kvalitetsberättelsen för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen är en sammanställ-
ning över det patientsäkerhetsarbete och kvalitetsarbete som bedrivits inom förvaltningen under 
2019 utifrån Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 och Svensk författningssamling SOSFS 2011:9 
för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.  
 
Enligt patientsäkerhetslagen ska en patientsäkerhetsberättelse göras. Idén med patientsäkerhets-
berättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 
förbättra patientsäkerheten.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet 
med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens 
olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.  
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Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ 
 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningens mål under 2019 har varit att förbättra samverkan, öka 
medskapande och delaktighet samt att arbeta för ökad digitalisering.  
 
Kvalitetsarbetet utgår från definitionen av begreppet kvalitet som innebär att verksamheterna ge-
nom att uppfylla krav enligt lag och föreskrifter uppnår kvalitet. Denna definition är central i kva-
litetsarbete och är också den definition man enats om i Borås Stad.  Kvalitet handlar alltså inte 
om en gradering av högre eller lägre kvalitet utan om att uppnå lagkrav. 
  

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 
 
Nämnd 
Nämnden är vårdgivare och ansvarar för att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvali-
tetsarbete och ytterst för verksamhetens kvalitet. 
 
Förvaltningschef 
Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar för att innehållet i ledningssystemet är ändamåls-
enligt och för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs. Förvaltningschefen ansvarar också för 
att det tydligt framgår hur roller och ansvar fördelas i ledningssystemet. 
 
Verksamhetschef enligt HSL 
Ledningen inom hälso- och sjukvård ska enligt lag vara organiserad så att det säkerställs hög pati-
entsäkerhet och god kvalitet. I varje nämnd ska det beslutas vem som har det samlade ansvaret 
för hälso- och sjukvårdsverksamheten och är ansvarig verksamhetschef enligt HSL. 
 
Verksamhetschef/Enhetschef 
Enhetschef ansvarar för inom sitt verksamhetsområde att systematiskt och fortlöpande utveckla 
och säkra verksamhetens kvalitet. De ska planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och för-
bättra verksamheten samt dokumentera kvalitetsarbetet. 
 
Medarbetarna 
All personal ska vara delaktig i kvalitetsarbetet och på enhetsnivå kan arbetsplatsträffar vara fo-
rum för kvalitetsfrågor. 
 
Chef för kvalitets- och utvecklingsfunktioner 
Chefer för kvalitet- och utvecklingsenheter har ansvar för att samordna och organisera kvalitets-
arbetet inom förvaltningen. 
 
MAS/MAR  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska och Medicinskt ansvarig rehabilitering arbetar övergripande 
med hälso- och sjukvårdsfrågor i Borås Stad. Ansvaret är lagstyrt för att patienterna ska få en sä-
ker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. I 
uppdraget ingår kvalitetssäkring av hälso- och sjukvårdens processer, rutiner samt uppföljning 
och utvärdering av patientsäkerhet och vårdkvalitet. MAS och MAR utreder och anmäler ären-
den.  
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SAS  
Socialt ansvarig samordnare har till uppgift att utveckla, säkra och följa upp delar av det systema-
tiska kvalitetsarbetet samt utöva tillsyn över verksamheter. SAS ska utforma, revidera eller initiera 
rutiner och system, bedriva omvärlds- och lagkravsbevakning. SAS ska också utreda Lex-Sarah 
rapporter enligt SOSFS 2011:5 samt redovisa resultat av utredningar och tillsyn för ansvariga 
nämnder.  
 

Struktur för uppföljning/utvärdering  
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 
 
För att få en tydlig struktur över uppföljning och utvärdering utgår verksamheten från  process-
kartan för egenkontroll nedan. 

 
Uppföljning och utvärdering utgår i huvudsak ifrån verksamhetsplan, resultat från egenkontroll, 
verksamhetsbesök från MAS/MAR/SAS, inkomna synpunkter, rapporterade avvikelser samt Lex 
Maria och Lex Sarah. 
 

Hur patientsäkerhets- och kvalitetsarbete har bedrivits samt vilka 
åtgärder som genomförts 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 
 
I enlighet med SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 ska varje vårdgivare beskriva hur patientsäkerhets-
arbetet har bedrivits under föregående kalenderår i en patientsäkerhetsberättelse. Där ska framgå 
vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och vilka resultat som har uppnåtts. 

I SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ framgår att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst ansvarar för 
att upprätta ett ledningssystem, som ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla 
och säkra verksamhetens kvalitet.  
 
Följande åtgärder som beslutades inför 2019 har förvaltningen arbetat med på olika sätt under 
året:  
 
- Genomföra en fördjupad analys av den nationella brukarundersökningen samt noggrant följa 

utfall av och analyser de lokala brukarundersökningarna 2019. Detta för att få ett underlag 
kring hur det fortsatta arbetet med brukarundersökningar skall genomföras.  

- Att aktivt arbeta med den egenkontrollplan som upprättats. Vilket dels innebär en uppfölj-
ning av genomförda satsningar och dels kan leda till ytterligare aktiviteter. 

- Fortsatt arbete med rutiner utifrån tillsyn/egenkontroll. 
- Fortsatt arbete med utbildning/kompetensutveckling utifrån tillsyn/egenkontroll.  
- Att det processorienterade arbetet fortgår och utvecklas.   
- Att förtydliga ansvar för processer och delar av processer.  
- Fortsatt utveckling av arbete inom ramarna för närvårdssamverkan 
- Dialog i förvaltningsledning gällande möjligheter att utveckla arbetet med framåtblickande 

riskanalyser. 
- Införande av system för rapportering, utredning och analys av avvikelser.  
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Egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2 
 
MAS/MAR har i samband med verksamhetstillsyner, utredningar och avvikelser kontinuerligt 
granskat journaler. Vårdinventering av hälso- och sjukvårdsinsatser har genomförts.  
 
För att säkra den egna kvaliteten har IFO-nämnden i Borås Stad under det gångna året bland an-
nat jämfört egna resultat med nationella resultat. Det har bland annat gällt för den nationella bru-
karundersökningen för IFO, Öppna jämförelser och Kommunens kvalitet i korthet. Nämnden 
har även granskat kvaliteten genom lokala brukarundersökningar och sammanställning av ej verk-
ställda gynnande beslut. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört tillsyn av verk-
samheter samt av handläggning i ett antal individärenden. Utöver det har det i viss utsträckning 
skett granskning av dokumentation och genomförandeplaner.  
 
Under 2019 fick nämnden i uppdrag att följa upp extern vård vilket är ett arbete som påbörjades 
under hösten 2019.  
 

Samverkan för trygg och säker vård och omsorg 
Samverkan med externa aktörer 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3 
 
Samverkan mellan VGR och kommunerna i regionen regleras i hälso- och sjukvårdvårdsavtalet. Del-
regional styrning sker via Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Det finns även lokala överenskommel-
ser till exempel mellan Borås Stad och primärvården. 
 
Under 2018 och 2019 har det förts dialog  mellan Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och Reg-
ionen kring samarbetet rörande Ungdomsmottagningen.  Dialogen har handlat om att utforma en 
struktur för samverkan.  
 
Inom närvårdssamverkan har en tvisterutin när det gäller ansvar vid placering utanför hemmet av per-
soner med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk (Hem för vård och boende, fa-
miljehem och hem för viss annan heldygnsvård) arbetats fram. Under 2019 har Individ- och familje-
omsorgen i Borås haft ett ärende som behandlats utifrån denna tvisterutin. Erfarenheterna från detta 
har lett till ökad tydlighet i ansvarsfrågan och fler tillämpade situationer då huvudmännen delat kost-
naden för en placering. 
 
Under 2019 har frågan kring en Mini Maria mottagning fortskridit. Inom Närvårdssamverkan har ett 
projekt bedrivits för att ta fram ett förslag där kommunerna i Södra Älvsborg och Regionen i samver-
kan startar en sådan mottagning. Ett konkret förslag finns nu framtaget och även en enighet om att 
planera för start under 2020. 
 
 
Samverkan mellan interna aktörer 
Intern samverkan regleras i olika rutiner, både inom förvaltningen och tillsammans med andra 
förvaltningar. Under 2019 har samverkansrutiner med följande förvaltningar skapats: 

 Arbetslivsförvaltningen  

 Sociala omsorgsförvaltningen  

 Grundskoleförvaltningen  

 Äldreomsorgsförvaltningen, avser missbruksproblematik 
 



 

 
 

8 
 

Det har även gjorts en generell rutin för samverkan inom det sociala klustret som innefattar prin-
ciper, inbjudan, mall för dokumentation vid möten med mera. 
 
Samverkan med patienter, brukare, klienter och närstående 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 
 
Samverkan innebär att den enskilde ska beredas möjlighet till delaktighet i och inflytande över sin 
vårdplanering, genomförandeplan och uppföljning av avvikelser samt möjlighet att bli hörd vid 
utredning av Lex Maria och Lex Sarah. 
 
Under både 2018 och 2019 har mål om att öka brukarens delaktighet varit prioriterat och arbetats 
med på olika sätt. Bland annat tar det sig i uttryck genom uppstartande av husmöten på boenden 
där de boende deltar. Ett annat exempel är att delaktigheten följts upp genom systematiskt upp-
följning. Arbetet med SIP och LoSIP är ännu ett exempel på hur samverkan och delaktighet med 
brukare har ökat under året. Frågor om delaktighet har ställts i de lokala brukarundersökningar 
som genomförts under 2019. 
 

Riskanalys 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden genomför årligen en övergripande riskanalys som ligger till 
grund för intern kontrollplan. Risker identifieras och värderas utifrån hur sannolikt det är att fel 
uppstår samt vilka ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser ett sådant fel kan få. Ris-
kens storlek fastställs genom en riskmatris för att bestämma ett numeriskt värde på riskens stor-
lek. När en risk uppfattas som stor tas en handlingsplan fram.  
 
Förvaltningen har övervägt om det utöver nämndens riskanalys ibland kan finnas behov av att 
göra dokumenterade riskanalyser på verksamhets eller enhetsnivå. Risker identifieras och analyse-
ras i det vardagliga arbetet och inför den årliga  verksamhetsplanen i verksamhet och enhet. Inför 
2020 kan dock förvaltningen pröva att göra riskanalys under året i någon del av verksamheten 
och då främst fokusera på kvalitetsaspekter. 
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Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 
 
Förvaltningen har arbetat med informationssäkerhet genom att identifiera eventuella säkerhets-
brister samt behov av åtgärder i de datasystem som används av förvaltningen. I ett nätverk mellan 
förvaltningarna i Borås stad och närliggande kommuner analyseras säkerheten i samtliga datasy-
stem. Förvaltningen har utifrån årlig rutin granskats av Boråsregionens Dataskyddsombud för att 
säkerställa att förvaltningen jobbar på rätt sätt med informationssäkerhet och med dataskyddsför-
ordningen. 
 
Ett arbete har påbörjats för att se över hantering av behörigheterna i  datasystemen. En webbase-
rad utbildning gällande informationssäkerhet har tagits fram i Borås Stad och plan är att all perso-
nal ska gå igenom denna.  
 
LIS - Ledningssystem för informationssäkerhet har upphandlats centralt 2019 och arbetet kom-
mer att påbörjas under 2020. LIS består av policy, riktlinjer, instruktioner, anvisningar, rutiner, 
processer beträffande informationssäkerhet. Anpassning av hanteringen av personuppgifter har 
skärpts och förbättrats utifrån dataskyddsförordningen (GDPR). 
 
Loggning och loggranskning av åtkomsten till patientuppgifter i vårdsystemen sker regelbundet. 
Slumpmässigt utvalda aktiva användare kontrolleras utifrån åtkomst till patientuppgifter. Ett ar-
bete med att förbättra och förenkla loggning av användare utefter de krav som finns har inletts 
och kommer att fortsätta under 2020. 
 
En förbättring har gjorts av processen för registervård i våra system vilket gör att vi ytterligare 
begränsar informationsflödet. 
 
MAS/MAR/SAS har granskat journaler i samband med verksamhetstillsyner och vid utredningar. 
Granskning har skett av ärenden i SAMSA av MAS/MAR. 

 

 

Avvikelser, synpunkter och klagomål 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 3-8 § 
 
Förvaltningen arbetar enligt Borås Stads rutiner för synpunktshantering samt avvikelsehantering 
enligt HSL. En process för avvikelsehantering gällande avvikelser enligt  SoL har tagits fram un-
der 2019 i samverkan inom det sociala klustret. Ett verksamhetsstödssystem för att göra avvikel-
serapportering digitalt kommer att tas fram under 2020 i samverkan med nuvarande leverantör av 
verksamhetssystemet VIVA. En arbetsgrupp för att ta fram arbetssätt och implementering av 
detta system har bildats hösten 2019 och kommer att slutföras under 2020 
 
Varje enskild synpunkt utreds och följs upp av ansvarig chef. Synpunkter följs också kontinuerligt 
upp på olika nivåer i organisationen. Till exempel på verksamhetsledningar och arbetsplatsträffar i 
syfte att lära av varandra och att förhindra att liknande händelser inträffar på nytt. Rapporterade 
synpunkter sammanställs och analyseras en gång i halvåret.  
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Lex Maria  
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 

 

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vård-

skada till IVO. Händelserna utreds av MAS/MAR som också bedömer om en anmälan ska göras. 

IVO säkerställer att utredningen är fullständig och att de eventuella åtgärder och förändringar i 

verksamheten som vårdgivaren vidtagit är adekvata. 

Lex Sarah 
14 kap. 3-6 §§ SoL, SOSFS 2011:5 
 
Var och en som är verksam inom berörda verksamheter utifrån SoL och LSS omfattas av skyldig-
heten att rapportera händelse som orsakar risk för missförhållande eller missförhållande enligt 
gällande lagstiftning. Dessa händelser utreds av SAS som föreslår åtgärder som bör tas fram för 
att säkerställa att missförhållandet inte kan hända igen.  
 
 

Resultat och analys 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 
 

Egenkontroll 
 

Nationell brukarundersökning 
Under hösten 2019 deltog Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och försörjningsenheten på 
Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad för tredje gången i SKR:s nationella brukarundersökning för 
IFO.  
 
Undersökningen vände sig till personer som haft kontakt med myndighetsutövning och som var 
vårdnadshavare, ungdomar 13 år eller äldre inom social barn- och ungdomsvård, ensamkom-
mande ungdom 13 år eller äldre, aktuella inom försörjningsenheten, vuxna aktuella inom miss-
bruks- och beroendevård. För Borås Stad utgör försörjningsenhetens andel 66% av svaren i de 
totala resultaten. Brukarundersökningen presenteras i databasen Kolada. 
 

Resultat 

Barn- och ungdomsvård 13–25 
Resultaten för 2019 är på de flesta områden liknande riksgenomsnittet. För tre av frågorna som 
rörde bemötande, förståelig information samt delaktighet har IFO i Borås stad en större andel 
nöjda jämfört med riket.  

 

Vårdnadshavare 
Även här är resultaten lika mellan Borås och riksgenomsnittet. På frågorna rörande bemötande 
och delaktighet samt helhetsbedömning är en större andel vårdnadshavare mer nöjda i jämförelse 
med riket.  
 

Missbruksvård 
I en helhetsbedömning har Borås missbruksvård en större andel nöjda brukare jämfört med riket. 
I övrigt lika som genomsnittet för riket. 
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Könsaspekter 
Det går att följa skillnaden i svar mellan män och kvinnor. Skillnaden i procent är inte så stor 
men utifrån svaren är pojkarna är mer nöjda med ungdomsvården än flickorna inom 4 av 7 svars-
områden. För gruppen vårdnadshavare, så är kvinnorna mer nöjda än männen inom 3 av 7 områ-
den. Det råder alltså ett omvänt förhållande mellan ungdomar och vårdnadshavare där det var 
tvärtom.  För gruppen missbruk, så är kvinnorna tydligt mer nöjda än männen inom områdena   
”kunna påverka hjälp” och ”om socialsekreteraren visar förståelse”. 
 

Utvärdering 
Antalet svarande och svarsfrekvens har ökat under de tre år som Borås Stad deltagit i denna bru-
karundersökning. Antalet svaranden har ökat med drygt 120 % från 79 till 176. Trots förbätt-
ringar har Borås stad en relativt låg svarsfrekvens jämfört med andra deltagande kommuner. 
Detta gör det svårt att göra långgående slutsatser utifrån resultaten. Det går att jämföra mellan 
åren men svårt att analysera svaren från en enskild målgrupp eller enhet. 
 

 
Brukarundersökningar inom olika enheter och verksamheter 
 
Lokal brukarundersökning för enheterna 
Under 2019 genomfördes ett försök till en samordnad brukarundersökning för samtliga enheter 
inom IFO benämnd Lokal brukarundersökning. Utöver den nationella brukarundersökningen 
skulle ett försök göras med en likadan utformad brukarundersökning för samtliga av förvaltning-
ens enheter. Detta skulle ge möjlighet att följa vissa frågor såsom brukares medbestämmande i 
hela förvaltningen. Resultatet av undersökningen visade på låg svarsfrekvens och otillförlitlig sta-
tistik. Enheterna var sinsemellan olika och hade skilda områden att följa upp vilket inte stämde  
väl med en likadan utformad uppföljning. Den här undersökningen genomfördes som ett försök 
och utifrån erfarenheterna har beslut tagits om att inte fortsätta. Verksamhetsanpassade under-
sökningar framtagna efter varje enhets behov bedöms vara av större vikt och fokus kommer istäl-
let ligga på att utveckla dem.   
 
Övriga brukarundersökningar genomförda på enhetsnivå  
Brukarundersökningar sker lokalt på olika sätt inom förvaltningens olika enheter. Under 2019 har 
kvalitativa intervjuer enligt Västernorrlandsmodellen genomförts inom myndighet barn och unga 
och familjehemsenheten. Analys har gjorts och förbättringsförslag inför 2020 har tagits fram.  
 
Fältgruppen registrerar sina arbetspass i en strukturerad fältlogg. Resultatet analyseras och presen-
teras i kvartalsrapporter var tredje månad där personalen beskriver hur de arbetat inom respektive 
område, vad det har lett fram till samt formulerar mål för kommande period. Dessa kvartalsrap-
porter ligger till grund för prioriteringar och fortsatt arbete inom fältgruppen. 
 
Barnahus Älvsborgs samordnare använder en brukarutvärdering gällande barnets mående efter 
förhör. Utvärderingar till professionella görs under 14 dagar vår och höst med syfte att hitta för-
bättringsområden i samverkan.  
 
Myndighet barn och unga var en del av Socialstyrelsens projekt gällande systematisk uppföljning 
av BBiC-variablerna som avslutades 2018. Förbättringsmål gällande samtal med barn har beslu-
tats under 2019 och uppföljning av variabler gällande barns delaktighet kommer att fortgå. Resul-
tat av uppföljning och analys av den återkopplas till medarbetarna en gång per år.  
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Under 2019 har kvalitativa intervjuer enligt Västernorrlandsmodellen genomförts inom myndig-
het barn och unga och familjehemsenheten. Analys har gjorts och förbättringsområden har tagits 
fram. Det handlar bland annat om ett större fokus på barnens delaktighet och röst genom tydli-
gare information, fler samtal med barnen och möte i hemmiljön i tidigt skede.  
 
 

Öppna jämförelser  
För fjärde året presenteras öppna jämförelser inom socialtjänsten. Undersökningen görs av Soci-
alstyrelsen och jämförelsen avser 312 kommuner och stadsdelar i landet. Svarsfrekvensen är 95 
procent. Borås Stad har deltagit i undersökningen. 
 
Insamlingen av uppgifterna görs genom en webbenkät som berör områdena missbruks- och be-
roendevård samt social barn- och ungdomsvård. 
 
Borås Stads fyra förvaltningar, som arbetar med socialtjänstfrågor i olika delar (sociala klustret), 
har gjort en gemensam analys av resultaten som visar på förbättringsområden. Främst handlar det 
om att fortsätta arbeta med samverkansrutiner mellan förvaltningarna och andra organisationer. 
Inom flera områden har samverkansrutiner upprättats, men arbetet behöver fortsätta. Exempel 
på områden där rutiner tagits fram är mellan social barn- och ungdomsvård, missbruks- och bero-
endevård och socialpsykiatri/funktionsnedsättning samt mellan social barn- och ungdomsvård, 
missbruks- och beroendevård och försörjningsstöd. 
 
Inom andra områden ser det bättre ut, till exempel: 
Förvaltningen har en socialjour med socionomutbildad personal tillgänglig utanför kontorstid alla 
årets dagar. 
 
Genom förvaltningens vräkningsförebyggande enhet arbetar förvaltningen uppsökande med per-
soner med psykisk funktionsnedsättning, akut hemlösa och för dem som riskerar att förlora sitt 
boende. 
 
Förvaltningen har påbörjat systematisk uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården. 
Kompetensutvecklingsplaner för handläggare finns nu inom samtliga områden. 
 
Inom missbruks- och beroendevård har en brukarorganisation genomfört en uppföljning av en 
verksamhet i form av en brukarrevision. Under hösten fortsätter arbetet i förvaltningarna med att 
utveckla och förbättra verksamheternas kvalitet. Ett prioriterat område är att fortsätta se över och 
utveckla de samverkansrutiner som förvaltningarna ser behov av. 
 
Under 2019 har förvaltningen i högre grad använt sig av bedömningsverktyg än förgående år. 
Detta genom att utbilda personal i bedömningsverktyg såsom Patriark och Home. 
 

KKiK (Kommunens kvalitet i Korthet)  

Borås stad deltar i kvalitetsjämförelsen KKiK. Här jämförs ett antal olika nyckeltal för olika delar 
av en kommuns verksamhet. Endast ett fåtal områden berör Individ- och familjeomsorgsnämn-
dens verksamheter.  
 
Två viktiga så kallade utvecklingsnyckeltal är utredningstid och andelen som inte återaktualiseras 
inom ett år efter en avslutad insats.  
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När det gäller utredningstid så kan vi se att den har gått ned både när det gäller vuxen och barn 
och unga ärenden. I åldersgruppen 0-20 år har utredningstiden sjunkit från 85 dagar 2018 till 73 
dagar 2019. Motsvarande siffror i åldersgruppen 21 år och äldre är 60 dagar 2018 och 58 dagar 
2019.  
 
När det gäller det totala antalet aktualiseringar ökat i åldersgruppen 13-20 samtidigt som antalet 
aktualiseringar (anmälningar eller ansökningar) per person ökat. Vi kan också i samma ålders-
grupp se att antalet som återaktualiserats har ökat från 4 % år 2018 till 14 % år 2019. Detta skulle 
kunna bero på att komplexiteten i varje ärende har ökat. En fördjupad analys skulle behöva göras 
för att få klarhet i orsakerna till detta. 
 
I åldern 0-12 ökar både det totala antalet aktualiseringar samt antalet aktualiseringar på unika barn 
Denna ökning följer rikssnittet där vi sett en stadig ökning av aktualiseringar de senaste åren. 

 
Egenkontroll  
Under 2018 gjorde IVO ett antal tillsyner och granskningar av flera av Individ- och familje-
omsorgsnämndens verksamheter. Tillsynerna ledde till ett antal åtgärder och rutinförändringar 
som genomfördes under 2018 och 2019. IVO:s underlag och beslut låg till grund för 2019 års 
egenkontrollplan som totalt omfattade åtta olika kontrollområden. Egenkontrollen har samman-
ställts i en rapport vars resultat i korthet återges nedan. Egenkontrollen är en del i det ständiga 
förbättringsarbetet inom förvaltningen.  
 

1. Egenkontroll – förhandsbedömningar  
Inom barn och unga har 60 förhandsbedömningar granskats. Granskningen visade att inkodning 
av ärenden fungerar bra och att samtal med/observation av barnet skett i hälften av ärendena. I 
dokumentationen framkommer att nämnden har haft samtal med vårdnadshavarna i flertalet av 
de granskade ärendena. I alla utom två ärenden har nämnden tagit beslut inom två veckor. 
 
Vid våld eller misstanke om våld inleds omedelbar utredning i samtliga förhandsbedömningar 
inom Barn och unga. Utifrån brister har interna rutiner och stödunderlag uppdaterats samt att det 
återkommande förts dialog kring förhandsbedömningar på gruppmöten. Att tydliggöra barnets 
röst i utredning och behandling finns även med som en aktivitet i handlingsplan för stärkt social 
barn- och ungdomsvård, 2020. 
 

2. Egenkontroll – rätten till ansökan 
De åtgärder som genomförts efter IVO:s tillsyn har följts upp. Den interna utbildningen i social-
juridik har utökats i avsnittet som rör handläggning av ansökan.  
 
Metodhandledarna följer upp alla ansökningar och säkerställer att utredning upprättats och beslut 
fattats. Det har inte inkommit några synpunkter eller klagomål om att en ansökan eller anmälan 
inte hanterats. Behov av ytterligare åtgärder finns inte i dagsläget.  
 

3. Egenkontroll – tillfällig placering och stöd till externa familjehem 
När det gäller tillfällig placering och stöd till externa familjehem har rutiner reviderats. Kontroll-
momentet ingår även i 2020 års egenkontrollplan.  
 

4. Egenkontroll – relevanta händelser 
Granskningen inom barn och unga visar att överlag har dokumentationen varit god och inga all-
varliga brister har upptäckts. Ett förbättringsområde som belysts är att på ett bättre sätt få fram 
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barnets röst i utredning och framförallt göra barnet mer synligt i analys och bedömning. 
Journalföringen har i övrigt varit relevant, objektiv och respektfull. Att följa upp hur man i hand-
läggning  tydliggöra barnets röst i utredning och behandling finns med i egenkontrollplanen för 
2020.  
 
Egenkontroll som genomförts inom verksamheten Unga vuxna visar att dokumentationen över-
lag är bra, relevant och respektfullt skriven. Det finns förbättringar att göra i journalföringen i 
samband med när bistånd upphör eller avslutas.  
 

5. Egenkontroll – vård- och genomförandeplaner 
Barn och ungas granskning gäller enbart vårdplaner och genomförandeplaner som upprättats in-
ternt av myndighet barn och unga. Det finns en styrning i verksamhetssystemet gällande vissa frå-
geställningar vilket gör att de alltid fylls i och hanteras. Delaktigheten är inte alltid tydlig och inte 
heller umgänge och former för uppföljning.  
 
I unga vuxnas och vuxens granskning finns både internt och externt upprättade planer. Fasta ru-
briker i verksamhetssystemet VIVA behöver tas fram för att underlätta dokumentationen. De en-
skildas delaktighet i planerna behöver även öka.  
 
 

6. Egenkontroll – skyddsbedömningar 
Granskning har gjorts av sociala jourens skyddsbedömningar. I alla orosanmälningar har det 
gjorts en skyddsbedömning. Betydelsefulla händelser har ofta varit väl beskrivna.  
 
Skrivna bedömning utifrån barnets bästa finns sällan men det går att utläsas i texten att sociala 
jouren har barnets bästa i fokus. En utbildning kring skyddsbedömningar riktad till social jour har 
genomförts samt uppdatering av vissa rutiner. 
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Riskanalys 
 
Nämnden identifierade 23 risker varav 13 skattades fördes in i den interna kontrollplanen utifrån 
bedömning av eventuella konsekvenser och sannolikhet. Verksamheterna har även genomfört 8 
risk- och konsekvensanalyser utifrån organisatoriska förändringar.  

 
Uppföljning av intern kontrollplan utifrån riskerna 
Situationen när det gäller personalförsörjningen har varit mycket positivt under året. Beman-
ningen har varit god och nyanställda medarbetare har fått god introduktion av särskilt utsedda 
medarbetare. Ett fåtal nya jour- och familjehem har rekryterats. Familjehemsenheten arbetar vi-
dare utifrån en upparbetad struktur kring rekrytering för att öka antalet interna familjehem.  

Arbetsskador och tillbud har ökat markant under 2019, vilket delvis beror på enklare rapporte-
ring. Rapporterna används till att förebygga arbetsskador och tillbud samt lära av dem. 

Rapportering av Lex Sarah har minskat betydligt. Flera av tidigare Lex Sarah-rapporter har be-
dömts vara avvikelser. Process, rutiner och digitalt stöd kommer att tas fram för att säkerställa av-
vikelserapporteringen framöver.   

Samtliga möjliga statsbidrag har sökts och redovisats. Arbetssätt och rutin för bevakning av stats-
bidrag behöver tas fram. Granskning visar på brister i underlag vid representation . Det finns be-
hov av tydligare information och utbildning kring rutinen för representation. 

Brukarundersökningar med fokus på delaktighet och medskapande har genomförts under 2019. 
Resultat av dessa redovisas under rubriken Egenkontroll. 

 
Avvikelser, synpunkter och klagomål  
 

Nämnden har under 2019 fortsatt arbetet med att tillsammans i det sociala klustret utveckla en 
avvikelseprocess och IT-stöd för den i vårt verksamhetssystem VIVA. Arbetet kommer att inten-
sifieras under våren 2020. 

Antalet HSL-avvikelser under 2019 är 46 stycken. 2018 var antalet HSL-avvikelser 33. Av de 46 
avvikelser handlar 32 om läkemedel och 12 om fall, resterande två handlar om, informationsöver-
föring och vårdplanering.  Vårdinventering gör gällande att 12 boende på Kaptensgatan omfattas 
av inventeringen. De 12 på Kaptensgatan har ett pågående hälso- och sjukvårdsärende. Invente-
ringen visar att för nio av de 12 boenden har sjuksköterskan helt övertagit läkemedelsansvaret. 
Inventeringen visar också att sju boende har en registrerad vikt de tre senaste månaden, en för-
bättring sen föregående år då det endast var en.  
 
Under 2019 genomfördes sju bedömningar utifrån risk för fall, undernäring och trycksår av bo-
ende i Kaptensgatans boende, vilket är en förbättring jämfört med 2018 då tre bedömningar ge-
nomfördes och  2017 då inga bedömningar gjordes. 
 
En SOL-avvikelse har rapporterats som rörde skyddsbedömningar av social jour, vilket lett till 
arbete med ständiga förbättringar inom enheten. 
 
Nämnden har under 2019 fått in 30 synpunkter via Borås stads synpunktshanteringssystem In-
fracontrol. Antalet synpunkter 2018 var 41. Majoriteten av synpunkterna avser synpunkter kring 
agerande/bemötande i tjänsteutövning.  
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När det gäller de synpunkter som lämnats kring myndighet Barn och unga så har de främst rört 
pågående barnavårdsutredningar och synpunkter kring hur synpunktslämnaren blivit lyssnad till 
eller fått komma till tals i utredningen. Synpunkterna har återkopplats till arbetsledning och hand-
läggare i den specifika utredningen och även mer generellt föranlett verksamheten att påminna 
om att särskilt beakta dialog och information i utredningar.  

I utredningar som rör orosanmälningar så är det inte ovanligt att vårdnadshavare sinsemellan har 
olika uppfattningar och bilder av situationen. Verksamheten inom socialtjänsten och vårdnadsha-
varna kan på samma sätt ha delvis skilda uppfattningar. Det pågår vanligtvis en fortlöpande dia-
log under utredningstiden för att skapa så stor gemensam förstående som möjligt och möjlighet 
till att samtliga berörda blir hörda. Detta är ett område som en verksamhet som arbetar med 
myndighetsbeslut ständigt behöver uppmärksamma och utveckla. 

Mycket få klagomål har kommit på de insatser som ges och i de enstaka synpunkter som före-
kommer handlar det om upplevelse av bemötande. 
Några synpunkter som berört postförsändelser och arbetssätt vid orosanmälningar har lett till att 
rutiner setts över. Några synpunkter har även lett till ökat fokus kring bemötande i vissa situat-
ioner. Verksamheterna ser synpunkterna som viktiga och att synpunkthanteringssystemet bidrar 
till ständiga förbättringar och är därmed till stor nytta. 

 

Lex Maria och lex Sarah  
 
Det har inte varit aktuellt med Lex Maria-utredningar avseende klienter inom individ- och famil-
jeomsorgen där nämnden är vårdgivare under 2019.  
 
Under 2019 avslutades 4 Lex Sarah utredningar. Två utredningar gällande risk för missförhål-
lande, en utredning gällande missförhållande samt en utredning gällande ett allvarligt missförhål-
lande.  
Rapporten gällande allvarligt missförhållande gällde ett barn som fått en kontaktfamilj som insats. 
Utredningen ledde till att rutinen kring utredning av kontaktfamiljer reviderades. IVO avslutade 
ärendet utan att vidta ytterligare åtgärder.  
Två av rapporterna gällde våra interna administrativa rutiner och ledde till åtgärder kring bl.a. 
posthantering. 
 
Antalet Lex Sarah-utredningar har minskat från 19 till 4 mellan åren 2018 och 2019. Anledningen 
till det kan vara många orsaker. Dels har ett arbete med att urskilja avvikelser från Lex Sarah 
gjorts under året. Dels har det under året varit färre konsulter i verksamheten. 
En annan anledning är det omfattande arbete med egenkontrollplan som gjorts under året som 
föranleddes av tillsyner samt kritik från IVO 2018. Detta arbete har inneburit en översyn över 
våra rutiner. 
Arbetet med att ta fram ett avvikelsesystem måste under 2020 prioriteras för att avvikelser tas om 
hand och hanteras på ett korrekt sätt.  
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Verksamhet upphandlad enligt LOU  
 
Badhusgatan är ett boende för vuxna, 25 år och äldre, med psykisk ohälsa i kombination med 
missbruk. Verksamheten på Badhusgatan drivs för närvarande på entreprenad av den privata ak-
tören Nytida enligt LOU.  
 
Uppföljning av verksamheten har genomförts och skett löpande under året.  
Hittills har det inte framkommit något vid uppföljningsmöten, avstämningar eller kontakter med 
boendet som visar på missförhållanden eller avtalsbrott.  
 
De områden som följts upp är bland annat bemanning, hälso- och sjukvård, lokaler, verksamhets-
system och dokumentation. I uppföljningen har det framkommit att Nytida arbetar med dessa 
områden men att säkerheten inte varit helt tillfredställande då stödet till de boende gällande sani-
tära olägenheter i lägenheterna varit bristfällig vilket har medfört att det emellanåt varit en för-
höjd brandrisk. Under avtalsperioden har Individ- och familjeomsorgsförvaltningens säkerhets-
samordnare ändrat rutinerna kring brandskyddet.  
 
Uppföljning av nuvarande avtal kommer att ske under 2020 för att säkra verksamhetens kvalitet 
samt att Nytida följer sitt åtagande enligt förfrågningsunderlag och avtal framtill nästa avtal slutits.  
 
Under 2019 har ett intensivt arbete med en ny upphandling av boendet  genomförts. Förfråg-
ningsunderlaget har ändrats utifrån nämndens intentioner och det som framkommit vid uppfölj-
ning. Bland annat har antalet platser reducerats, brandskyddsarbetet utvecklats  genom kravställ-
ning om att boendets personal går Borås Stads brandutbildning, att hälso- och sjukvårdsinsatser 
på sjuksköterskenivå ska utföras av den kommunala hälso- och sjukvården samt att dokumentat-
ion ska ske i Borås Stads verksamhetssystem Viva. Upphandlingen har tidigare skett utifrån en-
bart en prismodell, men har nu skett utifrån pris- och kvalitetsmodell med fyra mervärdesområ-
den som anbudsgivarna fått beskriva hur de tänkt arbeta med. I uppföljning av kommande avtal 
ges därmed möjlighet att följa upp verksamheten både utifrån de grundläggande kraven i upp-
handlingen, men även utifrån de mervärden som avtalsparten beskrivit och som omfattas av avta-
let.  
 
Uppföljning av andra externa utförare  
Nämnden placerar ett relativt stort antal barn i externt köpta familjehem och i Hem för vård och 
boenden (HVB) som drivs av externa aktörer. Även flera externa aktörer anlitas för öppenvårds-
insatser. Nämnden följer upp den enskilda placeringen genom uppföljningsmöten och återrap-
porter till det sociala utskottet. Även öppenvårdsplaceringar följs noga och uppföljningen doku-
menteras. Hittills har sällan individuppföljningar aggregerats och följts upp på ett samlat systema-
tiskt sätt. Detta är svårt eftersom placeringarna skiljer sig åt och få placeringar sker i samma pla-
ceringsform eller i samma boende/insats.  
 
Avtalsuppföljningen har hittills begränsats till att följa ekonomisk stabilitet och företagsföränd-
ringar samt uppföljningar utifrån givna anledningar såsom risk för missförhållanden eller avvikel-
ser i enskilda placeringar. Under 2019 har nya upphandlingar av ramavtal för HVB och konsu-
lentstödda familjehem genomförts och nya avtal tecknats. Nämnden har gjort ett årshjul och en 
övergripande plan för uppföljning. Utifrån de ramavtal som skrivits kommer mallar att upprättas 
och uppföljningar att genomföras under 2020. 
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Ej verkställda beslut 
Rutinen kring ej verkställda beslut som inte verkställts inom tre månader har under 2019 kom-
pletterats med ett uppföljningsmoment varje månad. Beslut som inte verkställts inom 30 dagar 
granskats varje månad inom respektive enhet. Bedömning är att detta ger ett mervärde och re-
kommendationen är att fortsätta se över ej verkställda beslut en gång i månaden. Ej verkställda 
beslut redovisas enligt rutinen till IVO, Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen varje kvartal.  
 
Antalet ej verkställda beslut har varierat under året. Första kvartalet sju ej verkställda beslut, andra 
kvartalet två stycken, tredje kvartalet tio stycken och slutligen för kvartal fyra har vi nio stycken ej 
verkställda beslut.  
 
Orsakerna skiftar till varför vissa beslut inte verkställs i tid men huvudorsakerna är svårigheter 
med matchning, sjukdom och inställda uppstartsbesök. Eftersom det periodvis varit ett 
högt tryck på den interna öppenvården så har andra ärenden gått före i kön om någon part har 
avbokat ett möte. Arbetssättet kommer att ses över för att minska antalet ej verkställda beslut. 
 
 
Beslut från JO 
JO kritiserade under 2019 nämnden för hanteringen av ett ärende. Ärendet handlade om ett LVU 
ärende. Kritiken var att nämnden dröjt med att överlämna en ansökan om ett offentligt biträde 
till förvaltningsrätten. 
Kritiken har lett till ett förbättringsarbete gällande rutin kring LVU samt information med förtyd-
ligande av lagstiftningen har förmedlats till medarbetare som arbetar med myndighetsutövning.  
 
 
IVO:s tillsyner av verksamheter  
Under 2019 har IVO i enlighet med 3 kap 19 § SOF (socialtjänstförordningen) genomfört tillsyn 
vid HVB och stödboende inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 
  
Vid tillsynen av stödboendet konstaterade IVO att verksamheten följde gällande lagstiftning i de 
delar som granskats och de hade inga synpunkter eller anmärkningar. 
 
IVO påtalade dock brister vid tillsynen av HVB Torstenssongatan. IVO bedömde att HVB:s ge-
nerella regler kring besöksförbud ej var förenligt med gällande lagstiftning. Efter tillsynen har bo-
endet genom husmöten tillsammans med ungdomarna på boendet tagit fram rutiner kring besök 
som ändå kan tillgodose ungdomarnas behov av trygghet och integritet.  
 
IVO har under året gjort en tillsyn av kontroll och användning av tillståndspliktig konsulentverk-
samhet vid placering av barn i familjehem eller jourhem. IVO uppmärksammade inte några bris-
ter i de områden tillsynen omfattat. 
 
IVO granskade under 2019 två individärenden. Ett LVM ärende där IVO inte hade några syn-
punkter kring hanteringen av ärendet. Det andra ärendet gällde en placering av en 15 årigt barn 
utanför det egna hemmet. Där riktade IVO kritik att nämnden inte inhämtat det 15-åriga barnets 
samtycke till placeringen. Kritiken har föranlett till utbildningsinsatser samt ökat uppföljning av 
metodhandledare för att tillgodose att gällande lagar och föreskrifter följs. 
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Mål och aktiviteter för kommande år 
 
Målen för det fortsatta arbetet inom individ- och familjeomsorgsnämnden ur ett kvalitetsperspek-
tiv handlar till stora delar om att uppnå lagkrav avseende handläggning och att utveckla kvalitet- 
och ledningssystemet.  
 
Aktiveter under kommande år är att: 
 
 

 Undersöka möjligheten att fokusera på brukarundersökningar som ger ett bättre underlag 
för förbättringsarbete inom förvaltningen och dess enheter.  

 Genomföra undersökningar på lokal nivå som är mer anpassade till enheternas verksam-
het.   

 Fortsatt utvecklingsarbete gällande samverkansrutiner och bedömningsverktyg. 

 Genomföra fördjupad analys kring ökad grad av återaktualiseringar samt det ökade antalet 
aktualiseringar per person.  

 Genomföra beslutade åtgärder och aktiviteter utifrån den specifika egenkontroll som 
gjorts.  

 Börja genomföra riskanalyser utifrån verksamhets- och kvalitetsperspektiv.  

 Tydliggöra och utbilda kring gällande bestämmelser vid redovisning av representations-
kostnader.    

 Fortsätta påbörjat arbete gällande avvikelseprocessen. 

 Upprätta plan och mall för uppföljning av entreprenad och privata utförare.  

 Arbeta med en struktur för att möjliggöra snabbare verkställighet av beslut.  
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För patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse ansvarar förvaltningschef och verk-
samhetschef HSV.  



 

 

 

1 
 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning ............................................................................................................................................ 2 

Begreppsdefinitioner ............................................................................................................................... 3 

Förkortningar ........................................................................................................................................... 4 

Förvaltningens arbete med patientsäkerhet och kvalitet ........................................................................ 4 

Övergripande mål och strategier ........................................................................................................... 5 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet .................................................... 5 

Struktur för uppföljning/utvärdering ................................................................................................... 6 

Hur patientsäkerhets- och kvalitetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts ..... 6 

Egenkontroll ............................................................................................................................................. 7 

Samverkan för trygg och säker vård och omsorg ............................................................................... 7 

Riskanalys .................................................................................................................................................. 8 

Informationssäkerhet .............................................................................................................................. 9 

Avvikelser, synpunkter och klagomål ................................................................................................... 9 

Lex Maria ................................................................................................................................................ 10 

Lex Sarah ................................................................................................................................................. 10 

Resultat och analys ..................................................................................................................................... 10 

Egenkontroll ........................................................................................................................................... 10 

Riskanalys ................................................................................................................................................ 15 

Avvikelser, synpunkter och klagomål ................................................................................................. 15 

Lex Maria och lex Sarah ........................................................................................................................ 16 

Verksamhet upphandlad enligt LOU .................................................................................................. 17 

Mål och aktiviteter för kommande år ...................................................................................................... 19 

 
 
 

  



 

 

 

2 
 

Sammanfattning  
 
Individ- och familjeomsorgen har, under 2019, arbetat systematiskt med att bibehålla och utveckla 
verksamheternas kvalitet genom löpande arbete med rutiner och arbetssätt. Förbättringsområden som 
uppdagats i samband med undersökningar, statistiska jämförelser, synpunkter och egenkontroll har 
omhändertagits eller kommer att utvecklas inom ramen för kvalitetsarbetet.      

 
Särskilda satsningar i form av kompetensutveckling inom områdena dokumentation och prioriterade 
bedömningsverktyg har genomförts. Förvaltningen genomför även en omfattande utbildningssatsning 
i systemteoretiskt förhållningssätt som ligger i linje med förvaltningens mål gällande samverkan, del-
aktighet och medskapande.   

 
De viktigaste områdena som identifierats avseende säkerhet och kvalitet för den enskilde: 

 

 Brukarundersökningarna visar på resultat i likhet med eller bättre än riksgenomsnittet. 
Dock är det låg svarsfrekvens både i nationell och lokal undersökning. Undersökningar på 
enhetsnivå har givit bra underlag för det konkreta brukarnära förbättringsarbetet. 

 Behov av fortsatt arbete gällande delaktighet och att tydliggöra brukarens/klientens röst i 
dokumentationen finns.  

 Antal SIP/LoSIP har ökat under året. Gemensam rutin har upprättats inom sociala klust-
ret och utveckling av arbetet med SIP/LoSIP gentemot gymnasie- och vuxenförvalt-
ningen samt förskoleförvaltningen kommer att påbörjas under 2020.  

 Avvikelser hanteras inte i någon större utsträckning och ett omfattande implementerings-
arbete av avvikelseprocess och IT-stöd kommer att påbörjas.  

 Antal aktualiseringar per person och återaktualiseringar har ökat inom barn och unga. 
Fördjupad analys behöver göras.  

 Antal ej verkställda beslut har varierat under året. Förvaltningen ska arbeta med en struk-
tur för att möjliggöra snabbare verkställighet av beslut.  
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Begreppsdefinitioner 
 

 Brukare/klient – enskild med beslutad insats enligt SoL och/eller LSS 

 Den enskilde – i det här dokumentet menas med begreppet den enskilde patient, brukare 
och klient. 

 Egenkontroll - systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt 
kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens led-
ningssystem. 

 Huvudman - myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret för 
viss verksamhet.1 Respektive nämnd inom det sociala klustret är huvudman för den verk-
samhet dess reglemente definierar. För verksamheter som bedrivs på entreprenad enligt 
LOV (Lagen om valfrihet) eller LOU (Lagen om offentlig upphandling) kvarstår huvud-
mannaskapet hos nämnden men enskilda avtal reglerar genomföraransvar för olika delar 
av kvalitet- och uppföljningsarbetet. Ansvaret för patientsäkerhet kvarstår alltid hos hu-
vudmannen. 

 Kvalitet - Att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt 
lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till 
vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. 

 Ledningssystem - System för att fastställa principer för ledning av verksamheten. 

 Patient – enskild inskriven i HSV (hälso- och sjukvård) 

 Sociala klustret – ett samlingsbegrepp för arbetslivsförvaltningen, individ och familje-
omsorgen, sociala omsorgsförvaltningen samt vård- och äldreförvaltningen i Borås stad  

  

                                                 
1 Socialstyrelsens termbank 
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Förkortningar 
 

 HSL- hälso- och sjukvårdslagen  
HSLF-FS- Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
läkemedel, folkhälsa m.m.  
Huvudman- myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret för 
viss verksamhet. Respektive nämnd inom det sociala klustret har ansvar för den verksam-
het dess reglemente definierar. För verksamheter som drivs på entreprenad enligt LOV el-
ler LOU kvarstår huvudmannaskapet hos nämnden men enskilda avtal reglerar genomföra-
ransvar för olika delar av kvalitetsarbetet.  

 IVO- inspektionen för vård- och omsorg  
 KAL- kompetens och personalförsörjning, arbetsvillkor och lönebildning  
 LOV - Lagen om valfrihet  
 LOU - Lagen om offentlig upphandling  
 MAS- medicinskt ansvarig sjuksköterska  
 MAR- medicinskt ansvarig för rehabilitering  
 SAS- socialt ansvarig samordnare  
 SFS- svensk författningssamling  
 SKR- Sveriges kommuner och regioner  
 SOL- socialtjänstlagen  
 SOSFS- socialstyrelsens författningssamling  
 VGR-Västra Götalandsregionen  
 Viva- verksamhetssystem för dokumentation  

 
 

Förvaltningens arbete med patientsäkerhet och kva-
litet  
 
Patient- och kvalitetsberättelsen för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen är en sammanställ-
ning över det patientsäkerhetsarbete och kvalitetsarbete som bedrivits inom förvaltningen under 
2019 utifrån Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 och Svensk författningssamling SOSFS 2011:9 
för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.  
 
Enligt patientsäkerhetslagen ska en patientsäkerhetsberättelse göras. Idén med patientsäkerhets-
berättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 
förbättra patientsäkerheten.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet 
med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens 
olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.  
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Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ 
 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningens mål under 2019 har varit att förbättra samverkan, öka 
medskapande och delaktighet samt att arbeta för ökad digitalisering.  
 
Kvalitetsarbetet utgår från definitionen av begreppet kvalitet som innebär att verksamheterna ge-
nom att uppfylla krav enligt lag och föreskrifter uppnår kvalitet. Denna definition är central i kva-
litetsarbete och är också den definition man enats om i Borås Stad.  Kvalitet handlar alltså inte 
om en gradering av högre eller lägre kvalitet utan om att uppnå lagkrav. 
  

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 
 
Nämnd 
Nämnden är vårdgivare och ansvarar för att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvali-
tetsarbete och ytterst för verksamhetens kvalitet. 
 
Förvaltningschef 
Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar för att innehållet i ledningssystemet är ändamåls-
enligt och för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs. Förvaltningschefen ansvarar också för 
att det tydligt framgår hur roller och ansvar fördelas i ledningssystemet. 
 
Verksamhetschef enligt HSL 
Ledningen inom hälso- och sjukvård ska enligt lag vara organiserad så att det säkerställs hög pati-
entsäkerhet och god kvalitet. I varje nämnd ska det beslutas vem som har det samlade ansvaret 
för hälso- och sjukvårdsverksamheten och är ansvarig verksamhetschef enligt HSL. 
 
Verksamhetschef/Enhetschef 
Enhetschef ansvarar för inom sitt verksamhetsområde att systematiskt och fortlöpande utveckla 
och säkra verksamhetens kvalitet. De ska planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och för-
bättra verksamheten samt dokumentera kvalitetsarbetet. 
 
Medarbetarna 
All personal ska vara delaktig i kvalitetsarbetet och på enhetsnivå kan arbetsplatsträffar vara fo-
rum för kvalitetsfrågor. 
 
Chef för kvalitets- och utvecklingsfunktioner 
Chefer för kvalitet- och utvecklingsenheter har ansvar för att samordna och organisera kvalitets-
arbetet inom förvaltningen. 
 
MAS/MAR  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska och Medicinskt ansvarig rehabilitering arbetar övergripande 
med hälso- och sjukvårdsfrågor i Borås Stad. Ansvaret är lagstyrt för att patienterna ska få en sä-
ker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. I 
uppdraget ingår kvalitetssäkring av hälso- och sjukvårdens processer, rutiner samt uppföljning 
och utvärdering av patientsäkerhet och vårdkvalitet. MAS och MAR utreder och anmäler ären-
den.  
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SAS  
Socialt ansvarig samordnare har till uppgift att utveckla, säkra och följa upp delar av det systema-
tiska kvalitetsarbetet samt utöva tillsyn över verksamheter. SAS ska utforma, revidera eller initiera 
rutiner och system, bedriva omvärlds- och lagkravsbevakning. SAS ska också utreda Lex-Sarah 
rapporter enligt SOSFS 2011:5 samt redovisa resultat av utredningar och tillsyn för ansvariga 
nämnder.  
 

Struktur för uppföljning/utvärdering  
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 
 
För att få en tydlig struktur över uppföljning och utvärdering utgår verksamheten från  process-
kartan för egenkontroll nedan. 

 
Uppföljning och utvärdering utgår i huvudsak ifrån verksamhetsplan, resultat från egenkontroll, 
verksamhetsbesök från MAS/MAR/SAS, inkomna synpunkter, rapporterade avvikelser samt Lex 
Maria och Lex Sarah. 
 

Hur patientsäkerhets- och kvalitetsarbete har bedrivits samt vilka 
åtgärder som genomförts 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 
 
I enlighet med SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 ska varje vårdgivare beskriva hur patientsäkerhets-
arbetet har bedrivits under föregående kalenderår i en patientsäkerhetsberättelse. Där ska framgå 
vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och vilka resultat som har uppnåtts. 

I SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ framgår att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst ansvarar för 
att upprätta ett ledningssystem, som ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla 
och säkra verksamhetens kvalitet.  
 
Följande åtgärder som beslutades inför 2019 har förvaltningen arbetat med på olika sätt under 
året:  
 
- Genomföra en fördjupad analys av den nationella brukarundersökningen samt noggrant följa 

utfall av och analyser de lokala brukarundersökningarna 2019. Detta för att få ett underlag 
kring hur det fortsatta arbetet med brukarundersökningar skall genomföras.  

- Att aktivt arbeta med den egenkontrollplan som upprättats. Vilket dels innebär en uppfölj-
ning av genomförda satsningar och dels kan leda till ytterligare aktiviteter. 

- Fortsatt arbete med rutiner utifrån tillsyn/egenkontroll. 
- Fortsatt arbete med utbildning/kompetensutveckling utifrån tillsyn/egenkontroll.  
- Att det processorienterade arbetet fortgår och utvecklas.   
- Att förtydliga ansvar för processer och delar av processer.  
- Fortsatt utveckling av arbete inom ramarna för närvårdssamverkan 
- Dialog i förvaltningsledning gällande möjligheter att utveckla arbetet med framåtblickande 

riskanalyser. 
- Införande av system för rapportering, utredning och analys av avvikelser.  
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Egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2 
 
MAS/MAR har i samband med verksamhetstillsyner, utredningar och avvikelser kontinuerligt 
granskat journaler. Vårdinventering av hälso- och sjukvårdsinsatser har genomförts.  
 
För att säkra den egna kvaliteten har IFO-nämnden i Borås Stad under det gångna året bland an-
nat jämfört egna resultat med nationella resultat. Det har bland annat gällt för den nationella bru-
karundersökningen för IFO, Öppna jämförelser och Kommunens kvalitet i korthet. Nämnden 
har även granskat kvaliteten genom lokala brukarundersökningar och sammanställning av ej verk-
ställda gynnande beslut. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört tillsyn av verk-
samheter samt av handläggning i ett antal individärenden. Utöver det har det i viss utsträckning 
skett granskning av dokumentation och genomförandeplaner.  
 
Under 2019 fick nämnden i uppdrag att följa upp extern vård vilket är ett arbete som påbörjades 
under hösten 2019.  
 

Samverkan för trygg och säker vård och omsorg 
Samverkan med externa aktörer 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3 
 
Samverkan mellan VGR och kommunerna i regionen regleras i hälso- och sjukvårdvårdsavtalet. Del-
regional styrning sker via Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Det finns även lokala överenskommel-
ser till exempel mellan Borås Stad och primärvården. 
 
Under 2018 och 2019 har det förts dialog  mellan Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och Reg-
ionen kring samarbetet rörande Ungdomsmottagningen.  Dialogen har handlat om att utforma en 
struktur för samverkan.  
 
Inom närvårdssamverkan har en tvisterutin när det gäller ansvar vid placering utanför hemmet av per-
soner med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk (Hem för vård och boende, fa-
miljehem och hem för viss annan heldygnsvård) arbetats fram. Under 2019 har Individ- och familje-
omsorgen i Borås haft ett ärende som behandlats utifrån denna tvisterutin. Erfarenheterna från detta 
har lett till ökad tydlighet i ansvarsfrågan och fler tillämpade situationer då huvudmännen delat kost-
naden för en placering. 
 
Under 2019 har frågan kring en Mini Maria mottagning fortskridit. Inom Närvårdssamverkan har ett 
projekt bedrivits för att ta fram ett förslag där kommunerna i Södra Älvsborg och Regionen i samver-
kan startar en sådan mottagning. Ett konkret förslag finns nu framtaget och även en enighet om att 
planera för start under 2020. 
 
 
Samverkan mellan interna aktörer 

Intern samverkan regleras i olika rutiner, både inom förvaltningen och tillsammans med andra 
förvaltningar. Under 2019 har samverkansrutiner med följande förvaltningar skapats: 

 Arbetslivsförvaltningen  

 Sociala omsorgsförvaltningen  

 Grundskoleförvaltningen  

 Äldreomsorgsförvaltningen, avser missbruksproblematik 
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Det har även gjorts en generell rutin för samverkan inom det sociala klustret som innefattar prin-
ciper, inbjudan, mall för dokumentation vid möten med mera. 
 
Samverkan med patienter, brukare, klienter och närstående 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 
 
Samverkan innebär att den enskilde ska beredas möjlighet till delaktighet i och inflytande över sin 
vårdplanering, genomförandeplan och uppföljning av avvikelser samt möjlighet att bli hörd vid 
utredning av Lex Maria och Lex Sarah. 
 
Under både 2018 och 2019 har mål om att öka brukarens delaktighet varit prioriterat och arbetats 
med på olika sätt. Bland annat tar det sig i uttryck genom uppstartande av husmöten på boenden 
där de boende deltar. Ett annat exempel är att delaktigheten följts upp genom systematiskt upp-
följning. Arbetet med SIP och LoSIP är ännu ett exempel på hur samverkan och delaktighet med 
brukare har ökat under året. Frågor om delaktighet har ställts i de lokala brukarundersökningar 
som genomförts under 2019. 
 

Riskanalys 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden genomför årligen en övergripande riskanalys som ligger till 
grund för intern kontrollplan. Risker identifieras och värderas utifrån hur sannolikt det är att fel 
uppstår samt vilka ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser ett sådant fel kan få. Ris-
kens storlek fastställs genom en riskmatris för att bestämma ett numeriskt värde på riskens stor-
lek. När en risk uppfattas som stor tas en handlingsplan fram.  
 
Förvaltningen har övervägt om det utöver nämndens riskanalys ibland kan finnas behov av att 
göra dokumenterade riskanalyser på verksamhets eller enhetsnivå. Risker identifieras och analyse-
ras i det vardagliga arbetet och inför den årliga  verksamhetsplanen i verksamhet och enhet. Inför 
2020 kan dock förvaltningen pröva att göra riskanalys under året i någon del av verksamheten 
och då främst fokusera på kvalitetsaspekter. 
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Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 
 
Förvaltningen har arbetat med informationssäkerhet genom att identifiera eventuella säkerhets-
brister samt behov av åtgärder i de datasystem som används av förvaltningen. I ett nätverk mellan 
förvaltningarna i Borås stad och närliggande kommuner analyseras säkerheten i samtliga datasy-
stem. Förvaltningen har utifrån årlig rutin granskats av Boråsregionens Dataskyddsombud för att 
säkerställa att förvaltningen jobbar på rätt sätt med informationssäkerhet och med dataskyddsför-
ordningen. 
 
Ett arbete har påbörjats för att se över hantering av behörigheterna i  datasystemen. En webbase-
rad utbildning gällande informationssäkerhet har tagits fram i Borås Stad och plan är att all perso-
nal ska gå igenom denna.  
 
LIS - Ledningssystem för informationssäkerhet har upphandlats centralt 2019 och arbetet kom-
mer att påbörjas under 2020. LIS består av policy, riktlinjer, instruktioner, anvisningar, rutiner, 
processer beträffande informationssäkerhet. Anpassning av hanteringen av personuppgifter har 
skärpts och förbättrats utifrån dataskyddsförordningen (GDPR). 
 
Loggning och loggranskning av åtkomsten till patientuppgifter i vårdsystemen sker regelbundet. 
Slumpmässigt utvalda aktiva användare kontrolleras utifrån åtkomst till patientuppgifter. Ett ar-
bete med att förbättra och förenkla loggning av användare utefter de krav som finns har inletts 
och kommer att fortsätta under 2020. 
 
En förbättring har gjorts av processen för registervård i våra system vilket gör att vi ytterligare 
begränsar informationsflödet. 
 
MAS/MAR/SAS har granskat journaler i samband med verksamhetstillsyner och vid utredningar. 
Granskning har skett av ärenden i SAMSA av MAS/MAR. 

 

 

Avvikelser, synpunkter och klagomål 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 3-8 § 
 
Förvaltningen arbetar enligt Borås Stads rutiner för synpunktshantering samt avvikelsehantering 
enligt HSL. En process för avvikelsehantering gällande avvikelser enligt  SoL har tagits fram un-
der 2019 i samverkan inom det sociala klustret. Ett verksamhetsstödssystem för att göra avvikel-
serapportering digitalt kommer att tas fram under 2020 i samverkan med nuvarande leverantör av 
verksamhetssystemet VIVA. En arbetsgrupp för att ta fram arbetssätt och implementering av 
detta system har bildats hösten 2019 och kommer att slutföras under 2020 
 
Varje enskild synpunkt utreds och följs upp av ansvarig chef. Synpunkter följs också kontinuerligt 
upp på olika nivåer i organisationen. Till exempel på verksamhetsledningar och arbetsplatsträffar i 
syfte att lära av varandra och att förhindra att liknande händelser inträffar på nytt. Rapporterade 
synpunkter sammanställs och analyseras en gång i halvåret.  
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Lex Maria  
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 

 

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vård-

skada till IVO. Händelserna utreds av MAS/MAR som också bedömer om en anmälan ska göras. 

IVO säkerställer att utredningen är fullständig och att de eventuella åtgärder och förändringar i 

verksamheten som vårdgivaren vidtagit är adekvata. 

Lex Sarah 
14 kap. 3-6 §§ SoL, SOSFS 2011:5 
 
Var och en som är verksam inom berörda verksamheter utifrån SoL och LSS omfattas av skyldig-
heten att rapportera händelse som orsakar risk för missförhållande eller missförhållande enligt 
gällande lagstiftning. Dessa händelser utreds av SAS som föreslår åtgärder som bör tas fram för 
att säkerställa att missförhållandet inte kan hända igen.  
 
 

Resultat och analys 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 
 

Egenkontroll 
 

Nationell brukarundersökning 
Under hösten 2019 deltog Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och försörjningsenheten på 
Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad för tredje gången i SKR:s nationella brukarundersökning för 
IFO.  
 
Undersökningen vände sig till personer som haft kontakt med myndighetsutövning och som var 
vårdnadshavare, ungdomar 13 år eller äldre inom social barn- och ungdomsvård, ensamkom-
mande ungdom 13 år eller äldre, aktuella inom försörjningsenheten, vuxna aktuella inom miss-
bruks- och beroendevård. För Borås Stad utgör försörjningsenhetens andel 66% av svaren i de 
totala resultaten. Brukarundersökningen presenteras i databasen Kolada. 
 

Resultat 

Barn- och ungdomsvård 13–25 
Resultaten för 2019 är på de flesta områden liknande riksgenomsnittet. För tre av frågorna som 
rörde bemötande, förståelig information samt delaktighet har IFO i Borås stad en större andel 
nöjda jämfört med riket.  

 

Vårdnadshavare 
Även här är resultaten lika mellan Borås och riksgenomsnittet. På frågorna rörande bemötande 
och delaktighet samt helhetsbedömning är en större andel vårdnadshavare mer nöjda i jämförelse 
med riket.  
 

Missbruksvård 
I en helhetsbedömning har Borås missbruksvård en större andel nöjda brukare jämfört med riket. 
I övrigt lika som genomsnittet för riket. 
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Könsaspekter 
Det går att följa skillnaden i svar mellan män och kvinnor. Skillnaden i procent är inte så stor 
men utifrån svaren är pojkarna är mer nöjda med ungdomsvården än flickorna inom 4 av 7 svars-
områden. För gruppen vårdnadshavare, så är kvinnorna mer nöjda än männen inom 3 av 7 områ-
den. Det råder alltså ett omvänt förhållande mellan ungdomar och vårdnadshavare där det var 
tvärtom.  För gruppen missbruk, så är kvinnorna tydligt mer nöjda än männen inom områdena   
”kunna påverka hjälp” och ”om socialsekreteraren visar förståelse”. 
 

Utvärdering 
Antalet svarande och svarsfrekvens har ökat under de tre år som Borås Stad deltagit i denna bru-
karundersökning. Antalet svaranden har ökat med drygt 120 % från 79 till 176. Trots förbätt-
ringar har Borås stad en relativt låg svarsfrekvens jämfört med andra deltagande kommuner. 
Detta gör det svårt att göra långgående slutsatser utifrån resultaten. Det går att jämföra mellan 
åren men svårt att analysera svaren från en enskild målgrupp eller enhet. 
 

 
Brukarundersökningar inom olika enheter och verksamheter 
 
Lokal brukarundersökning för enheterna 
Under 2019 genomfördes ett försök till en samordnad brukarundersökning för samtliga enheter 
inom IFO benämnd Lokal brukarundersökning. Utöver den nationella brukarundersökningen 
skulle ett försök göras med en likadan utformad brukarundersökning för samtliga av förvaltning-
ens enheter. Detta skulle ge möjlighet att följa vissa frågor såsom brukares medbestämmande i 
hela förvaltningen. Resultatet av undersökningen visade på låg svarsfrekvens och otillförlitlig sta-
tistik. Enheterna var sinsemellan olika och hade skilda områden att följa upp vilket inte stämde  
väl med en likadan utformad uppföljning. Den här undersökningen genomfördes som ett försök 
och utifrån erfarenheterna har beslut tagits om att inte fortsätta. Verksamhetsanpassade under-
sökningar framtagna efter varje enhets behov bedöms vara av större vikt och fokus kommer istäl-
let ligga på att utveckla dem.   
 
Övriga brukarundersökningar genomförda på enhetsnivå  
Brukarundersökningar sker lokalt på olika sätt inom förvaltningens olika enheter. Under 2019 har 
kvalitativa intervjuer enligt Västernorrlandsmodellen genomförts inom myndighet barn och unga 
och familjehemsenheten. Analys har gjorts och förbättringsförslag inför 2020 har tagits fram.  
 
Fältgruppen registrerar sina arbetspass i en strukturerad fältlogg. Resultatet analyseras och presen-
teras i kvartalsrapporter var tredje månad där personalen beskriver hur de arbetat inom respektive 
område, vad det har lett fram till samt formulerar mål för kommande period. Dessa kvartalsrap-
porter ligger till grund för prioriteringar och fortsatt arbete inom fältgruppen. 
 
Barnahus Älvsborgs samordnare använder en brukarutvärdering gällande barnets mående efter 
förhör. Utvärderingar till professionella görs under 14 dagar vår och höst med syfte att hitta för-
bättringsområden i samverkan.  
 
Myndighet barn och unga var en del av Socialstyrelsens projekt gällande systematisk uppföljning 
av BBiC-variablerna som avslutades 2018. Förbättringsmål gällande samtal med barn har beslu-
tats under 2019 och uppföljning av variabler gällande barns delaktighet kommer att fortgå. Resul-
tat av uppföljning och analys av den återkopplas till medarbetarna en gång per år.  
 



 

 

 

12 
 

Under 2019 har kvalitativa intervjuer enligt Västernorrlandsmodellen genomförts inom myndig-
het barn och unga och familjehemsenheten. Analys har gjorts och förbättringsområden har tagits 
fram. Det handlar bland annat om ett större fokus på barnens delaktighet och röst genom tydli-
gare information, fler samtal med barnen och möte i hemmiljön i tidigt skede.  
 
 

Öppna jämförelser  
För fjärde året presenteras öppna jämförelser inom socialtjänsten. Undersökningen görs av Soci-
alstyrelsen och jämförelsen avser 312 kommuner och stadsdelar i landet. Svarsfrekvensen är 95 
procent. Borås Stad har deltagit i undersökningen. 
 
Insamlingen av uppgifterna görs genom en webbenkät som berör områdena missbruks- och be-
roendevård samt social barn- och ungdomsvård. 
 
Borås Stads fyra förvaltningar, som arbetar med socialtjänstfrågor i olika delar (sociala klustret), 
har gjort en gemensam analys av resultaten som visar på förbättringsområden. Främst handlar det 
om att fortsätta arbeta med samverkansrutiner mellan förvaltningarna och andra organisationer. 
Inom flera områden har samverkansrutiner upprättats, men arbetet behöver fortsätta. Exempel 
på områden där rutiner tagits fram är mellan social barn- och ungdomsvård, missbruks- och bero-
endevård och socialpsykiatri/funktionsnedsättning samt mellan social barn- och ungdomsvård, 
missbruks- och beroendevård och försörjningsstöd. 
 
Inom andra områden ser det bättre ut, till exempel: 
Förvaltningen har en socialjour med socionomutbildad personal tillgänglig utanför kontorstid alla 
årets dagar. 
 
Genom förvaltningens vräkningsförebyggande enhet arbetar förvaltningen uppsökande med per-
soner med psykisk funktionsnedsättning, akut hemlösa och för dem som riskerar att förlora sitt 
boende. 
 
Förvaltningen har påbörjat systematisk uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården. 
Kompetensutvecklingsplaner för handläggare finns nu inom samtliga områden. 
 
Inom missbruks- och beroendevård har en brukarorganisation genomfört en uppföljning av en 
verksamhet i form av en brukarrevision. Under hösten fortsätter arbetet i förvaltningarna med att 
utveckla och förbättra verksamheternas kvalitet. Ett prioriterat område är att fortsätta se över och 
utveckla de samverkansrutiner som förvaltningarna ser behov av. 
 
Under 2019 har förvaltningen i högre grad använt sig av bedömningsverktyg än förgående år. 
Detta genom att utbilda personal i bedömningsverktyg såsom Patriark och Home. 
 

KKiK (Kommunens kvalitet i Korthet)  

Borås stad deltar i kvalitetsjämförelsen KKiK. Här jämförs ett antal olika nyckeltal för olika delar 
av en kommuns verksamhet. Endast ett fåtal områden berör Individ- och familjeomsorgsnämn-
dens verksamheter.  
 
Två viktiga så kallade utvecklingsnyckeltal är utredningstid och andelen som inte återaktualiseras 
inom ett år efter en avslutad insats.  
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När det gäller utredningstid så kan vi se att den har gått ned både när det gäller vuxen och barn 
och unga ärenden. I åldersgruppen 0-20 år har utredningstiden sjunkit från 85 dagar 2018 till 73 
dagar 2019. Motsvarande siffror i åldersgruppen 21 år och äldre är 60 dagar 2018 och 58 dagar 
2019.  
 
När det gäller det totala antalet aktualiseringar ökat i åldersgruppen 13-20 samtidigt som antalet 
aktualiseringar (anmälningar eller ansökningar) per person ökat. Vi kan också i samma ålders-
grupp se att antalet som återaktualiserats har ökat från 4 % år 2018 till 14 % år 2019. Detta skulle 
kunna bero på att komplexiteten i varje ärende har ökat. En fördjupad analys skulle behöva göras 
för att få klarhet i orsakerna till detta. 
 
I åldern 0-12 ökar både det totala antalet aktualiseringar samt antalet aktualiseringar på unika barn 
Denna ökning följer rikssnittet där vi sett en stadig ökning av aktualiseringar de senaste åren. 

 
Egenkontroll  
Under 2018 gjorde IVO ett antal tillsyner och granskningar av flera av Individ- och familje-
omsorgsnämndens verksamheter. Tillsynerna ledde till ett antal åtgärder och rutinförändringar 
som genomfördes under 2018 och 2019. IVO:s underlag och beslut låg till grund för 2019 års 
egenkontrollplan som totalt omfattade åtta olika kontrollområden. Egenkontrollen har samman-
ställts i en rapport vars resultat i korthet återges nedan. Egenkontrollen är en del i det ständiga 
förbättringsarbetet inom förvaltningen.  
 

1. Egenkontroll – förhandsbedömningar  
Inom barn och unga har 60 förhandsbedömningar granskats. Granskningen visade att inkodning 
av ärenden fungerar bra och att samtal med/observation av barnet skett i hälften av ärendena. I 
dokumentationen framkommer att nämnden har haft samtal med vårdnadshavarna i flertalet av 
de granskade ärendena. I alla utom två ärenden har nämnden tagit beslut inom två veckor. 
 
Vid våld eller misstanke om våld inleds omedelbar utredning i samtliga förhandsbedömningar 
inom Barn och unga. Utifrån brister har interna rutiner och stödunderlag uppdaterats samt att det 
återkommande förts dialog kring förhandsbedömningar på gruppmöten. Att tydliggöra barnets 
röst i utredning och behandling finns även med som en aktivitet i handlingsplan för stärkt social 
barn- och ungdomsvård, 2020. 
 

2. Egenkontroll – rätten till ansökan 
De åtgärder som genomförts efter IVO:s tillsyn har följts upp. Den interna utbildningen i social-
juridik har utökats i avsnittet som rör handläggning av ansökan.  
 
Metodhandledarna följer upp alla ansökningar och säkerställer att utredning upprättats och beslut 
fattats. Det har inte inkommit några synpunkter eller klagomål om att en ansökan eller anmälan 
inte hanterats. Behov av ytterligare åtgärder finns inte i dagsläget.  
 

3. Egenkontroll – tillfällig placering och stöd till externa familjehem 
När det gäller tillfällig placering och stöd till externa familjehem har rutiner reviderats. Kontroll-
momentet ingår även i 2020 års egenkontrollplan.  
 

4. Egenkontroll – relevanta händelser 
Granskningen inom barn och unga visar att överlag har dokumentationen varit god och inga all-
varliga brister har upptäckts. Ett förbättringsområde som belysts är att på ett bättre sätt få fram 
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barnets röst i utredning och framförallt göra barnet mer synligt i analys och bedömning. 
Journalföringen har i övrigt varit relevant, objektiv och respektfull. Att följa upp hur man i hand-
läggning  tydliggöra barnets röst i utredning och behandling finns med i egenkontrollplanen för 
2020.  
 
Egenkontroll som genomförts inom verksamheten Unga vuxna visar att dokumentationen över-
lag är bra, relevant och respektfullt skriven. Det finns förbättringar att göra i journalföringen i 
samband med när bistånd upphör eller avslutas.  
 

5. Egenkontroll – vård- och genomförandeplaner 
Barn och ungas granskning gäller enbart vårdplaner och genomförandeplaner som upprättats in-
ternt av myndighet barn och unga. Det finns en styrning i verksamhetssystemet gällande vissa frå-
geställningar vilket gör att de alltid fylls i och hanteras. Delaktigheten är inte alltid tydlig och inte 
heller umgänge och former för uppföljning.  
 
I unga vuxnas och vuxens granskning finns både internt och externt upprättade planer. Fasta ru-
briker i verksamhetssystemet VIVA behöver tas fram för att underlätta dokumentationen. De en-
skildas delaktighet i planerna behöver även öka.  
 
 

6. Egenkontroll – skyddsbedömningar 
Granskning har gjorts av sociala jourens skyddsbedömningar. I alla orosanmälningar har det 
gjorts en skyddsbedömning. Betydelsefulla händelser har ofta varit väl beskrivna.  
 
Skrivna bedömning utifrån barnets bästa finns sällan men det går att utläsas i texten att sociala 
jouren har barnets bästa i fokus. En utbildning kring skyddsbedömningar riktad till social jour har 
genomförts samt uppdatering av vissa rutiner. 
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Riskanalys 
 
Nämnden identifierade 23 risker varav 13 skattades fördes in i den interna kontrollplanen utifrån 
bedömning av eventuella konsekvenser och sannolikhet. Verksamheterna har även genomfört 8 
risk- och konsekvensanalyser utifrån organisatoriska förändringar.  

 
Uppföljning av intern kontrollplan utifrån riskerna 
Situationen när det gäller personalförsörjningen har varit mycket positivt under året. Beman-
ningen har varit god och nyanställda medarbetare har fått god introduktion av särskilt utsedda 
medarbetare. Ett fåtal nya jour- och familjehem har rekryterats. Familjehemsenheten arbetar vi-
dare utifrån en upparbetad struktur kring rekrytering för att öka antalet interna familjehem.  

Arbetsskador och tillbud har ökat markant under 2019, vilket delvis beror på enklare rapporte-
ring. Rapporterna används till att förebygga arbetsskador och tillbud samt lära av dem. 

Rapportering av Lex Sarah har minskat betydligt. Flera av tidigare Lex Sarah-rapporter har be-
dömts vara avvikelser. Process, rutiner och digitalt stöd kommer att tas fram för att säkerställa av-
vikelserapporteringen framöver.   

Samtliga möjliga statsbidrag har sökts och redovisats. Arbetssätt och rutin för bevakning av stats-
bidrag behöver tas fram. Granskning visar på brister i underlag vid representation . Det finns be-
hov av tydligare information och utbildning kring rutinen för representation. 

Brukarundersökningar med fokus på delaktighet och medskapande har genomförts under 2019. 
Resultat av dessa redovisas under rubriken Egenkontroll. 

 
Avvikelser, synpunkter och klagomål  
 

Nämnden har under 2019 fortsatt arbetet med att tillsammans i det sociala klustret utveckla en 
avvikelseprocess och IT-stöd för den i vårt verksamhetssystem VIVA. Arbetet kommer att inten-
sifieras under våren 2020. 

Antalet HSL-avvikelser under 2019 är 46 stycken. 2018 var antalet HSL-avvikelser 33. Av de 46 
avvikelser handlar 32 om läkemedel och 12 om fall, resterande två handlar om, informationsöver-
föring och vårdplanering.  Vårdinventering gör gällande att 12 boende på Kaptensgatan omfattas 
av inventeringen. De 12 på Kaptensgatan har ett pågående hälso- och sjukvårdsärende. Invente-
ringen visar att för nio av de 12 boenden har sjuksköterskan helt övertagit läkemedelsansvaret. 
Inventeringen visar också att sju boende har en registrerad vikt de tre senaste månaden, en för-
bättring sen föregående år då det endast var en.  
 
Under 2019 genomfördes sju bedömningar utifrån risk för fall, undernäring och trycksår av bo-
ende i Kaptensgatans boende, vilket är en förbättring jämfört med 2018 då tre bedömningar ge-
nomfördes och  2017 då inga bedömningar gjordes. 
 
En SOL-avvikelse har rapporterats som rörde skyddsbedömningar av social jour, vilket lett till 
arbete med ständiga förbättringar inom enheten. 
 
Nämnden har under 2019 fått in 30 synpunkter via Borås stads synpunktshanteringssystem In-
fracontrol. Antalet synpunkter 2018 var 41. Majoriteten av synpunkterna avser synpunkter kring 
agerande/bemötande i tjänsteutövning.  
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När det gäller de synpunkter som lämnats kring myndighet Barn och unga så har de främst rört 
pågående barnavårdsutredningar och synpunkter kring hur synpunktslämnaren blivit lyssnad till 
eller fått komma till tals i utredningen. Synpunkterna har återkopplats till arbetsledning och hand-
läggare i den specifika utredningen och även mer generellt föranlett verksamheten att påminna 
om att särskilt beakta dialog och information i utredningar.  

I utredningar som rör orosanmälningar så är det inte ovanligt att vårdnadshavare sinsemellan har 
olika uppfattningar och bilder av situationen. Verksamheten inom socialtjänsten och vårdnadsha-
varna kan på samma sätt ha delvis skilda uppfattningar. Det pågår vanligtvis en fortlöpande dia-
log under utredningstiden för att skapa så stor gemensam förstående som möjligt och möjlighet 
till att samtliga berörda blir hörda. Detta är ett område som en verksamhet som arbetar med 
myndighetsbeslut ständigt behöver uppmärksamma och utveckla. 

Mycket få klagomål har kommit på de insatser som ges och i de enstaka synpunkter som före-
kommer handlar det om upplevelse av bemötande. 
Några synpunkter som berört postförsändelser och arbetssätt vid orosanmälningar har lett till att 
rutiner setts över. Några synpunkter har även lett till ökat fokus kring bemötande i vissa situat-
ioner. Verksamheterna ser synpunkterna som viktiga och att synpunkthanteringssystemet bidrar 
till ständiga förbättringar och är därmed till stor nytta. 

 

Lex Maria och lex Sarah  
 
Det har inte varit aktuellt med Lex Maria-utredningar avseende klienter inom individ- och famil-
jeomsorgen där nämnden är vårdgivare under 2019.  
 
Under 2019 avslutades 4 Lex Sarah utredningar. Två utredningar gällande risk för missförhål-
lande, en utredning gällande missförhållande samt en utredning gällande ett allvarligt missförhål-
lande.  
Rapporten gällande allvarligt missförhållande gällde ett barn som fått en kontaktfamilj som insats. 
Utredningen ledde till att rutinen kring utredning av kontaktfamiljer reviderades. IVO avslutade 
ärendet utan att vidta ytterligare åtgärder.  
Två av rapporterna gällde våra interna administrativa rutiner och ledde till åtgärder kring bl.a. 
posthantering. 
 
Antalet Lex Sarah-utredningar har minskat från 19 till 4 mellan åren 2018 och 2019. Anledningen 
till det kan vara många orsaker. Dels har ett arbete med att urskilja avvikelser från Lex Sarah 
gjorts under året. Dels har det under året varit färre konsulter i verksamheten. 
En annan anledning är det omfattande arbete med egenkontrollplan som gjorts under året som 
föranleddes av tillsyner samt kritik från IVO 2018. Detta arbete har inneburit en översyn över 
våra rutiner. 
Arbetet med att ta fram ett avvikelsesystem måste under 2020 prioriteras för att avvikelser tas om 
hand och hanteras på ett korrekt sätt.  
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Verksamhet upphandlad enligt LOU  
 
Badhusgatan är ett boende för vuxna, 25 år och äldre, med psykisk ohälsa i kombination med 
missbruk. Verksamheten på Badhusgatan drivs för närvarande på entreprenad av den privata ak-
tören Nytida enligt LOU.  
 
Uppföljning av verksamheten har genomförts och skett löpande under året.  
Hittills har det inte framkommit något vid uppföljningsmöten, avstämningar eller kontakter med 
boendet som visar på missförhållanden eller avtalsbrott.  
 
De områden som följts upp är bland annat bemanning, hälso- och sjukvård, lokaler, verksamhets-
system och dokumentation. I uppföljningen har det framkommit att Nytida arbetar med dessa 
områden men att säkerheten inte varit helt tillfredställande då stödet till de boende gällande sani-
tära olägenheter i lägenheterna varit bristfällig vilket har medfört att det emellanåt varit en för-
höjd brandrisk. Under avtalsperioden har Individ- och familjeomsorgsförvaltningens säkerhets-
samordnare ändrat rutinerna kring brandskyddet.  
 
Uppföljning av nuvarande avtal kommer att ske under 2020 för att säkra verksamhetens kvalitet 
samt att Nytida följer sitt åtagande enligt förfrågningsunderlag och avtal framtill nästa avtal slutits.  
 
Under 2019 har ett intensivt arbete med en ny upphandling av boendet  genomförts. Förfråg-
ningsunderlaget har ändrats utifrån nämndens intentioner och det som framkommit vid uppfölj-
ning. Bland annat har antalet platser reducerats, brandskyddsarbetet utvecklats  genom kravställ-
ning om att boendets personal går Borås Stads brandutbildning, att hälso- och sjukvårdsinsatser 
på sjuksköterskenivå ska utföras av den kommunala hälso- och sjukvården samt att dokumentat-
ion ska ske i Borås Stads verksamhetssystem Viva. Upphandlingen har tidigare skett utifrån en-
bart en prismodell, men har nu skett utifrån pris- och kvalitetsmodell med fyra mervärdesområ-
den som anbudsgivarna fått beskriva hur de tänkt arbeta med. I uppföljning av kommande avtal 
ges därmed möjlighet att följa upp verksamheten både utifrån de grundläggande kraven i upp-
handlingen, men även utifrån de mervärden som avtalsparten beskrivit och som omfattas av avta-
let.  
 
Uppföljning av andra externa utförare  
Nämnden placerar ett relativt stort antal barn i externt köpta familjehem och i Hem för vård och 
boenden (HVB) som drivs av externa aktörer. Även flera externa aktörer anlitas för öppenvårds-
insatser. Nämnden följer upp den enskilda placeringen genom uppföljningsmöten och återrap-
porter till det sociala utskottet. Även öppenvårdsplaceringar följs noga och uppföljningen doku-
menteras. Hittills har sällan individuppföljningar aggregerats och följts upp på ett samlat systema-
tiskt sätt. Detta är svårt eftersom placeringarna skiljer sig åt och få placeringar sker i samma pla-
ceringsform eller i samma boende/insats.  
 
Avtalsuppföljningen har hittills begränsats till att följa ekonomisk stabilitet och företagsföränd-
ringar samt uppföljningar utifrån givna anledningar såsom risk för missförhållanden eller avvikel-
ser i enskilda placeringar. Under 2019 har nya upphandlingar av ramavtal för HVB och konsu-
lentstödda familjehem genomförts och nya avtal tecknats. Nämnden har gjort ett årshjul och en 
övergripande plan för uppföljning. Utifrån de ramavtal som skrivits kommer mallar att upprättas 
och uppföljningar att genomföras under 2020. 
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Ej verkställda beslut 
Rutinen kring ej verkställda beslut som inte verkställts inom tre månader har under 2019 kom-
pletterats med ett uppföljningsmoment varje månad. Beslut som inte verkställts inom 30 dagar 
granskats varje månad inom respektive enhet. Bedömning är att detta ger ett mervärde och re-
kommendationen är att fortsätta se över ej verkställda beslut en gång i månaden. Ej verkställda 
beslut redovisas enligt rutinen till IVO, Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen varje kvartal.  
 
Antalet ej verkställda beslut har varierat under året. Första kvartalet sju ej verkställda beslut, andra 
kvartalet två stycken, tredje kvartalet tio stycken och slutligen för kvartal fyra har vi nio stycken ej 
verkställda beslut.  
 
Orsakerna skiftar till varför vissa beslut inte verkställs i tid men huvudorsakerna är svårigheter 
med matchning, sjukdom och inställda uppstartsbesök. Eftersom det periodvis varit ett 
högt tryck på den interna öppenvården så har andra ärenden gått före i kön om någon part har 
avbokat ett möte. Arbetssättet kommer att ses över för att minska antalet ej verkställda beslut. 
 
 
Beslut från JO 
JO kritiserade under 2019 nämnden för hanteringen av ett ärende. Ärendet handlade om ett LVU 
ärende. Kritiken var att nämnden dröjt med att överlämna en ansökan om ett offentligt biträde 
till förvaltningsrätten. 
Kritiken har lett till ett förbättringsarbete gällande rutin kring LVU samt information med förtyd-
ligande av lagstiftningen har förmedlats till medarbetare som arbetar med myndighetsutövning.  
 
 
IVO:s tillsyner av verksamheter  
Under 2019 har IVO i enlighet med 3 kap 19 § SOF (socialtjänstförordningen) genomfört tillsyn 
vid HVB och stödboende inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 
  
Vid tillsynen av stödboendet konstaterade IVO att verksamheten följde gällande lagstiftning i de 
delar som granskats och de hade inga synpunkter eller anmärkningar. 
 
IVO påtalade dock brister vid tillsynen av HVB Torstenssongatan. IVO bedömde att HVB:s ge-
nerella regler kring besöksförbud ej var förenligt med gällande lagstiftning. Efter tillsynen har bo-
endet genom husmöten tillsammans med ungdomarna på boendet tagit fram rutiner kring besök 
som ändå kan tillgodose ungdomarnas behov av trygghet och integritet.  
 
IVO har under året gjort en tillsyn av kontroll och användning av tillståndspliktig konsulentverk-
samhet vid placering av barn i familjehem eller jourhem. IVO uppmärksammade inte några bris-
ter i de områden tillsynen omfattat. 
 
IVO granskade under 2019 två individärenden. Ett LVM ärende där IVO inte hade några syn-
punkter kring hanteringen av ärendet. Det andra ärendet gällde en placering av en 15 årigt barn 
utanför det egna hemmet. Där riktade IVO kritik att nämnden inte inhämtat det 15-åriga barnets 
samtycke till placeringen. Kritiken har föranlett till utbildningsinsatser samt ökat uppföljning av 
metodhandledare för att tillgodose att gällande lagar och föreskrifter följs. 
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Mål och aktiviteter för kommande år 
 
Målen för det fortsatta arbetet inom individ- och familjeomsorgsnämnden ur ett kvalitetsperspek-
tiv handlar till stora delar om att uppnå lagkrav avseende handläggning och att utveckla kvalitet- 
och ledningssystemet.  
 
Aktiveter under kommande år är att: 
 
 

 Undersöka möjligheten att fokusera på brukarundersökningar som ger ett bättre underlag 
för förbättringsarbete inom förvaltningen och dess enheter.  

 Genomföra undersökningar på lokal nivå som är mer anpassade till enheternas verksam-
het.   

 Fortsatt utvecklingsarbete gällande samverkansrutiner och bedömningsverktyg. 

 Genomföra fördjupad analys kring ökad grad av återaktualiseringar samt det ökade antalet 
aktualiseringar per person.  

 Genomföra beslutade åtgärder och aktiviteter utifrån den specifika egenkontroll som 
gjorts.  

 Börja genomföra riskanalyser utifrån verksamhets- och kvalitetsperspektiv.  

 Tydliggöra och utbilda kring gällande bestämmelser vid redovisning av representations-
kostnader.    

 Fortsätta påbörjat arbete gällande avvikelseprocessen. 

 Upprätta plan och mall för uppföljning av entreprenad och privata utförare.  

 Arbeta med en struktur för att möjliggöra snabbare verkställighet av beslut.  
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§ 63 Dnr KS 2019-00037 1.2.4.1 

Nämndbudget och reviderad investeringsbudget 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5: 

Nämndbudget 2020 godkänns med de i ärendet angivna förutsättningarna. 
 
Kommunbidragen till nämnderna förändras enligt nedan: 
Förskolenämndens kommunbidrag utökas med 4,5 miljoner kronor och 
Grundskolenämndens kommunbidrag utökas med 1,5 miljoner kronor som 
effekt av särskilda lönesatsningar riktat till förskolelärare utifrån genomförd 
lönekartläggning. Medlen finns avsatta i den centrala bufferten vilket innebär att 
det inte blir någon resultatpåverkan för kommunen som helhet. 
 
Här ingår också omfördelning med 1,3 miljoner kronor avseende två 
placeringar på vård- och omsorgsboende som flyttas från Individ- och 
familjeomsorgsnämnden till Vård- och äldrenämnden som därmed får ansvaret 
för samtliga placeringar på vård- och omsorgsboende. 
 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M), Niklas 
Arvidsson (KD), Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande.          
 

Sammanfattning av ärendet 
Ursprungligen var Kommunstyrelsens beslut om nämndbudget ett 
godkännande av nämndernas förslag till årsbudgetar med hänsyn till 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Utifrån denna fortfarande gällande 
grundfunktion har nämndbudgeten successivt byggts ut till att beskriva 
kommunens totala och nämnders ekonomiska förutsättningar tidigt på året. 
Särskilt viktigt har det blivit att bedöma det preliminära utfallet från det 
föregående året för att se om nämnderna ligger i fas eller har ”ryggsäckar” med 
sig in i det nya året.  
 
I nämndbudgeten prövas också nämndernas önskemål om att ev. få 
ianspråktaga ackumulerat resultat. En ytterligare prövning sker också i samband 
med behandlingen av årsredovisningen 
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För nämnderna gäller att följa målvärdena för de indikatorer som 
Kommunfullmäktige fastställt och redovisa hur man avser att genomföra de 
speciella uppdrag som givits av Kommunfullmäktige. Nämndbudgeten innebär 
en avstämning hur nämnderna bedömer att de klarar av att uppfylla de av 
Kommunfullmäktige fastställda målvärdena och en plan/redovisning hur man 
kommer att genomföra uppdragen och om detta kan ske inom budgetåret eller 
om mer tid behövs. 

Beslutsunderlag 

1. KS-skrivelse Nämndbudget 2020   

 

Förslag och yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att 
Kommunstyrelsen beslutar: Nämndbudget 2020 godkänns med de i ärendet 
angivna förutsättningarna. 
 
Kommunbidragen till nämnderna förändras enligt nedan: 
Förskolenämndens kommunbidrag utökas med 4,5 mnkr och 
Grundskolenämndens kommunbidrag utökas med 1,5 mnkr som effekt av 
särskilda lönesatsningar riktat till förskolelärare utifrån genomförd 
lönekartläggning. Medlen finns avsatta i den centrala bufferten vilket innebär att 
det inte blir någon resultatpåverkan för kommunen som helhet. 
 
Här ingår också omfördelning med 1,3 mnkr avseende två placeringar på vård- 
och omsorgsboende som flyttas från Individ- och familjeomsorgsnämnden till 
Vård- och äldrenämnden som därmed får ansvaret för samtliga placeringar på 
vård- och omsorgsboende 
 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Nämndbudget 2020 
godkänns med de i ärendet angivna förutsättningarna med undantag för 
Lokalförsörjningsnämndens budget.  
 
Kommunstyrelsen rekommenderar Lokalförsörjningsnämnden att revidera sin 
budget för 2020 samt skyndsamt vidta åtgärder utifrån anmärkningarna i bilaga 
1, Nämndbudget 2020. Reviderad budget ska översändas till Kommunstyrelsen 
för godkännande.   
 
Kommunstyrelsen beslutar tillskriva Kommunfullmäktige med begäran om att 
avsluta Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag om tillhandahålla 
avgiftsfria busskort till elever med närmare avstånd än 6 km till skolan.   
Kommunbidragen till nämnderna förändras enligt nedan:  
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Förskolenämndens kommunbidrag utökas med 4,5 mnkr och 
Grundskolenämndens kommunbidrag utökas med 1,5 mnkr som effekt av 
särskilda lönesatsningar riktat till förskolelärare utifrån genomförd 
lönekartläggning. Medlen finns avsatta i den centrala bufferten vilket innebär att 
det inte blir någon resultatpåverkan för kommunen som helhet.  

 

Här ingår också omfördelning med 1,3 mnkr avseende två placeringar på vård- 
och omsorgsboende som flyttas från Individ- och familjeomsorgsnämnden till 
Vård- och äldrenämnden som därmed får ansvaret för samtliga placeringar på 
vård- och omsorgsboende, se bilaga. 

 

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 

 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner 
förstnämnda 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 
Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande. 

 

Omröstning 

Vid omröstningen röstas ja av  Ylva Lengberg (S), Mohamed Farah (S), Anna 
Svalander (L), Tom Andersson (MP), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), 
Kerstin Hermansson (C) och Ulf Olsson (S) samt nej av Niklas Arvidsson 
(KD), Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD),  Oliver Öberg (M) och 
Annette Carlson (M). 
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Nämndbudget 2020 
 

Ekonomiskt styrdokument 
Ursprungligen var Kommunstyrelsens beslut om nämndbudget ett godkännande 
av nämndernas förslag till årsbudgetar med hänsyn till Kommunfullmäktiges bud-
getbeslut. Utifrån denna fortfarande gällande grundfunktion har nämndbudgeten 
successivt byggts ut till att beskriva kommunens totala och nämnders ekonomiska 
förutsättningar tidigt på året. Särskilt viktigt har det blivit att bedöma det prelimi-
nära utfallet från det föregående året för att se om nämnderna ligger i fas eller har 
”ryggsäckar” med sig in i det nya året.  
 
I nämndbudgeten prövas också nämndernas önskemål om att ev. få ianspråktaga 
ackumulerat resultat. En ytterligare prövning sker också i samband med behand-
lingen av årsredovisningen 
 
För nämnderna gäller att följa målvärdena för de indikatorer som Kommunfull-
mäktige fastställt och redovisa hur man avser att genomföra de speciella uppdrag 
som givits av Kommunfullmäktige. Nämndbudgeten innebär en avstämning hur 
nämnderna bedömer att de klarar av att uppfylla de av Kommunfullmäktige fast-
ställda målvärdena och en plan/redovisning hur man kommer att genomföra upp-
dragen och om detta kan ske inom budgetåret eller om mer tid behövs. 
 

Förutsättning för nämnderna 2020 
 
Nämndernas preliminära resultat 2019 
I Kommunfullmäktiges Budget för 2019 beräknades nämndernas nettokostnader 
kunna öka med 4,0 % jämfört med budget 2018. Kommunen som helhet kunde 
lägga ett resultat på 80 mnkr vilket är under det finansiella målet på 2-3% av skat-
teintäkter- och generella statsbidrag. Resultatet är präglat av konjunkturläget med 
en svagare utveckling av skatteunderlaget som ger ett lägre verksamhetsutrymme. 
Nämnderna fick i samband med antagandet av budgeten 2019 ett effektivise-
ringskrav på 1,0% fördelat över åren 2019-2020. 
 
Nämndernas preliminära resultat för 2019 innebär ett mycket stort underskott på i 
storleksordningen -120 (-67) mnkr. Detta är en klar försämring jämfört med förra 
årets utfall och ej tillfredsställande i en period med snävare marginaler. Det kan 
konstateras att nämnderna kunnat öka sina nettokostnader med 4,8 % under 2019 
jämfört med verkligt högt utfall 2018. Nivån måste ned avsevärt de kommande 
åren då skatteunderlaget kommer att ligga på en lägre nivå. 
 
För 2020 har de ekonomiska grundförutsättningarna präglat en budgeterad resul-
tatnivå som är i nivå med förra året. Ett resultat på 80 mnkr har fått accepterats för 
att ge rimliga verksamhetsförutsättningar. Jämfört med Budget 2019 har nämn-
derna sammantaget fått ett utökat ekonomiskt utrymme med 4,0 (4,0)%. Margina-
lerna är således små givet ett utgångsläge med stor nämndunderskott så det är av 
stor vikt att nämnderna klarar av att bedriva sin verksamhet under givna ekono-
miska ramar. Nämndernas Kommunbidrag förslås i det här läget att ökas med 6,0 
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mnkr som effekt av särskilda lönesatsningar riktat till förskolelärare utifrån genom-
förd lönekartläggning. Medlen finns avsatta i den centrala bufferten vilket innebär 
att det inte blir någon resultatpåverkan för kommunen som helhet. 
 
Den svenska konjunkturen har passerat toppen. 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR beräknar i sin senaste rapport i december 
att skatteunderlaget kommer att växa med låga 2,6 % under 2020 att jämföras med 
3,3 % under 2019 och 3,7 % i utfall 2018. Prognosen för 2020 visar fortsatt in-
bromsning i både den faktiska och underliggande ökningstakten av skatteunderla-
get. Orsaken är främst en minskning av antalet arbetade timmar. Därutöver hålls 
skatteunderlaget även detta år tillbaka av att personer som fyllt 65 år får ytterligare 
en höjning av grundavdragen (regioner och kommuner får ytterligare en kompen-
sation via höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning). Kalkylen för år 
2021–2023 bygger på att en konjunkturell återhämtning sker 2021 och att svensk 
ekonomi från och med 2022 utvecklas i konjunkturell balans. Det betyder att anta-
let arbetade timmar åter stiger och att löneökningstakten tilltar något. Skatteunder-
lagstillväxten närmar sig därmed ett historiskt genomsnitt. Eftersom det inte finns 
några förslag om regeländringar efter 2020 sammanfaller den underliggande ök-
ningstakten med den faktiska.  

 
Tidigare prognos om låg svensk BNP-tillväxt 2019 och 2020 – ”två svaga år” i ter-
mer av tillväxt står sig. Även om det dröjer innan 2019 fullt ut går att summeras. 
Under årets tre första kvartal har BNP-tillväxten landat på 1,3 procent (genom-
snittlig årlig tillväxttakt), ungefär i linje med SKR:s prognoser. Aktuell prognos för 
helåret 2019 landar på 1,2 procent. Detta ses som en rätt ”normal” nedväxling i 
tillväxt vid en högkonjunktur. Konjunkturen fortsätter därmed att försvagas och 
mot slutet av 2020 nås ett läge som kan beskrivas som ”mild lågkonjunktur” 
 
Trots vad som möjligen kan vara ”små ljusglimtar” i Brexit-frågan respektive han-
delskonflikten mellan USA och Kina, kvarstår osäkerhet kring dessa (och andra) 
geopolitiska frågor. Någon skarp ljusning för den globala investeringskonjunkturen 
är svårt att se i närtid. Förväntan är en fortsatt försvagning av den svenska kronan, 
och i en miljö av fortsatt låg global BNP- och handelstillväxt 2020, räknar SKR 
med betydligt tuffare tider för svenska exportnäringar. En betydligt svagare svensk 
utrikeshandel beräknas därför för nästa år. En svag trend för näringslivets investe-
ringar bedöms också nästa år. Bostadsbyggandet beräknas 2020 falla något ytterli-
gare men merparten av nedgången ser vi nu som avklarad. Sammanfattningsvis be-
döms varken exporten eller investeringar kunna ge skjuts åt svensk BNP-tillväxt 
nästa år. 
 
För Borås Stads del är utmaning den demografiska utvecklingen som innebär ökat 
tryck på våra verksamheter och en investeringsnivå som måste inrymmas i våra fi-
nansiella mål. En lägre utveckling av skatteunderlaget påverkar givetvis också. Det 
ekonomiska utrymmet där nämnderna fått utökade resurser med 4,0 (4,0) % är lika 
som förra året. Ingångsläget 2020 för en del nämnder är ansträngt med anledning 
av utfallet 2019. Åtgärdsplaner för att komma tillrätta med obalanser måste ge-
nomföras så fort som möjligt för att få ut effekt tidigt under 2020. Buffertar och 
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reserver ute på nämnderna som sammantaget uppgår till 1,0 % av Kommunbidra-
gen skall hållas intakta i början på året för att ha beredskap inför oförutsedda hä-
delser. 
 

Avstämning av den centrala ekonomin 
 

 
 

Nettokostnader 

Jämfört med Kommunfullmäktiges antagna budget för 2020 beräknas nettokostna-
derna i det här läget vara oförändrade vilket bl.a. beror på att inga nämnder begär 
att få utnyttja ackumulerade överskott till engångsåtgärder under 2020. Då nämn-
dernas årsredovisningar för 2019 ännu inte är klara är det sannolikt att några 
nämnder kommer in med sådana förfrågningar i samband med behandlingen av 
nämndernas årsredovisningar.  
 
Inom nämndernas nettokostnader har buffertar på 63 mnkr avsatts motsvarande 
1,0 % av nämndernas totala kommunbidrag. Detta kan ses som en viktig förutsätt-
ning till budgetföljsamhet under 2020. Uppföljningen per februari får bli en första 
indikation. 
 
Avskrivningar 
Avskrivningarna beräknas i dagsläget uppgå till 285 mnkr under 2020 mnkr vilket 
är oförändrat jämfört med Kommunfullmäktiges budget. Prognosen för 2019 års 
investeringar är ca 615 mnkr och är då i nivå med vad som tidigare rapporterats. 
 

Resultaträkning

Budget 2020;2

Bokslut KF-Budget KF-Budget Budget Avvikelse

2018 2019 2020 2020;2 KF-budget

Nettokostnader -6057,4 -6129,1 -6343,7 -6343,7 0,0

Avskrivningar -227,2 -240,0 -285,0 -285,0 0,0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -6284,7 -6369,1 -6628,7 -6628,7 0,0

Skatteintäkter 4948,8 5156,3 5306,5 5320,1 13,6

Generella statsbidrag mm 1276,3 1262,8 1372,2 1350,5 -21,7

Finansnetto 90,8 30,0 30,0 30,0 0,0

RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER

OCH FINANSNETTO 31,3 80,0 80,0 71,9 -8,1

Realisationsvinster från markförsäljning 286,6 0,0 0,0 10,0 10,0

KOMMUNENS RESULTAT 317,9 80,0 80,0 81,9 1,9

Ökning verksamhetens nettokostnader 5,5% 1,3% 4,1% 4,1%

därav nämnderna 6,8% 4,0% 4,0% 4,1%

Ökning skatte- och bidragsintäkter 2,8% 3,1% 4,0% 3,9%

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, % 5,1 1,2 1,2 1,2

Nettoinvesteringar 821 600 650 600

Självfinansiering av investeringarna 66% 53% 56% 61%
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Slutligt utfall för investeringarna 2019 och avskrivningsnivån 2020 fastställs i sam-
band med årsredovisning 2019.  
 
Skatteunderlaget 
Jämfört med Kommunfullmäktiges antagna budget för 2020 beräknas skatter- och 
generella statsbidrag mm sammantaget bli ca -8 mnkr lägre trots ett något bättre 
utfall för skatteunderlaget för både 2019 och 2020. Anledningen är ett lägre utfall 
för befolkningstillväxten under 2019 är än tidigare beräknats. Differensen är -153 
personer Årstakten ligger nu på ca 900 personer per 1 nov 2019. Slutligt utfall för 
kalenderåret 2019 är ännu inte publicerat. Kostnadsutjämningen beräknas i den 
senaste revideringen bli ca -6  mnkr lägre. Övriga delar inom rubriken generella 
statsbidrag mm såsom  LSS-utjämningen och Fastighetsavgiften förväntas avvika 
endast marginellt. 
 
Kommunstyrelsen noterar att regeringen i vårändringsbudgeten 2020 avser att 
lägga fram ett förslag om att öka de generella statsbidragen till kommunsektorn 
med 3,5 mdr. För Borås del skulle det innebära ett tillskott på ca 38 mnkr. Detta är 
inte medräknat i denna rapport.  
 
Finansnettot 
Finansnettot har haft en positiv utveckling under än längre tid och bidrar till att ge 
verksamheterna ett ökat ekonomiskt utrymme dock på en lägre nivå de senaste 
åren p.g.a. en låg räntenivå. För 2020 beräknas finansnettot till 30 mnkr. Finans-
nettot kan hållas på en relativt hög nivå trots låg ränta bl.a. tack vare en ökande ut-
låningsnivå inom koncernen vilket ger en högre internbanksmarginal. 
 
Reavinster 

Realisationsvinster från markförsäljningar och tomträtter lyfts in i resultaträk-
ningen med 10,0 mnkr  i detta skede. Av erfarenhet kommer det att inbringa mer 
under resten av året. Detta rapporteras i kommande delårsrapporter.  
 
Resultatet 
Sammantaget balanseras budgeten i det här läget med ett resultat för Borås Stad på 
82 mnkr. Resultatet för 2020 beräknas då uppgå till 1,2 % av skatteintäkter- och 
generella statsbidrag och är under Kommunfullmäktiges långsiktigt fastställda mål 
för god ekonomisk hushållning.  
 
Investeringar 
Vad gäller investeringarna görs bedömningen att ca 175 mnkr förs över till 2020 
års investeringsbudget från 2019. Läggs detta till de av KF beslutade nya investe-
ringsprojekt 2020 på 537 mnkr innebär det ett totalt investeringsutrymme på ca 
715 mnkr. En rimlig bedömning är att ca 600 mnkr kommer att förbrukas under år 
2020 vilket då innebär att 61 % av investeringarna kan självfinansieras enligt de 
förutsättningarna som anges i nämndbudgeten. Vårt långsiktiga mål är att 80 % av 
investeringarna ska vara självfinansierade. 
 
 



  5 (18) 
Avd: Ekonomistyrning                  

Handläggare: Roger Cardell 2020-02-17 2019-00037 
 
 

Nämndbudgetförslagen 
 

 
 

 
 
Kommentarer till nämndbudgetförslagen 
Av bifogade tabeller framgår de av Kommunstyrelsen godkända nämndbudge-
terna. Nedan görs kommentarer till de nämnder vars förslag avviker från Kom-
munfullmäktiges budget eller behöver kommenteras av andra skäl. 
 
Stadsrevisionen 

Intäkterna ökar på grund av nya avtal med Sjuhärads kommunalförbund och 
SÄRF, som i praktiken innebär att Revisionskontoret genomför räkenskapsrevis-
ionen av kommunalförbunden.  
 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens budget delas in i två olika ramar; Stadsledningskansliet och 
Kommungemensamt. Stadsledningskansliet får en budgetram om 126,6 mnkr efter 
att justeringar har gjorts avseende bl.a. decentralisering av den pedagogiska Be-
manningspoolen, intensivare arbete med beslutsstödsystem och digitalisering samt 
ökade insatser för återbruk och koldioxidbudget. Den kommungemensamma ra-
men uppgår 2020 till 123,1 mnkr och inkluderar bl.a. kostnader till SÄRF, Västtra-
fik och SKR. 

Driftredovisning 2020, tkr
Budget 2020;2

Nämnd/budgetram Ingående Budget 2020                  Tillägg KF/KS

ack resultat Beslut KF Förändring Ny KF-Budget

Kommunfullmäktige 0 15 400 15 400

Stadsrevisionen 1 033 6 000 6 000

Kommunstyrelsen

 -stadsledningskansliet 5 000 126 600 126 600

 -kommungemensamt 0 123 050 123 050

Valnämnden 0 1 000 1 000

Överförmyndarnämnden 0 8 850 8 850

Lokalförsörjningsnämnden -41 315 32 350 32 350

Fritids- och folkhälsonämnden

 -fritid- och folkhälsa 343 215 300 215 300

 -föreningsbidrag 0 43 650 43 650

Servicenämnden 34 988 -7 000 -7 000

Samhällsbyggnadsnämnden 23 284 21 450 21 450

Tekniska nämnden

 -väghållning, parker mm 21 608 152 650 152 650

 -persontransporter 0 76 200 76 200

Miljö- och konsumentnämnden -594 27 400 27 400

Kulturnämnden 1 275 185 400 185 400

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnd 19 434 544 400 544 400

Arbetslivsnämnden 3 000 237 550 237 550

Sociala omsorgsnämnden -5 415 689 200 689 200

Förskolenämnd -1 526 782 550 4 500 787 050

Grundskolenämnd 16 273 1 510 800 1 500 1 512 300

Individ-och familjeomsorgsnämnd -15 306 600 -1 300 305 300

Vård- och äldrenämnd 62 084 1 396 400 1 300 1 397 700

Summa 139 457 6 495 800 6 000 6 501 802
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Lokalförsörjningsnämnden 
Nämnden redovisar för 2019 ett underskott på ca -32 mnkr jämfört med tilldelat 
kommunbidrag. De ekonomiska rapporterna har gradvis försämrats varje månad. 
Exempelvis har nämndens resultat försämrats med 6 mnkr i jämförelse med den 
ekonomiska rapporten efter november månad. Kommunstyrelsen noterade i tertial 
2 att Lokalförsörjningsnämnden godkände en budgetprognos med en årsavvikelse 
på -16,5 mnkr och att det inte framgick om nämnden hade för avsikt att besluta 
om en åtgärdsplan eller andra korrigerande åtgärder med anledning av det progno-
stiserade underskottet.  
 
I Lokalförsörjningsnämndens budget finns avsatt en resultatutjämningspost på 3,2 
mnkr vilket har samma betydelse som ett budgeterat underskott. Nämnden anger 
att en av orsakerna till den avsatta resultatutjämningsposten är att internhyrornas 
kostnadsuppräkning inte motsvarar den realistiska kostnadsutvecklingen. Trots 
detta budgeterar nämnden att internhyressystemet ska generera ett överskott. 
Lokalförsörjningsnämnden uppger även att kostnader för lokalbanken och ej ut-
hyrningsbara lokaler i nuläget beräknas till 20 mnkr men har avsatt 3 mnkr i bud-
get. I budgeten finns ett flertal motsägelsefulla uppgifter avseende vad som anges i 
texten jämfört med angivna sifferuppgifter. Investeringsbudgeten för 2020 över-
ensstämmer inte med KFs investeringsbudget. 
 
Kommunstyrelsen bedömer att nämnden inte kommer att uppnå ett resultat i ba-
lans 2020. Bedömningen görs med anledning av nämndens ekonomiska resultat 
2019, uppgifter i budget 2020 samt att nämnden inte bedöms ha tillräcklig ekono-
misk kontroll. Kommunstyrelsen förväntar sig att nämnden prioriterar att vidta åt-
gärder för att uppnå en bättre ekonomisk kontroll samt att en åtgärdsplan antas av 
nämnden snarast. Centrala medel finns avsatt för vakanser inom äldreomsorgsfas-
tigheter och sociala boenden samt för Kyllared. 
 
Servicenämnden 

Servicenämnden erhöll, liksom förra året, ett resultatkrav på 7,0 mnkr i Kommun-
fullmäktiges budget för 2020. Nämndens prel. resultat för 2019 uppgår till 6,5 
mnkr och är då nästan i nivå med ställt resultatkrav. Kommunstyrelsen bedömer 
att nämnden har goda möjligheter att uppnå årets resultatkrav bland annat genom 
en förmodad fortsatt god efterfrågan inom framförallt entreprenadverksamheten. 
Resultatkravet ska inte finansieras genom att Servicekontorets tjänster blir dyrare 
för Borås Stads övriga förvaltningar eller bolag utan istället som resultat av effekti-
viseringar av nuvarande arbetssätt och former tillsammans med en god orderin-
gång. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Nämnden anger att de pågående investeringarna på Borås Arena som genomförs 
av Borås Arena AB kommer att innebära högre hyreskostnader för Fritids- och 
folkhälsonämnden. Arbetet med ombyggnationer och renoveringsarbeten har star-
tat och planeras vara färdiga till säsongsstarten 2020 vilket innebär en högre belast-
ning på nämndens driftbudget. När detta klarnar och i takt med de åtgärder som 
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genomförs, så kommer nämnden att återkomma till Kommunstyrelsen om en re-
dovisning av de kommande hyreskostnaderna. Kommunfullmäktige har i Budget 
2020 avsatt 5,0 mnkr centralt för detta.  
 
Kommunstyrelsen noterar att Fritids- och folkhälsonämnden ännu inte har avsatt 
någon buffert inom sitt kommunbidrag. Att ha en oförbrukad del av sitt kommun-
bidrag intakt när ett nytt år börjar är en förutsättning för att kunna möta oförut-
sedda händelser i verksamheten utan att redovisa ekonomiska underskott eller be-
höva vidta åtgärder för att komma i balans. Kommunstyrelsen noterar att nämn-
den har för avsikt att ta fram effektiviseringar motsvarande den buffert på 1% som 
Kommunfullmäktige har beslutat om. Detta kommer att behandlas på nämndens 
sammanträde i februari alternativt mars 2020. 
  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunfullmäktige beslutade utöver Kommunstyrelsens förslag till budget 2020 
att minska Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag med 3,0 mnkr kronor i 
syfte att förstärka Grundskolenämnden och Förskolenämnden 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anger att effekten av det lägre kommunbidraget bland 
annat kommer att ge längre handläggningstider av detaljplaner, minskad tillgänglig-
het och service, bristande ajourhållning av kartdatabasen, med mera. Kommunsty-
relsen kan konstatera att Samhällsbyggnadsnämnden under ett antal år befunnit sig 
i en stark byggkonjunktur och därigenom kunnat prestera bra ekonomiska resultat. 
Konjunkturen ser nu ut att mattas av något men behoven och efterfrågan på bo-
städer och verksamhetsytor är fortsatt relativt god. Kommunstyrelsens förhopp-
ning är att nämnden, trots ett lägre kommunbidrag, även fortsättningsvis kommer 
att ha bra service gentemot sina kunder. 
 
Tekniska nämnden 

Utfallet för Persontransporter 2019 blev 75,9 (72,0) mnkr att jämföras med Kom-
munfullmäktiges budget för 2019 på 68,8 mnkr, dvs ett underskott med -7,1 mnkr. 
Helårskostnaden för 2019 ökade med 5,4 (5,8 )% jämfört med 2018 främst bero-
ende på ökning av antalet resor. Med anledning av de senaste årens strukturella un-
derskott inom verksamheten förstärktes budgeten med 5,0 mnkr utöver den ordi-
narie ramuppräkningen 2020. Total budget uppgår nu till 76,2 mnkr vilket då är i 
nivå med utfall 2019. 
 
Inom Väghållningsramen kan Kommunstyrelsen konstatera att vinterväghållning-
ens kostnader under 2019 blev 25,9 (33,0) mnkr jämfört med budgeterade 25,8 
mnkr. För 2020 är budgeten oförändrat 25,8 mnkr. 
 
 
Miljö- och konsumentnämnden 

Miljö- och konsumentnämndens budget förstärktes med 1,0 mnkr utöver ram 
2020 avseende miljöutredare för klimatanpassning och förorenade områden. 
Nämnden redovisar i sitt nämndbudgetförslag att de hade äskat 3,1 mnkr och dif-
ferensen medför enligt nämnden att det kommer ske bortprioritering av viss tillsyn 
och kontroll av rökfria miljöer enligt ny tobakslag. Kommunstyrelsen bedömer att 
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nämndens läge inför 2020 genom det utökade kommunbidraget på 1,0 mnkr och 
2019 års positiva utfall att det finns goda förutsättningar till en budget i balans. 
Kommunstyrelsen förutsätter också att Miljö- och konsumentnämnden inom 
givna resurser utför den lagstadgade verksamhet som åligger nämnden.  
  
Kulturnämnden 
Kulturnämndens kommunbidrag 2020 har utökats med 2,3 mnkr utöver ordinarie 
ramuppräkning för att upprätthålla och förstärka kvaliteten inom biblioteksverk-
samheten och Konstmuseet. Nämnden har fördelat detta med 1,3 mnkr till Biblio-
teken i Borås och 1,0 mnkr till Konstmuseet. Nämnden bedömer att tillskottet in-
nebär att biblioteksverksamheten kan fortsätta på samma nivå som under 2019. 
Kommunbidraget har också höjts med 9,3 mnkr med anledning av att budgeten 
för skolbiblioteksverksamheten flyttas till Kulturnämnden från Grundskolenämn-
den.  

 
Förskolenämnden 
Förskolenämnden redovisar ett underskott 2019 med ca -4 mnkr. Nämnden har 
antagit en åtgärdsplan. Förutsättningar för att uppnå en budget i balans under 2020 
beror på vilka effekter som uppnås under 2020 eftersom åtgärdsplanen inte når full 
effekt förrän under 2021. Nämnden ska följa kostnadsutvecklingen noggrant och 
vid behov vidta ytterligare åtgärder. 
 
Förskolenämnden ser ett behov av expansion och omväxling från tidigare mindre 
bra lokallösningar. Nämnden har ett ekonomiskt helhetsansvar för sin verksamhet 
vilket innebär att göra prioriteringar. Nämnden ska i sin lokalbehovsplan ange be-
hovet av kapacitetsutbyggnad och göra avvägningar vilken kvalitetsnivå och hur 
ändamålsenliga lokaler som behövs med hänsyn taget till hur det påverkar exem-
pelvis personaltätheten och barngruppernas storlek.  

Nämnden tilldelades 54 mnkr i riktat statsbidrag till minskade barngrupper för 

läsåret 19/20. Föregående läsår uppgick statsbidraget 33 mnkr. Att riktade statsbi-

drag utgör en relativt stor andel av det ekonomiska utrymmet samt att det kan vari-

era mellan åren innebär en osäkerhet och svårigheter med långsiktig planering för 

nämnden. Förskolenämndens kommunbidrag föreslås öka med 4,5 mnkr som ef-

fekt av särskilda lönesatsningar riktat till förskolelärare utifrån genomförd lönekart-

läggning. 

 
Grundskolenämnden 

Grundskolenämnden redovisar ett överskott 2019 med ca 8 mnkr. Nämndens re-
sultat har försämrats med 6 mnkr i jämförelse med den ekonomiska rapporten ef-
ter november månad. Grundskolenämnden bedöms ha goda förutsättningar för att 
uppnå en budget i balans år 2020.  

Grundskolenämnden ser ett behov av om-, till- och nybyggnationer av Borås stads 

skolor eftersom den demografiska utvecklingen medför ett utökat lokalbehov. 

Nämnden har ett ekonomiskt helhetsansvar för sin verksamhet vilket innebär att 
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göra prioriteringar. Nämnden ska i sin lokalbehovsplan ange behovet av kapaci-

tetsutbyggnad och göra avvägningar vilken kvalitetsnivå och hur ändamålsenliga 

lokaler som behövs men med hänsyn taget till hur det påverkar exempelvis perso-

naltätheten. Grundskolenämndens kommunbidrag föreslås öka med 1,5 mnkr som 

effekt av särskilda lönesatsningar riktat till förskolelärare utifrån genomförd löne-

kartläggning. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett underskott 2019 med -16 
mnkr. Underskottet har uppstått inom gymnasieverksamheten. För att uppnå ett 
resultat i balans 2020 behöver nämnden genomföra åtgärder. Nämnden har gett 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan. Kommunstyrelsen förväntar sig 
att åtgärdsplanen antas av nämnden snarast för att uppnå avsedd helårseffekt. 
Nämnden ska följa kostnadsutvecklingen noggrant och vid behov vidta ytterligare 
åtgärder.  
 
Arbetslivsnämnden 
Arbetslivsnämnden redovisar positivt resultat för 2019 med 5,2 mnkr vilket ger 
nämnden goda förutsättningar för en budget i balans även 2020. Nettokostnaderna 
för försörjningsstödet 2019 uppgick till 52,5 mnkr vilket är 3,3 mnkr lägre än 2018 
och hela 56 mnkr lägre än 2010. Räknas kostnaderna för arbetsmarknadsinsatser 
med ökar den totala nivån med två mnkr jämfört med 2018.  
 
För 2020 har nämnden budgeterat försörjningsstödet till 53,0 mnkr. Att försörj-
ningsstödet ska fortsätta att sjunka i samma takt som under den senaste tioårspe-
rioden är inte troligt med tanke på den relativt låga nivå som Borås Stad redan be-
finner sig på och en förmodat lägre konjunkturnivå framöver.  
 
Sociala omsorgsnämnden 
Med ett negativt resultat 2019 på preliminärt -21,1 mnkr har nämnden ett svårt in-
gångsläge inför 2020. Nämnden kommer att besluta om en åtgärdsplan för att 
komma i ekonomisk balans.  
 
Sociala omsorgsnämnden fick i budget 2020 ett extra tillskott på 18,5 mnkr varav 
11,5 mnkr avsåg allmän förstärkning för att komma tillrätta med ett strukturellt un-
derskott i nämndens grunduppdrag. Inom verksamheten personlig assistans är 
kommunen ansvarig för hela kostnaden när de grundläggande behoven understiger 
20 timmar per vecka. Försäkringskassan gör sedan 2016 en ny bedömning av vad 
som ingår i de grundläggande behoven. Denna nya tolkning innebär att fler ären-
den gällande personlig assistans förs över från Försäkringskassan till kommunen, 
den sk ”övervältringseffekten”. Antalet timmar med personlig assistans enligt LSS 
ökade från ca 8 000 i månaden under 2016 till ca 14 400 per månad under 2019. 
Nämnden har en fortlöpande dialog med Kommunstyrelsen för att hantera frågan. 
  
Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgift inom överförmyndarverk-
samheten enligt gällande lagstiftning. 2018 trädde den nya förvaltningslagen i kraft 
vilket för Överförmyndarnämnden innebar ökade krav på handläggningstider. 
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Trenden med ökat antal inkommande ärenden inom gruppen godman- och förval-
tarskap fortsätter. Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott på -1,8 mnkr 
för 2019 främst beroende på höga arvoden och ersättningar till ställföreträdare, det 
vill säga gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden fick i budget 2020 ett 
extra tillskott i kommunbidraget med 2,0 mnkr för att komma tillrätta med struk-
turellt underskott i grunduppdraget.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Nämnden redovisar ett negativt resultat för 2019 med -22,1 mnkr, en stor försäm-
ring jämfört med prognosen i november som var på -16 mnkr. Underskottet finns 
främst inom barn- och ungdomsvården. Åtgärder pågår för att minska underskot-
tet genom rätt matchat stöd, samarbetsmodeller mellan myndighet och öppenvård, 
där alla komplexa ärenden ska övervägas i samverkan för att möjliggöra interna al-
ternativ. Individ- och familjeomsorgsnämnden har endast besparingsåtgärder mot-
svarande 2,3 mnkr i budget 2020. Nämnden behöver under 2020 ta fram ytterli-
gare åtgärder för att nå en ekonomi i balans. 
 
I budget 2020 fick nämnden ett extra tillskott på 12,3 mnkr, varav 5,8 mnkr avsåg 
strukturellt underskott i grunduppdraget. I samband med att Kommunstyrelsen 
godkänner nämndbudgeten görs en justering av kommunbidraget. Två placeringar 
på vård- och omsorgsboende, motsvarande 1,3 mnkr, flyttas från Individ- och fa-
miljeomsorgsnämnden till Vård- och äldrenämnden som därmed får ansvaret för 
samtliga placeringar på vård- och omsorgsboende. 
 
Vård- och äldrenämnden 

Vård- och äldrenämndens resultat för 2019 är 12,1 mnkr, vilket ligger i nivå med 
de prognoser som nämnden lämnat. Detta innebär att Vård- och äldrenämnden 
har goda förutsättningar för en ekonomi i balans 2020. 
 
I budget 2020 har Vård och äldrenämndens ram förutom sedvanliga volymök-
ningar fått ett extra tillskott på 6,5 mnkr för att få igång ett arbete med att anställa 
unga, framtidens vårdinformationsmiljö och kompensation för höjd ersättning till 
privata utförare av hemtjänst enligt LOV. I beslut om nämndbudget kommer yt-
terligare 1,3 mnkr att omfördelas från Individ- och familjeomsorgsnämnden till 
Vård- och äldrenämnden med anledning av flyttat ansvar för två placeringar på 
vård- och omsorgsboende. 
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Strategiska målområden – indikatorer och uppdrag 

 
Nämnderna har i sina budgetar för 2020 fattat beslut om målvärde för Kommunfullmäktiges indikatorer 
samt fattat beslut om hur nämnden ska genomföra Kommunfullmäktiges uppdrag. I detta avsnitt redovi-
sas nämndernas beslut uppdelat på Borås Stads visions strategiska målområden. 
De uppgifter som redovisas i tabellerna med Kommunfullmäktiges indikatorer är Utfall 2018, Utfall 2019, 
Kommunfullmäktiges budget 2020 samt Nämndbudget 2020. Med utfall 2019 avses senaste mät-tillfälle 
under 2019. Uppgifterna i dessa tabeller avser kommunen i sin helhet. Under varje målområde redovisas 
också Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden samt hur nämnden ska genomföra uppdraget. 
 

Människor möts i Borås 

Målbild 
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och 
får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker 
självkänslan. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

KF Bud-
get 2020 

Nämnd-
budget 
2020:2 

Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 da-
gar (medelvärde) 

17 17 15 15 

Antal lägenheter som är trygghetsbostäder 221 221 230 230 

Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstperso-
nalen alltid eller oftast tar hänsyn till den äldres egna 
åsikter och önskemål, %. 

83 84 92 92 

Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt 
att bo hemma med stöd från hemtjänsten, %. 

81 81 90 90 

Antal gästnätter i Borås 216 616 220 714 221 000 221 000 

 
 

Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 

Kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att 
införa RAM-avtal för vård- och omsorgsboen-
den samt LSS-boenden. Utredningen ska 
vara färdig under första halvan av 2020. 

Koncerninköp kommer under första halvan av 
2020 tillsammans med berörda verksamheter 
genomföra utredningen. Arbetet beräknas på-
börja i januari 2020. 

Kommunstyrelsen 

Behovet av renovering och tillgänglighetsan-
passning av Kommunfullmäktiges sessions-
sal ska utredas. 

Koncerninköp kommer under första halvan av 
2020 tillsammans med berörda verksamheter 
genomföra utredningen. Arbetet beräknas på-
börja i januari 2020. 

Lokalförsörjningsnämnden 

En ny mötesplats i stadsdelen Göta ska utre-
das. 

Initialt kommer en kartläggning av området 
Göta genomföras där statistiskt faktaunderlag 
och erfarenheter från verksamheterna ska tas 
tillvara. Kartläggningen görs för att säker-
ställa medborgarfokuset och ge ett kunskaps-
underlag kring vilka behov som finns i områ-
det. Efter kartläggningen ska berörda förvalt-
ningar involveras för att utreda möjliga drifts-
former och kostnader för en mötesplats. 

Fritids- och folkhälso-
nämnden 
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Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 

Förstudie ska genomföras när det gäller loka-
lisering av ny ishall och möjlighet till alternativ 
driftsform prövas. 

Tillsammans med Lokalförsörjningsförvalt-
ningen, strategisk samhällsplanering samt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen utreds olika 
platser att förlägga en ny ishall på. Målsätt-
ningen är att arbetet ska vara färdigt senast 
maj månads utgång, där förutsättningen är att 
vi antingen hittar en ändamålsenlig lokal, eller 
en tomt att bygga på. Ett arbete pågår också 
tillsammans med berörda föreningar att ut-
reda ett alternativ med en annorlunda drifts-
form. 

Fritids- och folkhälso- 
nämnden 

Kulturnämnden ska utreda möjligheten att 
skapa ett ”Art Center” – ett konstens skylt-
fönster. Utredningen ska belysa hur olika 
konstformer kan användas, till exempel Lars 
Thunbjörks fotosamling, och hur man kan 
möjliggöra för möten mellan boråsare. 

En utredning kommer göras under året. Kulturnämnden 

Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att i 
nära samverkan med Vård- och äldrenämn-
den utreda möjligheterna att inom ramen för 
vård och omsorgsboende inrätta särskilda av-
delningar för personer inom LSS.  

Som uppdraget är formulerat i dagsläget så 
strider det mot gällande lagstiftning. För att 
kunna utreda intentionerna med uppdraget 
behövs vidare dialog med uppdragsgivare. 

Sociala omsorgsnämnden  

Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att er-
bjuda anhörigstöd till barn och unga som tar 
ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, sys-
kon eller andra i sin närhet. 

Vård- och äldrenämndens anhörigkonsulen-
ter ser att det finns ett stort behov hos barn 
att få stöd och avlastning utöver det som 
samhället erbjuder, t.ex. genom skolhälsovår-
den. För att kunna erbjuda anhörigstöd till 
barn krävs dock förstärkta resurser för anhö-
rigstödsfunktionen i Borås Stad, både vad 
gäller tjänstgöringsfaktorer och kompetens. 
Anhörigkonsulenter med barn som målgrupp, 
behöver få förutsättningar att skaffa sig riktad 
kompetens och bygga samverkan t.ex. med 
skolan och individ- och familjeomsorgen samt 
andra organisationer. Detta inryms inte i de 
tjänster som idag utför anhörigstöd.  
 
Då inga extra resurser har tilldelats nämnden 
för att genomföra det utökade uppdraget, får 
ev. extra kostnader finansieras av den ge-
mensamma bufferten. 

Vård- och äldrenämnden 

 

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga 
att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarfulla vuxna. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

KF Bud-
get 2020 

Nämnd-
budget 
2020:2 

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar 
sitt barn på förskolan, %. 

96 96 100 100 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel 
barn (%) 

74 81 97 97 
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Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

KF Bud-
get 2020 

Nämnd-
budget 
2020:2 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt 
gymnasieprogram, %. 

80 80 90 90 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. 222 220 222 222 

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 
4-9, %. 

87 87 100 100 

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, 
%. 

95 95 100 100 

Andel elever med högskoleförberedande respektive yr-
kesexamen, %. 

93 93 95 95 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med för-
sörjningsstöd; %. 

98 99 99 99 

 
 

Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 

Samordningsansvar för arbetet med att mot-
verka psykisk ohälsa hos barn och unga ska 
fastställas. 

Till att börja med tillsammans med berörda för-
valtningar göra en kartläggning av hur nuläget 
ser ut idag, när det gäller insatser och samver-
kan. Därefter, utifrån kartläggningen, analy-
sera och ta fram förslag var samordningsan-
svaret bör ligga. 

Kommunstyrelsen 

Förskolenämnden uppdras att tillsammans 
med Arbetslivsnämnden se till att samhällsin-
troduktion erbjuds på alla familjecentraler. 

Under 2020 avser familjecentralerna att inven-
tera besökares önskemål kring tider och kur-
sernas omfattning. Förskolenämnden ansvarar 
för samordningen av familjecentralerna och de 
öppna förskolorna. Arbetslivsnämnden ansva-
rar för kursernas genomförande samt innehåll. 
I samverkan med familjecentralerna kan Ar-
betslivsnämnden genomföra kurser i de lokaler 
som Förskolenämnden tillhandahåller. (För-
skolenämnden) 
 
Arbetslivsnämnden ska tillsammans med För-
skolenämnden erbjuda nyanlända samhällsori-
entering på familjecentralen. Utbildningen 
kommer att vara på modersmål och innehålla: 
 
Barnens rättigheter, förskola och skola 
Att utbilda sig, försörja sig och utvecklas i Sve-
rige 
Arbetsmarknaden och att söka arbete 
Jämlikhet och mänskliga rättigheter 
Att vårda sin hälsa 
 
Under utbildningen kommer förskoleverksam-
het att erbjudas. (Arbetslivsnämnden) 

Förskolenämnden 
Arbetslivsnämnden 
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Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 

Grundskolenämnden ska utreda om tillräckliga 
rutiner och samordning finns för att stödja de 
elever som identifieras som särskilt begåvade 
barn enligt Skolverkets definition. 

Grundskoleförvaltningen ska kartlägga under-
visning, anpassningar och stöd för särskilt be-
gåvade elever i egna skolenheter. Omvärlds-
bevakning ska genomföras i syfte att få un-
derlag för utveckling. Utifrån kartläggning, om-
världsbevakning och analys ska kvaliteten vär-
deras och eventuella förbättringsåtgärder vid-
tas. 

Grundskolenämnden 

Grundskolenämnden uppdras att utreda kon-
sekvenserna av det uteblivna statsbidraget fri-
tidshemssatsningen. 

Grundskoleförvaltningen ska utreda konse-
kvenser av det uteblivna statsbidraget för fri-
tidshem. Under 2019 har bidragit används för 
att förstärka bemanningen på respektive fri-
tidshem. 

Grundskolenämnden 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i upp-
drag att, i nära samverkan med andra nämn-
der som jobbar med barn och ungdomar, ut-
reda möjligheterna att inrätta en särskild före-
byggandeenhet med uppdrag att motverka att 
unga i riskzon hamnar i normbrytande beteen-
den.  

Nämnden avser att tillsammans med repre-
sentanter från flera andra förvaltningar som 
riktar sig till barn och unga såsom Fritidsför-
valtningen och Grundskoleförvaltningen starta 
en arbetsgrupp som ser över och utreder förut-
sättningarna för att starta en särskild förebyg-
gande enhet samt innehåll och utformning av 
en sådan enhet. 

Individ- och familjeomsorgs-
nämnden 
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska, till-
sammans med Arbetslivsnämnden, utreda om 
åldern som relationsvåldsenheten riktar sig till 
kan sänkas från 18 år till 16 år. Utredningen 
ska också belysa vilken hjälp ungdomar mel-
lan 16 år och 18 år kan få av respektive 
nämnd. 

Nämnden avser att bilda en arbetsgrupp med 
representanter från Individ- och familje-
omsorgsförvaltningen och Arbetslivsförvalt-
ningen för att kartlägga hur dessa båda för-
valtningar arbetar med ungdomar i åldern 16 
till 18 år när det gäller relationsvåld samt se 
över hur arbetssätten och insatserna kan ut-
vecklas. Arbetsgruppen ska även se över om 
relationsvåldsenheten kan sänka sin ålder för 
målgruppen till 16 år. 

Individ- och familjeomsorgs-
nämnden 
 

 

Företagandet växer genom samverkan 

Målbild 
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun 
och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

KF Bud-
get 2020 

Nämnd-
budget 
2020:2 

Sammanfattande omdöme om näringslivsklimatet i 
Borås Stad. Svar på fråga i Svenskt Näringslivs årliga 
enkät (skala mellan 1 och 6). 

 3,46 3,7 3,7 

SKL:s öppna jämförelser, företagsklimat - Nöjd Kund 
Index (NKI) 

71  76 76 
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Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 

Miljö- och konsumentnämnden ska utreda hur 
förvaltningen kan effektivisera tillsynsverksam-
heten enligt alkohollagen. 

Under 2020 kommer Miljö- och konsument-
nämnden att vidareutveckla arbetet med taxan 
och finansiering av enheten samt utveckla ar-
betet med verksamhetsplanering och arbets-
sätt. Enheten kommer även att fortsätta sam-
arbeta med Näringslivsförvaltningen och ytter-
ligare utveckla och effektivisera digitaliserade 
tjänster i staden, ex."Kommun Kim". 

Miljö- och konsument- 
nämnden 

 

Livskraftig stadskärna 

Målbild 
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av bo-
ende, handel och upplevelser. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

KF Bud-
get 2020 

Nämnd-
budget 
2020:2 

Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga 
handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansö-
kan, %. 

98 99 98 98 

Antal nyproducerade lägenheter av AB bostäder 0 33 118 118 

 
 

Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 

Konkretisera förslag på att förverkliga det 
som i översiktsplanen kallas det Grön-blå 
stråket (parken genom staden) som ingår i 
den beslutade utbyggnadsstrategin. Försla-
gen ska redovisas till Kommunstyrelsen för 
beslut. 

Ett omfattande projektstudioarbete i bred 
samverkan mellan flera förvaltningar är på-
börjat under hösten 2019 och i december 
2019 genomför nämnden en samarbets-
workshop med övriga närmast berörda nämn-
ders presidier och ansvariga kommunal- och 
oppositionsråd, i syfte att skapa en gemen-
sam grund, målbild och plan för genomfö-
rande. Denna breda samverkan planeras fort-
sätta under 2020 och konkretiseras stegvis i 
ett eller flera förslag till beslut i KS/KF. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Tekniska nämnden ska utreda möjligheten att 
göra ytterligare gångfartsområden. 

Gångfartsområde är en trafikregleringsform 
som ställer krav på utformning där fordon inte 
får framföras med högre hastighet än gång-
fart. Fordonstrafik är alltså tillåtet med re-
striktioner. Gågata är en annan reglerings-
form där motorfordon i grunden är förbjuden 
med vissa undantag för ”nyttotrafik” och kor-
sande trafik. Om meningen med uppdraget är 
att minska biltrafiken i stadskärnan och ge 
bättre förutsättningar för trivsammare mötes-
platser och prioritera gående och cyklister så 
förefaller uppdraget kontraproduktivt med 
hänsyn till Borås stads vision om att göra de-
lar av stadskärnan bilfri. Tekniska nämnden 
kommer vid förändringar i centrum utreda 
lämplig regleringsform varav gångfartsom-
råde är en möjlighet. 

Tekniska nämnden 
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Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 

Kulturnämnden ska, i samarbete med Tek-
niska nämnden, se över Annelundsparkens 
förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. 
Utredningen ska särskilt belysa hur man kan 
använda konstnärlig utsmyckning, ljus och 
ljud för att göra en promenad i parken till en 
kulturell upplevelse. 

En utredning kommer göras under året. Kulturnämnden 

 

Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

KF Bud-
get 2020 

Nämnd-
budget 
2020:2 

Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 
om minst 100Mbit/s, %.  

82 82 80 80 

Antal nyproducerade lägenheter av Fristadbostäder, 
Viskaforshem, Sandhultbostäder och Toarpshus. 

0 85 37 37 

Andel närproducerade livsmedel, %. 
 

 32 25 25 

 
 

Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 

Kommunstyrelsen uppdras att ändra reglerna 
för Bidrag för lokal utveckling så att även 
Ortsråden kan söka medel därifrån. 

Tydligare marknadsföring om att ortsråd kan 
söka medel från lokal utveckling. 

Kommunstyrelsen 

Utbyggnadsstrategier för våra serviceor-
ter med närområde ska tas fram. 

Arbetet samordnas med Översiktsplanens in-
riktning. Inleds med dialog med Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen och ortsråden samt se-
nare med övriga berörda kommunala förvalt-
ningar, bolag och andra aktörer. 

Kommunstyrelsen 
 

 
 

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

Målbild 
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar 
belastningen på miljön. 

Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 

Pendlingsparkeringar runt staden och samåk-
ningsparkeringar ska utredas i samarbete med 
Tekniska nämnden, Parkeringsbolaget, Väst-
trafik och Trafikverket. Utredningen ska inne-
hålla behovsanalys och genomförandeplan. 

Med utgångspunkt i Borås Stads parkerings-
strategi och pågående arbete med Trafikplan 
kommer behovet att utredas och platser pekas 
ut. Arbetet kommer ske tillsammans med be-
rörda förvaltningar, Parkeringsbolaget, Väst-
trafik och Trafikverket. 

Kommunstyrelsen 
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Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 

Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en 
ny, politiskt ledd, utredning om framtidens kol-
lektivtrafik genom stadens centrala delar. 

En kommunalrådsberedning i början av 2020, 
tillsammans med Västtrafik, Nobina och tjäns-
temän från berörda förvaltningar i Borås Stad, 
inleder för att ta ställning till hur man ska ar-
beta vidare med ärendet. 

Kommunstyrelsen 

Borås Stads Riktlinjer för resor ska vid den 
kommande revideringen utformas så att resor 
med flyg minimeras. 

Riktlinjerna förväntas vara reviderade under 
första kvartalet 2020 och är en del i hur Borås 
Stad ska uppnå miljömål 4a. "Användning av 
fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen ska 
minska med 60 procent från 2015". 
Nämnden beslutade i december 2019 i försla-
get till nya riktlinjer för resor, angående längre 
resor : 
"Flyg ska användas endast om andra alterna-
tiv, efter noggrann avvägning, bedöms orim-
liga." samt "För resor till Danmark och Tysk-
land samt grannländer ska alltid tåg undersö-
kas som första alternativ. Vid upphandling av 
resebyråtjänster ska höga krav ställas på kun-
skap och tekniska förutsättningar för att kunna 
boka långväga tågresor." 

Miljö- och konsumentnämn-
den 

 

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en 
hälsosam och god miljö. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

KF Bud-
get 2020 

Nämnd-
budget 
2020:2 

Andel ekologiska livsmedel, %.  41 50 50 

Total energiproduktion från solenergi, mwh 210 30 300 300 

 
 

Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 

Borås Stads mångåriga internationella arbete 
med kunskapsöverföring inom avfallsområdet 
bör fortsätta. Under 2020 ska Kommunstyrel-
sen utreda hur detta arbete ska bedrivas. 

1. Sammanställning och utvärdering av hittills 
genomförda insatser, Q1. 
2. Diskussion med politiken ang. ytterligare 
ambitioner och mål med insatserna, Q2. 
3. Handlingsplan för kommande åtgärder tas 
fram under andra halvåret 2020. 

Kommunstyrelsen 

Servicenämnden får i uppdrag att köpa in och 
driva ett kemikaliehanteringssystem som ska 
stå till kommunkoncernens förfogande och be-
kostas av respektive förvaltning/bolag. 

Implementering av kemikaliesystemet ska ske 
stegvis, en förvaltning/bolag i taget. Centralt 
ska det finnas en eller två personer som har 
mandat och ansvarar för implementeringen 
och driften av systemet, både mot leverantö-
ren (av kemikaliesystemet) och mot förvalt-
ningarna/bolag i Borås Stad. 
Servicenämndens uppfattning är att Kommun-
styrelsen finansierar uppdraget tills att syste-
met är driftsatt. 

Servicenämnden 
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Ekonomi och egen organisation 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

KF Bud-
get 2020 

Nämnd-
budget 
2020:2 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 7,4 7,4 7,2 7,2 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 447 447 440 440 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbi-
drag, %. 

  43 43 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio må-
nader under kalenderåret. 

414 416 410 410 

 
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.  
Kommunfullmäktige har fastställt målvärdet för 2020 till 7,2 %. Diagrammet visar hur målvärdet varierar 
mellan nämnderna. 
 

 
 
 
 

Uppdrag Så genomför nämnden uppdraget Nämnd/bolag 

Behovet och kostnaden för att även erbjuda 
fria arbetsskor till de grupper som redan har 
fria arbetskläder ska utredas. 

Under 2020 utreds, i samarbete med berörda 
förvaltningar, behov och kostnad för arbets-
skor. 

Kommunstyrelsen 

Borås Stad ska inte upplåta utrymme för sex-
istisk reklam, och när nya avtal med reklamfö-
retag tecknas ska utrymme heller inte upplå-
tas för spelreklam. 

Det reklamavtal som Tekniska nämnden har 
med Clear Channel gäller tom. 2023-12-31. 
Nytt avtal kommer tidigast att tecknas efter 
denna tidpunkt. I nu gällande avtal står "Rekla-
mens innehåll får ej strida mot god svensk re-
klamsed eller mot svensk lag". 

Tekniska nämnden 
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Uppföljning av vårdöverenskommelse HSN Södra 2019 

 

Ungdomsmottagningarna 

 

 

Värdegrund för ungdomsmottagningarna  

 

Mänskliga rättigheter 

Vägledande för verksamheten är FN:s förklaring om mänskliga rättigheter.  

 

Barnkonventionen 

Barnkonventionens fyra grundprinciper är vägledandeför verksamheten: barnets rätt att 

inte diskrimineras, barnets bästa i främsta rummet, barnets rätt till liv och utveckling samt 

barnets rätt att få uttrycka sina åsikter.  

 

Diskrimineringsgrunderna 

Alla ungdomar är välkomna till ungdomsmottagningen. Ungdomar som söker sig till 

mottagningen ska känna sig sedda, trygga och tillitsfulla i mötet samt att deras frågor och 

problem respekteras och tas på allvar. Ungdomarna ska uppleva att de bemöts och 

behandlas på ett likvärdigt sätt och får likvärdig tillgång till mottagningen oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder. 

 

Normmedvetet förhållningssätt 

 Ett normmedvetet förhållningssätt ska prägla verksamheten. Det innebär att 

personalen är medveten om och ifrågasätter de normer som påverkar 

uppfattningar om vad som är ”normalt” och därmed oreflekterat kan uppfattas 

som önskvärt. Målet med normmedvetenheten är att alla unga ska känna sig 

inkluderade och välkomna. 

 

Hälsofrämjande arbete och förhållningssätt 

Ett hälsofrämjande, eller salutogent, perspektiv innebär att utgå ifrån det friska hos 

individen och se till hens styrkor och förutsättningar för en god hälsa. Hälsofrämjande 

arbete och förhållningssätt bör ständigt lyftas och vara ett utvecklingsområde.  
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Beskriv det utåtriktade arbetet. Mot vilka aktörer? Utvecklingsmöjligheter? 

 

Året 2019 har varit ett aktivt år tillsammans med flera aktörer och inom flera områden 

gällande samverkan och samarbete för ungdomarnas hälsa som fokus. 

Mottagningarna i området har arbetet aktivt på flera plan för att öka tillgängligheten. 

På ungdomsmottagningarna (UM) möter vi både pojkar/unga män och flickor/unga 

kvinnor såväl på mottagningen som i den utåtriktade verksamheten. I den utåtriktade 

verksamheten når vi alla elever minst en gång under högstadietiden. I detta arbete ingår 

samtal om sexualitet, relationer, STI, mångfald mm. UM möter också särskoleelever i den 

utåtriktade verksamheten. 

Utvecklingsmöjligheter i det utåtriktade arbetet på ungdomsmottagningarna handlar om att 

inom kompetensområdet anpassa metodiken till de arenor som ungdomarna befinner sig i 

nuläget. 

Redogör för särskilda satsningar som verksamheten genomfört. 

 

Vi har också under 2019 tagit del av särskild satsning med SKL-medel direkt riktade till 

UM för att främja barn och ungas psykiska hälsa. För dessa medel är en särskild plan 

redovisad till VVG.  

Övergripande för alla Regionhälsans UM är:  

 Certifiering enligt ISO 9001:2015.-kvalitetsledningssystem har skett under 2019. 

 Tele Q telefonsystem visar en hög tillgänglighet. 97%. 

 Utbildning ACT-gruppterapi (främja psykisk hälsa) är genomfört och 

gruppverksamhet pågår på ett flertal mottagningar. 

 Olika kompetenshöjande insatser så som sexologi/andrologiutbildning har gjorts 

 Implementering av utvärderingsinstrumentet Core net för samtalspersonal pågår. 

Utvärdering sker fortlöpande. 

 UM Online 

 Lördagsöppet i olika grad på flera av områdets mottagningar 

 

 

 

Mottagningarna är sedan 2015 HBTQ diplomerade genom Västra Götalandsregionens 

utbildningsprogram för ett HBTQ-kompetent bemötande.  

Nyanställd personal har deltagit i så kallad catch up- utbildning kring HBTQ frågor för att 

verksamheten ska bibehålla sin kompetens. 
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Hur arbetar verksamheten för att nå: 

 Pojkar/unga män. 

 På UM möter vi både pojkar/unga män och flickor/unga kvinnor såväl på 

mottagningen som i den utåtriktade verksamheten.  

 Personer med självskadebeteende  

 UM, som definitionsmässigt är en lågtröskelverksamhet, utgör för många 

ungdomar/unga vuxna en naturlig instans att vända sig till vid frågor om 

kropp och själ. Samtlig personal har kompetens att kunna identifiera 

självskadebeteende. 

 HBTQ-personer.  

 HBTQ-frågor ingår som en naturlig del i den utåtriktade undervisningen. 

En strävan är att väntrummen inte är hetero normativa. 

 Personer med funktionsnedsättning.  

 De arbetsmetoder som används på ungdomsmottagningarna inkluderar alla 

ungdomar såväl ungdomar med funktionsnedsättningar. Alla mottagningar 

ingår i Tillgänglighetsdatabasen. 

 Nyanlända/icke svenskfödda ungdomar. 

En lokal samverkan sker med varje kommun för att identifiera och nå 

nyanlända flyktingungdomar. Samtliga mottagningar använder 

professionell tolk, ofta telefontolk då detta förutom att kosta mindre kan 

öka patientens upplevelse av sekretess.  

 

Beskriv samverkan med vårdgrannar: 

Samverkan sker med de aktörer i kommunen som har uppdrag att arbeta med målgruppen 

ungdomar/unga vuxna, så som skola, elevhälsa, individ och familjeomsorg mm. 

Samverkan sker också med barnmorske-och gynekologmottagningar, vårdcentral/Uph, 

kvinnoklinik, och psykiatri. 

 Problem. 

 Problem i samverkan med vårdgrannar gäller främst ungdomar med 

psykisk ohälsa då det finns svårigheter att remittera till psykiatrin.  

 Utvecklingsmöjligheter 

 Tillgång till allmänläkare på alla ungdomsmottagningar är en 

utvecklingsmöjlighet. 

 

Hur arbetar verksamheten för att tidigt upptäcka våld i nära relationer samt risk/missbruk?  

Frågorna belyses alltid i det utåtriktade arbetet och är en naturlig del i det individuella 

samtalet. Mottagningarna våldsscreenar. Personalen har kompetens i dessa frågor. 
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En sammankoppling av frågemanualerna Våld och Sexit är genomförd av VKV och KSH. 

 

 

Presentera resultatet av kundenkäten 

I Regionhälsans kundenkät för ungdomsmottagningarna, hösten 2019 har vi nått ändå 

högre resultat än tidigare. I kundenkäten upplevde 99,5 % av våra kunder att de kände 

förtroende för mottagningen och 96,4% upplevde att det var lätt att komma i kontakt med 

mottagningen. Vad gäller vård och behandling kände sig 99 % av våra kunder delaktiga. 

Övrigt som verksamheten vill belysa 

Verksamheten följer Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 

2018-2022.  

Ungdomsmottagningarna kommer också inför 2020 få ta del av särskild satsning för att 

främja psykisk hälsa hos barn och unga. 

 

Lokal redogörelse För utåtriktad verksamhet per kommun 

Redovisas ihop med statistiken som är färdig att hämta ut i slutet av januari -20. 

 

 

 

Medarbetarperspektiv 

Ledarskap 

De är två enhetschefer som har ansvar för 6 respektive 4 mottagningar. 

Det finns en områdes/verksamhetschef för Södra och Västra nämndområdet. 

För Regionhälsans 48 UM finns en regional ledningsgrupp där områdes/verksamhetschef, 

enhetschefer, teamsamordnare, verksamhetsutvecklare, ekonom samt HR deltar i. 

Områdescheferna ingår i regional ledningsgrupp för 

Mödrahälsovård/Gyn/Ungdomsmottagning (MUG) där även Mödrahälsovårdsöverläkare 

ingår. För UM:s två områdes/verksamhetschefer finns två medicinska rådgivare, en 

mödrahälsovårdsläkare och en överläkare barn och ungdomsmedicin tillika 

barnhälsovårdsöverläkare. En psykolog från UM ingår i det regionala Psykologirådet. 
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Arbetsmiljö 

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete har utvecklats till ett tydligt hälso-och 

arbetsmiljöarbete där HR har uppdaterat riktlinjer för att tydligare arbeta med 

hälsoaspekten. Enhetschefer har genomgått utbildning i Rehab och i hälsosam.  

Vi ser fortsatt att vi i flera verksamheter har bekymmer med våra lokaler, framförallt 

avseende ventilation och inomhusklimat.  

 

Kompetensförsörjning 

Svårigheten att rekrytera barnmorskor till främst vikariat ex föräldraledighet, längre 

sjukskrivningar kvarstår. Handlingsplaner för att underlätta rekrytering i vissa 

områden/orter har upprättats. Satsning på utbildningstjänster till barnmorska fortsätter. 

Läkarbemanningen är på flera håll nästintill minimal. Medel för läkarresurser utifrån 

utredning jämlik vård 2014 har uteblivit. 

 

 

 

 

Ekonomiperspektiv 

 

Ekonomi som medger utveckling 

Budget i balans. 

 

 

 

 

 

Ulricehamn 2019 12 18 

 

Ingela Wessbo Områdes/verksamhetschef 
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Verksamhetsberättelse Ungdomsmottagningen Borås 2019 

 

Utåtriktat arbete: 
 

 Årkurs 8 studiebesök på ungdomsmottagningen.  

  Särskolan studiebesök på ungdomsmottagningen.  

 Gymnasiet, personal ute på alla gymnasieskolor under höstterminens terminsstart 

och håller i olika teman bla. Stress, samtycke, sexuell hälsa 

 Språkintroduktionsklasser  

 Personal ute på Viskastrand samt Almås en fm i månaden för att nå de elever som 

inte kommer till mottagningen. 

 

Samverkan med kommunen och förebyggande verksamheter: 
 

 Samarbete med: 

 Skolhälsoteam grundskola och gymnasieskolor 

 Fältgruppen 

 Samverkan mot hedersrelaterat våld och förtryck 

 RFSL 

 Högskolan 

 Vuxenpsykiatrin 

 BUP 

 Tjejjouren 

 Gynmottagningen SÄS 

 

 

 

 

 

Vår personal består av ett tvärprofessionellt team som arbetar utifrån ett 

personcentrerat synsätt kring den unga. I teamet finns Barnmorskor, kuratorer, 

psykologer, sjuksköterska och undersköterska. 

 All personal har genomfört: 

 Våldsscreeningsutbildning angående könsstympning och hedersrelaterat våld 

Vi våldsscreenar i alla besök, personalen får också kontinuerlig fortbildning och 

uppdatering 

 Heldag i suicidprevention  

 Heldag i Trauma  
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 All personal är HBTQ diplomerade, ny personal går på en Catch upp dag. 

 All personal har gått en halvdag i HBTQ fortbildning 

 Även tagit upp hur vi arbetar med HBTQ frågor på APT. 

 Tar upp HBTQ frågor i vårt utåtriktade arbete. 

 Samarbete med smittskyddet, en barnmorska som är ansvarig för detta att hålla oss 

uppdaterade och föra ut information till oss och sedan till våra ungdomar 

 Sexologiutbildning för medicinsk personal 

 Andrologiutbildning för medicinsk personal 

 Hälsosamtal i samband med kondomhämtning 

 Information om STI i allt vårt utåtriktade arbete muntligt men även skriftlig 

information. 

 Vi informerar alla pojkar att de kan söka sig till oss i det utåtriktade arbetet. 

 

 

 

Regionhälsans arbete med att stärka patientens ställning: 

       Barnkonventionens fyra grundprinciper är vägledande för verksamheten 

 

 Alla ungdomar ska kunna få hjälp och bli stärkta i övergången mellan ungdom och 

vuxenliv.  

 Ungdomsmottagningen ska var en lättillgänglig arena för ungdomarna, där 

ungdomars behov och de lokala förutsättningarna ska vara i fokus  

 Alla unga ska uppfatta att ungdomsmottagningen arbetar på den unges uppdrag.  

 Alla unga har utifrån ett rättighetsperspektiv rätt till information, kunskap, stöd och 

behandling inom ungdomsmottagningen. En psykosocial, psykologisk och 

medicinsk helhetssyn ska prägla verksamheten.  

 Ungas fysiska och psykiska hälsa ska förbättras  

 Ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter ska stärkas. 

 Alla samtal och besök är i samråd med ungdomen så att de känner sig delaktiga. 

 

 Vi är en lågtröskelverksamhet, inga remisser behövs. 

 Det är lätt att komma i kontakt med oss finns många kanaler in och vi 

jobbar på att bli än mer tillgängliga. 

 

 Telefonsystem som ökat tillgängligheten 

 Webb tidbokning 

 Onlinemottagning UM Online för alla Närhälsans 46 mottagningar 

 Lördagsöppet en gång i månaden 

 ACT grupper i stresshantering 

 Använder Core som är ett mätinstrument för psykosocialpersonal som bedömer 

patientens mående inför varje samtalstillfälle detta är en hjälp för den vidare 

bedömningen och att samtalen leder till en förbättring.   
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 Vi håller oss uppdaterade genom fortlöpande kompetensutbildningar och 

genom aktuell forskning som delges alla. 

 Arbetar tvärprofessionellt och tar hjälp av andra enheter om behov finns. 

 Har hela tiden en utvärdering om hur förändringsarbete framskrider och 

delger varandra utbildningar via APT. Det är alltid ungdomens behov vi 

har i centrum när vi planerar. 

 

 Vi är med i ett projekt som heter Växa och må bra som NSPH håller i: 

Hösten 2018 satsade Ungdomsmottagningen i Borås på att involvera 

ungdomar i utvecklingen av verksamheten. Vi vill så gärna bli bättre! En 

liten grupp ungdomar 18–25 år som haft kontakt med oss under en period 

är nu med i projektet. De har erfarenhet av psykisk ohälsa eller är 

närstående till någon med psykisk ohälsa. NSPH håller i en utbildning där 

dessa ungdomar blir våra experter. Projektet avslutades i maj 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Gärdelöv 

Enhetschef 

Ungdomsmottagningarna 

Borås, Bollebygd, Ulricehamn, Tranemo, Mark, Svenljunga 

 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Margareta Jensholm 
Handläggare 
033 357073 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-03-17 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2020-00017 3.7.2.1 
 

  

 

Delegationsbeslut 2020-03-17 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.       

Delegationsbeslut 

 

1. Socialutskott 2020-02-13 

 

2. Extra Socialutskott 2020-02-18  

 

3. Socialutskott 2020-02-27 

 

 

 

               

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 


