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1  Inledning 
En budget i balans! Kvalitet, strategi och en riktning! Nu finns det en omarbetad budget med 
tillhörande enhetsbudgetar och månatliga uppföljningar med åtgärder. En budget i balans är grunden 
och förutsättningen för en väl fungerande verksamhet. Förvaltningen har tagit sig an utmaningen och 
förvaltningen har kommit en bit på vägen mot ett effektivt resursnyttjande. Covid-19 har dessvärre tagit 
kommandot och styr på många sätt vardagen i stort och smått. Förvaltningen har varit tvungen att vidta 
många svåra åtgärder för att säkra upp personalförsörjningen och svara för våra brukares välmående. I 
och med covid-19 har mycket av det dagliga arbetet, så som kvalitet och målarbete, i mångt och mycket 
stannat upp fram till och med april månad. 

Under mars har förvaltningen övergått till digital signering av HSL-insatser. Satsningen innebär ett 
införande av mobilt arbetssätt, där mobiltelefoner blir ett arbetsverktyg i det dagliga arbetet. Införandet 
har gått mycket bra och bidragit till en väsentligt mindre andel avvikelser än vad verksamheten normalt 
sett har inom läkemedelsgivning. Mottagandet har varit positivt hos samtliga. 

Sociala omsorgsnämnden redovisar en budgetavvikelse på -75 tkr fram till och april. Prognosen för 
helåret är i nuläget ett underskott på -5 000 tkr. Underskottet är en följd av corona-viruset och 
redovisas i avsnitt 4 och 5. 

2 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

2.1 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. 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

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

 Delvis 
genomfört 

En översyn av lämpliga lokaler har 
påbörjats.  
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2.2 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall T1 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

8,9 8,4 8 8,5 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

42,9 51,6 27 47,9 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Målvärdet på 8,0 % har inte uppnåtts. Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom förvaltningen och ligger på 
samma nivå som 2019. Detta trots corona-pandemin. 
 
Det är svårt att förklara läget just nu men det handlar säkert om faktorer som förändrade attityder i 
samhället i samband med corona-pandemin. Starkast förklaringsfaktor på sikt har dock troligen 
förändringar av både reglerna och tillämpningen av sjukförsäkringen över tid. 
 
Förvaltningens insatser mot höga sjuktal har fokus på friskfaktorer för en hälsosam organisation t.ex 
närvarande ledarskap, delaktighet och påverkansmöjligheter, systematiskt arbetsmiljöarbete, 
rehabilitering, kompetensutvecklingsarbete samt transparent beslutsprocess. Arbetet med sjukfrånvaro 
och rehabilitering på individnivå sker utefter Borås Stads rutin för rehabilitering. På enhetsnivå arbetas 
mer med ett preventivt och promotivt perspektiv genom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dels 
förebygger man med ett preventivt perspektiv genom att arbeta systematiskt med tillbud och 
arbetsskador.  

 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Nämndens målvärde för 2020 på 27 årsarbetare har inte uppnåtts. Utfallet tertial 1 2020 är 47,9 vilket är 
en minskning med 0,3 årsarbetare jämfört med 2019. 
 
Nämndens kraftsamling kring optimerad bemanning och budget i balans är säkert en bidragande orsak 
till minskningen. Vidareutveckling av verksamheten vid bemanningsenheten pågår med målet att 
förutom att bemanna vid akut frånvaro också vara behjälplig vid bemanningsplanering. Arbetet med 
optimerad bemanning är fortsättningsvis också ett utvecklingsområde som på sikt kommer att bidra till 
att ytterligare minska andelen timavlönad personal på förvaltningen. 

 
 

2.2.1 Nämnd 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Utredning Husbonden  Delvis 
genomfört 

En översyn av avtalet har genomförts 
med anledning av Stadsrevisionens 
rapport. Skillnader har lokaliserats och ett 
förslag till åtgärder har påbörjats.  
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3 Intern kontroll 
Nämnden har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom nämndens 
verksamhetsområde. Detta sker genom att nämnden årligen fastställer en intern kontrollplan för att 
följa upp att nämndens verksamheter fungerar tillfredsställande. Utifrån en riskanalys fastställer 
nämnden ett antal områden som ska granskas särskilt under verksamhetsåret. 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal 
eller varje tertial. 

Verksamhet / 
Process Riskbild Kontrollmoment med 

analys Åtgärd 

Brukarnas behov Risk att deltagare inte 
kan 
erbjudas  individuellt 
anpassad daglig 
verksamhet på grund 
av plats- och 
resursbrist. 

Uppföljning och analys av 
antalet personer som 
anses vara felplacerade på 
grund av lokalbrist. 
 

Daglig verksamhet är 
stängd pga corona-
viruset. 

Budget Risk att det blir ökade 
kostnader på grund av 
nya bedömningar av 
Försäkringskassan. 

Uppföljning och analys av 
ekonomin och samband 
samt övervältringseffekter. 
 
Uppföljning av kostnader 
sker månadsvis. Analysen är 
att antalet ärenden som 
handläggs av förvaltningen 
med anledning av 
Försäkringskassans 
bedömning av 
grundläggande behov under 
20 timmar i veckan ökar 
succesivt. 

LSS-team 

Sjukfrånvaro Risk att kvaliteten blir 
lidande på grund av 
hög sjukfrånvaro. 

Uppföljning och analys av 
sjukfrånvaro. 
 
I dagsläget finns ingen 
framtagen modell för att 
kunna utföra denna analys.  

 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 
Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Utfall april 
2019 

Utfall april 
2020 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Avvikelse 
Tkr 

Statsbidrag 319 1 279 3 747 3 747 0 

Avgifter och övriga intäkter 26 977 33 846 101 886 101 886 0 

Summa intäkter 27 296 35 125 105 633 105 633 0 

Personal -146 854 -149 746 -479 701 -485 703 -6 002 

Lokaler -6 457 -6 757 -19 859 -19 859 0 

Material och tjänster -88 569 -98 556 -298 362 -304 362 -6 000 

Kapitalkostnader -355 -302 -909 -909 0 

Summa kostnader -242 235 -255 361 -798 831 -810 833 -12 002 

Buffert (endast i budget) 0 0 -7 002 0 7 002 

Nettokostnad -214 939 -220 236 -700 200 -705 200 -5 000 

Kommunbidrag 210 514 220 161 700 200 700 200 0 

Resultat efter 
kommunbidrag -4 425 -75 0 -5 000 -5 000 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 0 0  0 0 

Godkända "öronmärkta" 
projekt 0 0  0 0 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel -4 425 -75 0 -5 000 -5 000 

Ackumulerat resultat -11 792 -11 792 -11 792 -11 792 0 

Resultatanalys 
Sociala omsorgsnämnden redovisar en budgetavvikelse till och med april på -75 tkr. Prognosen för 
helåret är ett underskott med -5 000 tkr. Underskottet är en följd av corona-viruset och redovisas i 
avsnitt 5. Nämnden har stängt sin dagliga verksamhet p g a corona-viruset och stängningen innebär en 
ökad kostnad för utökad ersättning av personlig assistans. Summan är uppskattad eftersom det är oklart 
hur många ansökningar som inkommer och hur omfattande dessa är. 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 19 mars har nämnden beviljats ett utökat kommunbidrag med 
11 000 tkr (extra medel till välfärden). Av det utökade kommunbidraget har 10 000 tkr tillförts 
personlig assistans, där ersättningen per timma inte täcker de fördyrade kostnader som finns p g a det 
lokala kollektivavtalet. 1 000 tkr har lagts undan som en central buffert för att balansera upp åtgärder 
för en budget i balans som inte ger full effekt i år. 

Nämnden har en negativ prognostiserad budgetavvikelse för personalkostnaderna. Här arbetar 
förvaltningen med projektet optimerad bemanning, där ett av syftena är att minska 
personalkostnaderna genom att arbeta mer effektivt med personalresurserna genom ökad samplanering 
mellan enheter. 

Personer med LSS insatser med behov av kompletterande insatser enligt SoL har ökat som ett resultat 
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att 65-års gränsen mellan Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden togs bort 2019. SON 
fick ingen budget för de överflyttade brukarna vilket har ökat kostnaderna för nämnden. I bokslutet för 
år 2019 har kostnaderna avskrivits. Nämnden begär nu, i samband med tertialrapporten, kompensation 
för 2020 års kostnader som uppskattas till 4 000 tkr. 

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall april 
2019 

Utfall april 
2020 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Avvikelse 
Tkr 

Central administration      

Intäkt 9 175 0 0 0 

Kostnad -11 032 -9 310 -29 599 -29 599 0 

Nettokostnad -11 023 -9 135 -29 599 -29 599 0 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -583 -412 -1 594 -1 594 0 

Nettokostnad -583 -412 -1 594 -1 594 0 

Vård och omsorg i 
ordinärt boende      

Intäkt 836 333 902 902 0 

Kostnad -12 621 -7 253 -17 515 -21 515 -4 000 

Nettokostnad -11 785 -6 920 -16 613 -20 613 -4 000 

Vård och omsorg i 
särskilt boende      

Intäkt 1 455 2 709 6 781 6 781 0 

Kostnad -24 730 -29 404 -93 369 -93 369 0 

Nettokostnad -23 275 -26 695 -86 588 -86 588 0 

Insatser enl LSS och SFB      

Intäkt 24 386 31 398 96 377 96 377 0 

Kostnad -191 094 -206 795 -649 175 -657 177 -8 002 

Nettokostnad -166 708 -175 397 -552 798 -560 800 -8 002 

Övrig vård och omsorg      

Intäkt 624 567 1 572 1 572 0 

Kostnad -2 189 -2 244 -7 578 -7 578 0 

Nettokostnad -1 565 -1 677 -6 006 -6 006 0 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0  -7 002 0 7 002 

Nettokostnad 0 0 -7 002 0 7 002 

      

Intäkt      
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Tkr Utfall april 
2019 

Utfall april 
2020 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Avvikelse 
Tkr 

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

Totalt      

Intäkt 27 310 35 182 105 632 105 632 0 

Kostnad -242 249 -255 418 -805 832 -810 832 -5 000 

Nettokostnad -214 939 -220 236 -700 200 -705 200 -5 000 

4.2.1 Central administration 

Inom verksamheten central administration redovisas främst kostnader för centrala stödfunktioner. 
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Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar 0 tkr i budgetavvikelse. 

4.2.2 Politisk verksamhet 

Inom verksamheten politisk verksamhet redovisas kostnader för arvoden och övriga 
sammanträdeskostnader samt nämndsekreterare. 

  

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar 0 tkr i budgetavvikelse. 

4.2.3 Vård och omsorg i ordinärt boende 

Inom verksamheten vård och omsorg i ordinärt boende redovisas SoL insatser som utförs i ordinärt 
boende. Insatserna som redovisas i det är avsnittet är boendestöd och hemtjänst. 

  

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar ett underskott på -4 000 tkr. Underskottet avser köp av hemtjänst (avsnitt 
4.1 Resultat, Resultatanalys). 

  

Analys av verksamheten 

Hemtjänst 

Sociala omsorgsnämnden beslutar om insatser i form av hemtjänst. Utförare av de beslutade insatserna 
är Vård- och äldrenämnden samt privata utförare enligt valfrihetssystemet (LOV). VÄN debiterar SON 
för utförda insatser. Antalet personer inom målgruppen ökar då 65-års gränsen är borttagen och 
brukarna finns kvar inom SON:s ansvarsområde. 

  

Boendestöd 

Pandemin som nu cirkulerar i samhället påverkar brukarna i form av ökad oro/otrygghet och rädsla för 
att drabbas av sjukdomen. Effekten av detta blir i många fall att brukarna avbokar planerade insatser 
och minskar sina sociala kontakter. Verksamheten har i många fall behövt tänka nytt och i möjligaste 
mån, i dialog med brukaren, genomföra insatsen i annan form t ex digitalt. Sett ur ett brukarperspektiv 
är det i dagsläget svårt att säga vilka konsekvenser detta får för brukarna i framtiden. Troligt är att 
psykiskt mående påverkas negativt och flera brukare kan komma att ansöka om utökade insatser 
framåt. 

Enhetschef har tagit fram åtgärdsplan för en budget i balans. Strategiskt viktiga åtgärder är arbetet med 
att minska ohälsan/sjukfrånvaron, minska kostnaderna för vikarier genom effektivare samplanering 
samt fortsätta arbetet mer personalanpassningar som pågått sedan förra året. Under perioden januari 
- maj 2020 har verksamheten utökat med en stödpedagog med ett särskilt uppdrag för att kvalitetssäkra 
social dokumentation och införandet av IBIC i arbetet med genomförandeplaner. 

Nämndens uppdrag att arbeta med hemmaplanslösningar och att minska kostnader för köp av externa 
platser kräver att det satsas på kompetensutveckling inom boendestöd. Främst inom området 
socialpsykiatri, samsjuklighet, komplex vård och psykiatriska diagnoser. 



Sociala omsorgsnämnden, Tertial 1 2020 10(19) 

4.2.4 Vård och omsorg i särskilt boende 

Inom verksamheten vård och omsorg i särskilt boende redovisas bostad med särskild service enligt SoL 
för personer med psykisk funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvårdsinsatser för målgruppen. 
Insatserna verkställs inom nämndens gruppbostäder samt genom externa placeringar. 

  

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret är enligt budget. 

  

Analys av verksamheten 

Socialpsykiatri gruppbostäder 

Arbetet med optimerad bemanning och samplanering har nu inom verksamhetsområdet gett förväntad 
effekt och området som helhet redovisar en budget i balans. Strategiskt viktiga områden att arbeta med 
under året är att komma tillrätta med den höga sjukfrånvaron som redovisas inom området. En tydlig 
tendens är att brukarnas allt komplexare funktionsnedsättningar, ökande ålder samt mer omfattande 
omvårdnadsbehov på sikt kan komma att kräva en högre personaltäthet. Ytterligare anpassningar av 
personalresurser i verksamheten kan innebära en försämrad kvalitet och att brukarnas behov inte fullt 
ut kan tillgodoses. 

För att öka möjligheten till hemmaplanslösningar och minskade kostnader för köp av externa 
placeringar finns det ett stort behov av att frigöra platser på våra gruppbostäder. Brukare som t ex på 
grund av hög ålder, demenssjukdom och där personen får ett mer omfattande omvårdnadsbehov ska 
motiveras att söka vård- och omsorgsboende. Brukarnas allt mer komplexa behov, psykisk ohälsa 
parallellt med funktionsnedsättning och även samsjuklighet i varierande grad kräver stora satsningar 
och ekonomiska resurser för att ge medarbetarna den kompetensutveckling de är i behov av. 

  

Hälso- och sjukvårdsinsatser 

Hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering ska tillgodose nämndens målgruppers behov av 
hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån det som regleras i hälso- och sjukvårdslag, överenskommelser kring 
hälso- och sjukvård mellan kommuner och Västra Götalandsregionen samt det som är angivet i 
nämndens reglemente. Nämnden har kostnadsansvar för alla personliga hjälpmedel inom LSS och 
socialpsykiatrin i Borås Stad. Kostnaderna har under de senaste åren ökat till följd av fler antal personer 
i behov av hjälpmedel. Ökningen kopplas till att aktuella målgrupper med funktionsnedsättning blir 
äldre och därmed får ett ökat behov av hälso- och sjukvård samt behov av hjälpmedel kopplat till ökad 
ålder. 

Enheten för hälso- och sjukvård ser att behovet av handledning och stöd av legitimerad personal ökar i 
verksamheterna pga ökad vårdtyngd till följd av ålder och ökat behov av somatisk vård, även i takt med 
att det öppnas nya gruppbostäder. Det innebär att förstärkning kommer att behövas inom denna 
yrkesgrupp för att möta behovet av vård och omsorg för nämndens målgrupper. 

  

Myndighetsutövning 

Beslut om bostad med särskild service genom externa placeringar sker när behovet inte kan verkställas i 
egen regi. Handläggare inom myndighetsutövningen eftersträvar i dialog med verkställigheten att andra 
insatser prövas först, som exempelvis boendestöd i ordinärt boende. 

Nämnden har identifierat att det finns personer med beslut om bostad med särskild service inom 
socialpsykiatrin som p g a ålder fått utökade behov av insatser i form av omvårdnad och tillsyn. I dessa 
fall finns behov av rörlighet från boende inom socialpsykiatrin till vård- och omsorgsboende inom 
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Vård- och äldreförvaltningen. 

För att inte utöka nuvarande nivå på antalet platser inom särskilt boende och balansera 
kostnadsökningar inom hälso- och sjukvård och köpta tjänster fortsätter nämndens förebyggande 
arbete genom samverkan mellan myndighet/verkställighet samt HSV. Hemmaplanslösningar i form av 
stöd till personer i ordinärt boende utvecklas tillsammans med boendestöd samt öppenvård där även 
bostadsfrågan är en central fråga för att insatserna på hemmaplan ska fungera. Arbetet med att externt 
placerade brukare ska vistas på hemmaplan och att behoven ska tillgodoses i hemkommunen fortsätter 
under 2020. 

4.2.5 Insatser enligt LSS och SFB 

Nämnden har ansvar för myndighetsutövning enligt LSS. Det omfattar personer som tillhör lagens 
personkrets och som har behov av insatser där behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. De insatser 
som kan beviljas enligt LSS är personlig assistans, boende med särskilt stöd och service för vuxna, samt 
för barn och ungdomar, daglig verksamhet, kontaktperson, avlösarservice, ledsagarservice, 
korttidsvistelse samt korttidstillsyn för skolungdomar. 

  

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar ett underskott på -8 002 tkr. Externa placeringar i andra kommuner har en 
prognos på överskott på 3 000 tkr. Personlig assistans inklusive LSS-team prognostiserar ett underskott 
med -1 500 tkr. Ej fördelat kommunbidrag på 1 000 tkr som används för att balansera upp åtgärder för 
en budget i balans som inte ger full effekt i år. Ett överskott på 2 000 tkr p g a att två stycken planerade 
LSS-bostäder inte öppnar i år. Budget för detta har därför inte fördelats ut till någon enhet. Grupp- och 
servicebostäder prognostiserar ett underskott med -7 500 tkr. Corona-viruset medför ett uppskattat 
underskott på -5 000 tkr p g a ansökningar hos myndighetsutövning för utökad ersättning av personlig 
assistans till följd av stängning av daglig verksamhet. 

Inom gruppbostäder är höga sjukskrivningstal, svårigheter att rekrytera personal samt att hitta vikarier 
ett fortsatt stort problem som innebär inbeordring av befintlig personal. Detta bidrar till korttids-
sjukfrånvaro eftersom personal får arbeta många arbetspass utan ledighet. Behovet av ökad bemanning 
med anledning av att deltagarna från daglig verksamhet är hemma på sina gruppbostäder tillgodoses till 
stor del av att personal från daglig verksamhet arbetar på enheterna under stängningen. 

Inom servicebostäder verkställs ett ärende för en brukare som tidigare varit beviljad personlig assistans. 
Kostnaden för att verkställa ärenden av den här typen på ett serviceboende ryms inte inom budget. 

  

Analys av verksamheten 

Gruppbostäder 

Hyresgästerna blir allt äldre och får åldersrelaterade försämringar och sjukdomar som kräver ökade 
vårdinsatser, fler nattinsatser och behov av höjd grundbemanning av personal. Ett akut behov är en 
anpassad gruppbostad för personer med demens. Flera personer har en demensdiagnos och insatser 
behöver som för alla äldre utföras efter deras behov. Det krävs utbildad personal inom demensvård och 
ökade hälso-och sjukvårdsinsatser. Behovet av vaken natt ökar då flera hyresgäster har behov av hjälp 
på nätterna. 

Från årsskiftet har samplaneringen mellan gruppbostäderna ökat vilket resulterat i minskade 
vikariekostnader. Fyra enheter har genomgått screening i projekt "Frisk organisation" och 
handlingsplaner är framtagna. 
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Servicebostäder 

Brukarnas behov har över tid förändrats från mer eller mindre självständiga till att idag ha fler och mer 
omfattande behov av stöd. Ökande ålder och mer komplexa omsorgs - och vårdbehov innebär för 
medarbetarna ett behov av förändrat arbetssätt. En ökande ålder innebär att fler personer idag inte har 
någon daglig verksamhet utan är hemma i sin bostad hela dagarna vilket då innebär en ökad bemanning 
dagtid. 

Översyn av personalresurser pågår på samtliga enheter men anpassningar är svåra att genomföra på 
grund av schematekniska skäl. Oavsett beläggning kräver varje enskild enhet en viss grundbemanning 
som inte kan understigas. 

  

Personlig assistans 

Kommunen är ansvarig för kostnaden för personlig assistans när de grundläggande behoven uppgår till 
högst 20 timmar per vecka. Dessa brukare har ofta omfattande behov av assistans för andra personliga 
behov och aktiviteter vilket gör att antal assistanstimmar överstiger 20 timmar per vecka. Brukaren har 
rätt till assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) från Försäkringskassan när de 
grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka, men även då svarar kommunen ekonomiskt 
för de första 20 timmarna per vecka. Kommunen har också kostnaderna för tillfällig utökning av 
assistanstimmar och kostnaderna för sjukfrånvaro hos privata assistansanordnare. 

Brukarna har fått mer komplexa vård- och omsorgsbehov  vilket ställer krav på både verksamhet och 
medarbetare att anpassa och utveckla stödet till brukarna. Medarbetare har även behov av fortsatt 
kompetensutveckling, 

Det är en utmaning att få följsamhet till det lokala kollektivavtalet och medarbetares rätt till 
heltidsanställning utan att det ger en merkostnad, något som de privata utförarna inte behöver förhålla 
sig till. Det lokala kollektivavtalet säger inga delade turer, begränsningar i långa och korta turer, 
arbetstid på 37 timmar i veckan, semesterväxling och fler semesterdagar per anställd inom ramen för 
den ersättningsnivå som finns till förfogande. 

Hos brukare med komplexa funktionsnedsättningar där det krävs specialkunskaper för att säkra kvalitén 
i mötet med den enskilde brukaren krävs långa bredvidgångar, vilket leder till höga kostnader. 

Under året så har fortbildning i genomförandeplaner fortsatt. Fokus är på upprättande samt 
uppföljning av genomförandeplan, arbetsplan och den enskildes pärm. Insatserna ska tillgodose 
brukarens behov utifrån aktuella livsområden (IBIC), att brukaren är delaktig i sin egen 
genomförandeplan samt att planen innehåller mätbara mål. 

Under hösten så var det första gången som personlig assistans deltog i SKR:s brukar-undersökning. 
Utifrån resultatet har verksamheten formulerat mål inför 2020. 

  

LSS-team 

LSS-teamet är en verksamhet som utför personlig assistans där det är bedömt att traditionell personlig 
assistans är alltför kostsamt. Tidigare har det också köpts insatser av vård-och äldre nämnden för att 
verkställa insatser av denna karaktär. Verksamheten verkställer beslut enligt personlig assistans utifrån 
kommunens yttersta ansvar. Möjligheten för denna verksamhet att redovisa en budget i balans är 
minimal på grund av att det inte utgår ersättning för den kringtid som uppstår mellan insatser. 

  

Daglig verksamhet 

För att anpassa verksamheten till LOV (Lagen om Valfrihet) har nämnden genomfört anpassningar 
genom att minska antalet enheter. Deltagare har erbjudits platser i övrig befintlig verksamhet, vilket 
leder till förtätning av antal deltagare per enhet. Detta kan leda till ökad risk för hot- och 
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våldssituationer i våra verksamheter. 

Samordning av personalbemanning är ett pågående arbete och fortgår dagligen för att optimera 
bemanning och resursanvändning. 

En ny generations deltagare ställer krav på annan typ av verksamhet. Ett aktivt arbete behövs för att 
kunna erbjuda nya och anpassade aktiviteter och arbetsuppgifter. Behoven är mer komplexa hos den 
enskilde deltagaren och detta kräver ökad kompetens hos medarbetarna för att kunna möta deltagaren 
på ett professionellt sätt samt att utveckla en kvalitativ verksamhet. Översynen fortsätter kontinuerligt 
om möjlighet till utveckling kan vara att slå ihop mindre enheter och en kartläggning av befintlig 
verksamhet pågår. En översyn visar att flera lokaler inte är verksamhetsanpassade och att arbetsmiljön 
för både deltagare och personal inte är optimal. Inventarier behöver bytas ut p g a ålder och flera 
enheter har slitna ytskikt. 

 
Hälso- och sjukvårdsinsatser 

Hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering ska tillgodose nämndens målgruppers behov av 
hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån det som regleras i hälso- och sjukvårdslag, överenskommelser kring 
hälso- och sjukvård mellan kommuner och Västra Götalandsregionen samt det som är angivet i 
nämndens reglemente. Nämnden har kostnadsansvar för alla personliga hjälpmedel inom LSS och 
socialpsykiatrin i Borås Stad. Kostnaderna har under de senaste åren ökat till följd av fler antal personer 
i behov av hjälpmedel. Ökningen kopplas till att aktuella målgrupper med funktionsnedsättning blir 
äldre och därmed får ett ökat behov av hälso- och sjukvård samt behov av hjälpmedel kopplat till ökad 
ålder. 

Enheten för hälso- och sjukvård ser att behovet av handledning och stöd av legitimerad personal ökar i 
verksamheterna p g a ökad vårdtyngd till följd av ålder och ökat behov av somatisk vård. 

  

Myndighetsutövning 

Verksamheten arbetar med att kontinuerligt följa upp beslutade insatser och nyckeltal för att säkerställa 
en god intern kontroll. Beslut om insatser ska följas strikt av aktuell rättspraxis, beslut om eventuellt 
dubbla insatser som t ex bostad med särskild service och kontaktperson övervägs noga. 
Myndighetsbeslut prövas mot aktuella domar och rättspraxis. Det pågår tätare uppföljningar av beslut, 
rutiner som har upprättats följs upp månadsvis av enhetschef vilket har resulterat i tydligare prövning 
av goda levnadsvillkor. 

4.2.6 Övrig vård och omsorg 

Inom verksamheten vård och omsorg redovisas övriga insatser enligt SoL för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 

  

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret är enligt budget. 

  

Analys av verksamheten 

Träffpunkt Berggården 

Berggården är en öppen mötesplats för personer med psykisk ohälsa. Syftet med Berggården är att 
motverka social isolering och erbjuda dagliga aktiviteter i samverkan med deltagarna. För att besöka 
Berggården krävs inget biståndsbeslut. 
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Daglig sysselsättning 

Daglig sysselsättning är integrerad med daglig verksamhet och de enheter/grupper som finns har 
deltagare från båda verksamheterna. Inom verksamheterna Solvarvsgatan, Fontänen och Jobb Resurs 
verkställs deltagare med SoL-beslut. Jobb Resurs verkställer även LSS och verksamheten består av 
ca 75% LSS (daglig verksamhet). 

5 Konsekvenser av corona-viruset 
Nämnden kommer med stor sannolikhet att få kostnadsökning inom myndighetsutövning  för utökad 
personlig assistans. Vid uppskattning berörs 35 personer utifrån beslutet att stänga daglig verksamhet 
till följd av corona-viruset. Kostnaderna kan fastställas först efter att ansökan om utökad personlig 
assistans inkommit och när beslut är fattat. 

Vi vet idag ej exakt hur många personer inom de privata dagliga verksamheterna som har assistans på 
daglig verksamhet i sitt beslut, exakt hur många timmar varje individ behöver för att täcka upp samt hur 
många som kommer att söka tiden så beräkningen är preliminär. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Ansökningar inkommer till myndighetsutövningen 
för utökad ersättning av personlig assistans till följd 
av stängning av daglig verksamhet. Summan kan 
komma att ändras då det är oklart hur många 
ansökningar som inkommer och hur omfattande 
dessa är. 

-5 000 

Summa -5 000 

6 Samarbetsuppdrag 
Samarbetsuppdrag avseende tillgänglighet. 

Utifrån nämndens uppdrag om tillgänglighet har nämnden gjort uppföljning av handlingsplan för ett 
tillgängligt samhälle 2018 – 2020. Nämnden har också tagit initiativ till att arbeta tillsammans med 
funktionshinderföreningar för att ta fram ett förslag till hur vi ska arbeta vidare efter 2020. 

Nämnden har inom ramen för uppdraget genomfört workshops med stadens presidier och 
förvaltningar för att sprida kunskap kring tillgänglighet. Nämnden har även påbörjat arbete och 
diskussion tillsammans med funktionshinderföreningarna för att fortsätta samordningen av 
tillgänglighetsutbildning efter 2020. 

Funktionshinderkonsulenten har deltagit i funktionsrätt Borås ordförandemöte samt i möte på Svenska 
Institutet för Standarder (SiS) om grafiska symboler. I samarbetsuppdraget ingår även att sprida 
information om tillgänglighetsarbetet lokal, nationellt och internationellt. Lokalt har 
funktionshinderkonsulent exempelvis: 

• involverats i revideringen av handbok för evenemang och möten i Borås tillsammans med 
Borås TME (Turism Möten och Evenemang). 

• deltagit i planeringsgruppen för Funkisfestivalen tillsammans med Kulturförvaltningen. 
• stöttat arbetet kring lättläst information, bland annat på kommunens hemsida. 
• skapat informationskanal till tillgänglighetsombud i staden på intranätet. 
• deltagit i arbetsgrupp – Äldre och funktionsnedsättning, mänskliga rättigheter nätverk. 
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• fortsatt vara kontaktperson till Följa med-kortet. 

Nationellt deltar funktionshinderkonsulenten tillsammans med tillgänglighetskonsulenten i 
tillgänglighetsnätverk Västra Götaland och konferenser/workshop som samordnas av Länsstyrelsen. 

Planering för 2020 

• Fortsätter med rådgivande funktion gällande kognitiv tillgänglighet till alla förvaltningar och 
bolag genom att t. ex. vara med i olika arbetsgrupper. 

• Samordna utbildningar relaterat till tillgänglighet t.ex. bemötande och lättläst 
• Fortsätter samarbetet med Tillgänglighetskonsulenten, Lokal Försörjnings förvaltningen i 

tillgänglighetsfrågor. 
• Fortsätter delta i möte med Svenska Institutet för Standarder (SiS) samt Internationella 

Standard organisationer (ISO). 
• Arbete med ungdomsstrateg att anpassa LUPP enkät till ungdomar med funktionsnedsättning. 
• Samordna ett Internationellt samarbete tillsammans med Lokal Försörjningsförvaltningens 

nämnd. 
• Samordna möte med gymnasie - och vuxenutbildnings förvaltningen, VGR och andra aktörer 

för att diskutera hur vi kan tillgängliggöra information till unga med funktionsnedsättning. 
• Fortsatt samarbete med funktionshinderföreningar. 

7 Jämställdhetsperspektivet 
Arbetet med att ge samtliga medarbetare utbildning i social dokumentation och genomförandeplaner är 
ett viktigt arbete på Sociala omsorgsförvaltningen. Under 2020 kommer alla medarbetare att ha 
genomgått utbildningen och planering fortgår kring en fortsatt implementering och hur utbildningen 
ska ges till nya medarbetare. 

Genomförandeplansutbildningarna är en satsning för att öka medarbetarnas kompetens i upprättande 
av genomförandeplaner samt öka brukarnas delaktighet vid upprättandet. Planen ska också innehålla 
tydliga mål som tagits fram tillsammans med brukare. 

VIP och Schysst kompis pågår i flera av nämndens verksamheter. 

Vid analys av beviljade insatser från myndighetsutövningen utifrån ett genusperspektiv framkommer att 
skillnaden av beviljade insatser mellan män och kvinnor är marginell. 



Sociala omsorgsnämnden, Tertial 1 2020 16(19) 

8  Verksamhetsmått 

8.1 Funktionshinderverksamhet LSS 

8.1.1 Övergripande 

8.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal personer 
med LSS-beslut 

858 933 1 010 877 

8.1.2 Personlig assistans 

8.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal personer 
med personlig 
assistans enligt 
LSS 

54 80 62 63 

Antal personer 
med personlig 
assistans enligt 
SFB 

181 184 185 175 

Antal beviljade 
timmar personlig 
assistans enligt 
LSS 

11 278 171 351 148 431 14 177 

Antal beviljade timmar personlig assistans enligt LSS: 

Utfallet för 2019 avser januari-december inklusive tillfälligt utökade timmar. 

Utfallet hittills i år, januari-april inklusive tillfälligt utökade timmar, är 60 065 timmar. 
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8.1.3 Daglig verksamhet 

8.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal personer 
med beslut om 
daglig verksamhet 

422 470 480 444 

-- varav personer 
med externt köpta 
platser enligt LOV 

91 107 95 95 

-- varav personer 
med externt köpta 
platser (ej LOV) 

17 21 17 19 

8.1.4 Korttidsvistelse 

8.1.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal personer 
med beslut om 
korttidsvistelse 

82 93 100 77 

8.1.5 Bostad med särskild service 

8.1.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antalet personer 
med verkställda 
beslut om boende 

324 347 355 329 

-- varav antal 
personer med 
externt köpta 
platser (ej LOV) 

14 13 15 14 

Antal tillgängliga 
lägenheter i LSS-
boenden 

314 319 336 319 
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8.2 Funktionshinderverksamhet SoL 

8.2.1 Övergripande 

8.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal personer 
med beviljade 
insatser 

413 463 450 440 

8.2.2 Bostad med särskild service 

8.2.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal personer 
med särskilt 
boende 

93 93 92 88 

-- varav personer 
med externt köpta 
platser 

20 28 17 21 

8.2.3 Insatser i ordinärt boende 

8.2.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal personer 
med boendestöd 

231 233 400 222 

Antal utförda 
timmar 
boendestöd 

1 323 16 216 25 060 1 025 

Antal utförda timmar boendestöd: 

Utfallet för 2019 avser januari-december. 

Utfallet hittills i år, januari-april, är 4 637 timmar. 
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8.2.4 Sysselsättning enligt SoL 

8.2.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal personer 
med sysselsättning 
enligt SoL 

76 103 100 93 

8.2.5 Övrigt 

8.2.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal personer 
med trygghetslarm 

58 94 150 73 

9  Investeringar 

9.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2020 Utgift april 
2020 

Avvikelse 
2020 

Prognos 
2020 

Överföring anslag från 2019 269 0 269 0 

Backhagsvägen LSS 500 0 500 500 

Färgaregatan LSS 500 0 500 500 

Sörmarksliden LSS 500 0 500 500 

Våglängdsgatan LSS 500 0 500 500 

Summa 2 269 0 2 269 2 000 

Analys 
Gruppbostäderna beräknas vara klara tidigast under 2021, därför kommer investeringsmedlen inte att 
användas under år 2020. 
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