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Intern kontrollplan 2018, tertial 2  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna Uppföljningen av 

den interna kontrollplanen efter tertial 2, 2018 samt att översända denna till 

Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.         

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har följt upp den interna kontrollplanen 

efter tertial 2 2018.              

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har följt upp den interna kontrollplanen 

efter tertial 2 2018. Två områden följs särskilt efter varje tertial. Övriga följs 

upp i samband med årsredovisningen för 2018. På flera områden görs dock 

åtgärder fortlöpande under året. Se bifogat beslutsunderlag. 

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning Intern kontrollplan 2018, tertial 2.                              

Samverkan 

Ärendet har samverkats på FSG 2018-09-06. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen 

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 
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Individ- och familjeomsorgsnämnden, Uppföljning Intern kontroll 2018 2(5) 

1 Inledning 

Uppföljning av Intern kontrollplanen i samband med tertial 2 efter augusti månad.  Två områden i kontrollplanen följs upp närmare varje tertial tillgång 

till familjehem och rekrytering av socialsekreterare inom myndighet. Situationen har förbättrats och myndighet har förnärvarande färre vakanser än 

tidigare och prognosen är att detta minskar under slutet av hösten 2018. En mer omfattande rekryteringskampanj av familjehem inleds under september 

månad. 

2 Uppföljning Intern kontroll 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Ledningssystem för 
kvalitet 

Kontroll av Lex Sarah för att se vilka som berör 
avvikelser från gällande rutiner eller en brist på rutiner 
 
Kontrollmetod 
Genomgång av årets lex Sarah 

Det pågår en genomgång av de Lex Sarah-rapporter 
som varit hittills under året. Några avvikelser från 
rutiner har konstaterats och även exempel på behov 
av att ändra aktuella rutiner. 

 

2.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Rekrytering Följa antalet vakanta tjänstefaktorer inom 
myndighetsutövning 
 
Kontrollmetod 
Antalet vakanta tjänster rapporteras löpande 

I augusti 2018 finns 6 vakanta socialsekreterartjänster 
inom Myndighet Barn och Unga. Verksamheten har 
6,5 konsulter. Plan är att minska till 2 konsulter i 
september månad. Minskad belastning inom Asyl 
medför en förbättrad personalsituation och mer 
tillgängliga resurser för övriga delar av myndighet 
Barn och unga. 

Satsning för att attrahera, rekrytera 
och kompetensutveckla. Flera 
utbildningssatsningar påbörjas 
hösten 2018 såsom Yrkesresan för 
nyanställda samt Systemteoretisk 
utbildning för övriga. Andra 
rekryteringssatsningar genomförs. 
 

Introduktion Uppföljning av att nyanställda får en person med extra 
ansvar för grundintroduktion 
 
Kontrollmetod 
Webbenkät och stickprov vid årets slut 

Introduktion av nya följs fortlöpande. 
Introduktionsdagar genomförs. Socialjuridisk 
utbildning ges för nya hösten 2018. Yrkesresan för 
nya påbörjas under hösten 2018.  
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Hot - och våld Uppföljning av tillbud och arbetsskador genom 
Systematiska arbetsmiljöarbetet 
 
Kontrollmetod 
Sker i SAM 

  

2.3 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Upphandling Enkät till chefer kring direktupphandling kring 
användning, utbildning och rutinföljsamhet 
 
Kontrollmetod 
Enkät till chefer om de genomfört direktupphandling 
och genomgått utbildning för detta och följt rutin 

Utbildning i direktupphandling genomförs hösten 
2018. 

 

Representation Att deltagarförteckning och syfte framgår för 
kostnader avseende utbildning och representation i 
samband med granskning av leverantörsfakturor 
 
Kontrollmetod 
Stickprov 

  

Statsbidrag/ersättningar Att göra en rutin för bevakning av olika statsbidrag 
 
Kontrollmetod 
Kontroll att rutin finns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Uppföljning Intern kontroll 2018 4(5) 

2.4 Egen verksamhet 

 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Rekrytering Familjehem Följa antalet interna familjehem 
 
Kontrollmetod 
Kontroll att detta genomförts utifrån egen statistik 

Antal internt familjehemsplacerade barn har ökat 
något under året från 72 i januari till 79 i augusti. Antal 
interna familjehem med ett eller flera aktuella 
familjehemsuppdrag är relativt konstant, mellan 52 
och 55. De befintliga interna familjehemmen tar emot 
fler barn i varje hem än tidigare och vi har numera två 
jourhem där omsättningen på placeringar är större 
och ger därmed utslag i statistiken. Externt 
familjehemsplacerade barn har minskat kontinuerligt 
och har nästan halverats under de första åtta 
månaderna från 26 barn i januari till 16 i augusti. Här 
finns en tydlig följsamhet gentemot antalet externa 
familjehemmen med aktuella familjehemsuppdrag 
som även de minskat under året. Gällande 
asylsökande barn är trenden att antal 
familjehemsplacerade barn minskar något internt. Det 
är dock framförallt externt som det finns en tydlig 
skillnad i antalet externt placerade barn där 
minskningen är kraftig från 28 barn i januari till 3 i 
augusti. Se diagram nedan för komplett info. 
 

Förstärkt familjehemsvård 

Inom ramen för förstärkt 
familjehemsvård pågår en rad 
aktiviter som bl.a. syftar till möjliggöra 
en ökad rekrytering av uinterna 
familjehem. Olika rekryteringsinsatser 
samtidigt som stödet ökas till de som 
blir familjehem. 

Vuxen 
Delaktighet/medskapand
e 

Brukarenkäter avseende bemötande och delaktighet 
 
Kontrollmetod 
Nationella brukarundersökningen samt Brukarenkäter 

Nationella brukarundersökningen påbörjas i 
september. En ny version av lokala brukarenkäter har 
tagits fram. 

 

Medskapande/delaktighet 
BoU 

Brukarenkäter avseende bemötande och delaktighet 
 
Kontrollmetod 
Nationella brukarundersökningen samt brukarenkäter 
inom enheterna 

Nationella brukarenkäten har insamlingsperiod med 
start i september 

 

Tid för möten med 
brukare/klienter 

Kontroll av nyttjande av videokonferenser för möten, 
uppföljning och konferenser 
 
Kontrollmetod 
Webbenkät görs vid årets slut 

Uppföljningar kommer att göras månadsvis under 
hösten 
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Budgetuppföljning efter augusti 2018 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sammanfattning 

Individ- och familjeomsorgsnämnden upprättar budgetuppföljning med 

helårsprognos efter varje månad och redovisar denna för nämnden. Efter 

augusti ska Individ- och familjeomsorgsnämnden även inge tertial 2 till 

Kommunstyrelsen.  

Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen, föredrog den 

månadsuppföljning med rapport som har upprättats efter tertial 2.                       

Beslutsunderlag 

1. Tertialrapport 2 - 2018                                

Samverkan 

Ärendet har samverkats med de fackliga organisationerna 2018-09-06. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

Mats Tolfsson 

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se


 
 

 

 

Tertial 2 2018 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
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1  Inledning 

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

Nämnden har två av Kommunfullmäktige fastställda samarbetsuppdrag. Ett särskilt samarbetsuppdrag 
gällande barn och unga i riskzonen samt ett särskilt samarbetsuppdrag gällande boendeprocessen. 
Samarbetsuppdragen innebär att nämnden: 

 har befogenhet att sammankalla berörda nämnder 

 har ansvaret för att samarbetsuppdragen kommer i gång 

 skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete 

 formulera mål för arbetet 

 att resultatet mäts, utvärderas och redovisas 

 de särskilda samarbetsuppdragen är därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och 
befogenheter i frågor som har gemensam karaktär 

Individ- och familjeomsorgsnämndens arbete ska vidareutvecklas under 2018 för att uppnå målbilden: 

 förutsättningar för en likvärdig och rättvis service till stadens invånare 

 förbättrad effektivitet 

 att organisationen ges förutsättningar att ta ett samlat ansvar för verksamheten 

 fortlöpande, samlad och kontrollerad utveckling av verksamheten  

 att samverkan kring insatser för barn och unga ska stärkas ytterligare 

 att styrning, ledning och uppsikt underlättas 

Nämnden ska starta ett drogfritt stödboende under 2018 enligt uppdrag från Kommunfullmäktige. 

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. 
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2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2018 Kommentar 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i 
uppdrag att, inom ramen för sitt 
samordningsansvar, klargöra samt 
tydliggöra mandat och befogenheter 
kopplat till biståndsbeslut om sociala 
bostäder. 

 Delvis 
genomfört 

Nämnden har i juni månad beslutat att 
översända ett förslag och ett underlag till 
Kommunstyrelsen som tydliggör ansvar 
och befogenheter som är kopplade till 
sociala bostäder. Enligt förslaget ska 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
ansvara för att handlägga och fatta beslut 
om ansökningar rörande sociala bostäder 
för de som står utanför eller har hög risk 
att hamna utanför bostadsmarknaden. 
Ansvaret att anskaffa sociala bostäder 
ska åvila Arbetslivsnämnden. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i 
uppdrag att utreda hur vi på bästa vis kan 
samordna bostäder åt de som nu är 
utanför bostadsmarknaden. 

 Delvis 
genomfört 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har 
våren 2018 lämnat ett förslag till 
kommunstyrelsen som handlar om 
samordning av bostäder för de som är 
utanför bostadsmarknaden. Förslaget har 
tagits fram av en arbetsgrupp med 
representanter från flera nämnder samt 
kommunala bostadsbolag och ger förslag 
på hur samordning och ansvarsdelning 
kan hanteras. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i 
uppdrag att utvärdera och vid behov 
ompröva verksamheten på Natthärbärget 
Kastanjen. Frågan om öppethållande 
även under sommarhalvåret ska ingå i 
omprövningen. 

 Genomfört En arbetsgrupp med politiker och 
tjänstemän har slutfört uppdraget och 
resultatet med beslutsförslag kommer upp 
i nämnden i september. 

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

 Ej genomfört En uppstart av boendet förutsätter att 
nämnden får lämpliga lokaler. Ett 
samarbete pågår med 
Lokalförsörjningsförvaltningen och privata 
hyresvärdar men i dagsläget finns inga 
lokaler tillgängliga. Uppdraget kommer 
inte att kunna vara slutfört förrän 2019 
utifrån att lokalfrågan måste vara löst 
innan uppstart av boendet kan påbörjas. 

2.2 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall T1 

2018 
Utfall T2 

2018 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

6,4 6 6,5 6,8 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

15,3 11 14,4 14,2 

 Hälsa – friska medarbetare under 
ett år i % av andel anställda. 

36,3 40 36,1 35,7 
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Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Sjukfrånvaron varierar kraftigt mellan olika enheter, vilket uppmärksammas och något som ansvariga 
chefer arbetar med beroende på problematik och omfattning. Målet för 2018 är 6 %, för tertial blev 
resultatet 6,8 %. 0,3 % högre än tertial 1 och 0,4 % högre än år 2017. Nämnden arbetar med att minska 
sjukfrånvaron. 
 
 

 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Antalet timavlönade är framförallt kopplat till verksamheten boende för ensamkommande barn samt 
boende för vuxna med missbruksproblem. Nämnden arbetar med att minska antalet timavlönade 
För tertial 2 var det 14,2 årsarbeten som har arbetat som timavlönad, 0,2 % lägre än tertial 1 och 1,1 % 
lägre än år 2017. Budgeten för år 2018 är på 11 årsarbeten.     

 
 

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. 

Målet för friska medarbetare under ett år i procent av andel anställda är 40 %, resultatet för perioden 
tertial 2 blev 35,7 %. 0,4 % lägra än tertial 1 samt 0,6 % lägre än 2017. Nämnden arbetar med att höja 
procenten för friska medarbetare.  

 
 



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Tertial 2 2018 6(17) 

3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp under första halvåret 

2018 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

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

Följa antalet vakanta 
tjänstefaktorer inom 
myndighetsutövning 

Analys 
I augusti 2018 finns 6 
vakanta 
socialsekreterartjänster inom 
Myndighet Barn och Unga. 
Verksamheten har 6,5 
konsulter. Plan är att minska 
till 2 konsulter i september 
månad. Minskad belastning 
inom Asyl medför en 
förbättrad personalsituation 
och mer tillgängliga resurser 
för övriga delar av myndighet 
Barn och unga. 

Satsning för att 
attrahera, rekrytera 
och 
kompetensutveckla. 
Flera 
utbildningssatsningar 
påbörjas hösten 2018 
såsom Yrkesresan för 
nyanställda samt 
Systemteoretisk 
utbildning för övriga. 
Andra 
rekryteringssatsningar 
genomförs. 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Rekrytering 
Familjehem 

Risk att inte kunna 
rekrytera och behålla 
familjehem 

Följa antalet interna 
familjehem 

Analys 
Antal internt 
familjehemsplacerade barn 
har ökat något under året 
från 72 i januari till 79 i 
augusti. Antal interna 
familjehem med ett eller flera 
aktuella familjehemsuppdrag 
är relativt konstant, mellan 52 
och 55. De befintliga interna 
familjehemmen tar emot fler 
barn i varje hem än tidigare 
och vi har numera två 
jourhem där omsättningen på 
placeringar är större och ger 
därmed utslag i statistiken. 
Externt 
familjehemsplacerade barn 
har minskat kontinuerligt och 
har nästan halverats under 
de första åtta månaderna 
från 26 barn i januari till 16 i 
augusti. Här finns en tydlig 
följsamhet gentemot antalet 
externa familjehemmen med 
aktuella familjehemsuppdrag 
som även de minskat under 
året. Gällande asylsökande 
barn är trenden att antal 
familjehemsplacerade barn 
minskar något internt. Det är 
dock framförallt externt som 
det finns en tydlig skillnad i 
antalet externt placerade 
barn där minskningen är 
kraftig från 28 barn i januari 
till 3 i augusti. 
 

Förstärkt 
familjehemsvård 

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. 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbedömning 

2018 
Direkt åtgärd 

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

16  

Bemanningssituationen under våren 2018 har stegvis förbättrats genom dels rekryteringar och dels att antalet ensamkommande barn och 
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ungdomar i verksamheten har minskat. Det föreligger fortfarande en kvalitetsrisk men denna är mindre än tidigare. Konsulter täcker helt den 
vakanssituation som finns för närvarande. 

4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 2017-

08 
Utfall 2018-

08 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 102 482 48 048 138 571 99 390 -39 181 

Avgifter och övriga intäkter 52 928 41 035 63 371 30 741 -32 630 

Summa intäkter 155 410 89 083 201 942 130 131 -71 811 

Personal -140 491 -139 465 -219 004 -209 125 9 879 

Lokaler -9 594 -17 935 -26 907 -26 907 0 

Övrigt -179 966 -130 881 -227 923 -179 442 48 481 

Kapitalkostnader -31 -388 -507 -507 0 

Summa kostnader -330 082 -288 669 -474 341 -415 981 58 360 

Buffert (endast i budget) 0 0 -2 751 0 2 751 

Nettokostnad -174 672 -199 586 -275 150 -285 850 -10 700 

Kommunbidrag 173 960 183 541 275 150 275 150 0 

Resultat efter kommunbidrag -712 -16 045 0 -10 700 -10 700 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0 0 0 0 0 

Resultat jfr med tillgängliga 
medel 

-712 -16 045 0 -10 700 -10 700 

Ackumulerat resultat 0 0 0 0 0 

Resultatanalys 

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 

2017-12-31 
Utfall 2018-08 Återstår 

Summa     
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4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 2017-

08 
Utfall 2018-

08 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Avvikelse 

Tkr 

Central administration      

Intäkt 2 309 4 375 3 306 3 306 0 

Kostnad -8 482 -9 903 -15 376 -14 676 700 

Nettokostnad -6 173 -5 528 -12 070 -11 370 700 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -878 -1 032 -1 734 -1 734 0 

Nettokostnad -878 -1 032 -1 734 -1 734 0 

Allmän IFO-verksamhet      

Intäkt 3 890 4 953 3 890 5 590 1 700 

Kostnad -41 797 -51 190 -70 691 -71 591 -900 

Nettokostnad -37 907 -46 237 -66 801 -66 001 800 

Barn- och ungdomsvård      

Intäkt 6 980 9 419 13 164 13 164 0 

Kostnad -90 747 -100 588 -128 793 -142 544 -13 751 

Nettokostnad -83 767 -91 169 -115 629 -129 380 -13 751 

Vård av vuxna      

Intäkt 9 414 9 592 14 271 14 271 0 

Kostnad -55 361 -65 212 -90 436 -95 436 -5 000 

Nettokostnad -45 947 -55 620 -76 165 -81 165 -5 000 

Flyktingverksamhet      

Intäkt 132 817 60 744 167 311 93 800 -73 511 

Kostnad -132 817 -60 744 -167 311 -90 000 77 311 

Nettokostnad 0 0 0 3 800 3 800 

Övrig verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 0 0 

Nettokostnad 0 0 0 0 0 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 -2 751 0 2 751 

Nettokostnad 0 0 -2 751 0 2 751 

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      
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Tkr 
Utfall 2017-

08 
Utfall 2018-

08 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Avvikelse 

Tkr 

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

Totalt      

Intäkt 155 410 89 083 201 942 130 131 -71 811 

Kostnad -330 082 -288 669 -477 092 -415 981 61 111 

Nettokostnad -174 672 -199 586 -275 150 -285 850 -10 700 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 13 451 tkr. Bufferten täcker 
med 2 751 tkr nettot blir minus 10 700 tkr. 

Underskottet består av plus 700 tkr central administration, plus 800 tkr allmän IFO verksamhet, minus 
13 751 tkr barn och ungdomsvård, minus 5 000 tkr vård av vuxna, plus 3 800 ensamkommande barn 
samt buffert plus 2 751 tkr. 

Underskottet inom barn- och ungdomsvården och vuxen är en följd av volymökning, fler unika 
individer är aktualiserade och fler är föremål även för mer omfattande insatser. 

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 
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redan vid placeringstillfället. En översyn och aktivt arbete med insatsen kontaktfamilj och 
kontaktperson har resulterat i färre beslut med dessa insatser och involverat nätverket. Strategiskt 
arbete med tidiga insatser genom att öppna för begränsat antal serviceinsatser med möjlighet för 
föräldrar och barn att själv söka hjälp. Inom arbetet med Förstärkt familjehemsvård kommer 
förvaltningen ha alternativ till externköpt familjehemsvård. När det gäller personalbemanningen finns 
en plan för avveckling av samtliga konsulter. 

Central administration 

Central administration består av Förvaltningsledning, Kvalitet och utveckling, Ekonomifunktion HR-
funktion samt övrig stödverksamhet. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheten med 
ständiga förbättringar. Verksamheten beräknas göra ett överskott med 700 tkr beroende på ej tillsatta 
tjänster. 

Politisk nämnd 

Politisk nämnd består av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 50 % av 
nämndsekreterare. Verksamheten beräknas hålla sin budget. 

Allmän IFO verksamhet 

Allmän IFO verksamhet består av administration av myndighetsutövning för barn och unga, unga 
vuxna samt vuxna. Myndighetsutövningen barn och unga är uppdelad i tre områden. 
Myndighetsutövning vuxna är uppdelad i unga vuxna 18-25 år och vuxna. 

Inom administration av myndighetsutövning är det svårt med kompetensförsörjning av socionomer. I 
verksamheten barn och unga är det personalbrist och det köps in konsulter från bemanningsföretag. 
Det köptes under en kort period även in en konsult till verksamheten unga vuxna. 

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

Sociala jouren med uppdrag för flera avtalskommuner har idag stora svårigheter med 
personalförsörjningen och är beroende av vikarier, vilket skapar en sårbarhet i en liten enhet. Detta i 
kombination med behov av kontinuitet och verksamhetsutveckling har gjort att det tagits fram en 
handlingsplan för att stärka och utveckla verksamheten. 

Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse. 

Verksamheten beräknas göra ett över skott med 800 tkr. Överskottet består av vuxen plus 700 tkr, unga 
vuxna minus 500 tkr samt barn och familj minus 850 för köp av personal från bemanningsföretag. Barn 
och familj beräknas få statsbidrag med 1 700 tkr för del av deras personalkostnader, övrig verksamhet 
under allmän IFO administration minus 250 tkr. 

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

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar med förebyggande åtgärder med verksamheterna 
socialrådgivare på familjecentralerna, familjerådgivning samt samarbetssamtal. 

Socionomer är ett bristyrke där det gjorts ett stort arbete med att rekrytera och behålla personal. Även 
fortsättningsvis kommer det att satsas lönemässigt, men även extra på de socionomer som arbetat länge 
i Borås Stad genom en erfarenhetssatsning. 

Barn och ungdomsvård 

Barn och ungdomsvård 0-20 år består av institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser där 
Dialogcentrum, boendestöd och kontaktverksamhet ingår. Övriga öppna insatser där fältverksamhet, 
stödverksamhet, Barnahus, Utväg, Ungdomsmottagning, Spädbarnsverksamhet tillsammans med Västra 
Götalandsregionen ingår, samt bistånd som avser boende. 

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 
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ungas behov i centrum. Rätt matchat stöd, tillämpas så att den samlande kompetensen 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 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. Verksamheten strävar efter att de aktörer som 
finns kring en individ i behov av stöd ska verka som ett team för den enskildes bästa och mest effektiva 
vård ska kunna ges. 
 
Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder med verksamheterna fältverksamheten, stödcentrum 
och Dialogcentrum. En nystartad serviceinsats, Origo finns nu också 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 13 751 tkr. Underskottet består av plus 
2 000 tkr för ej tillsatta tjänster på Dialogcentrum, fält och stödverksamhet, boendestöd samt 
familjehem. Köp av externa platser beräknas kosta 15 751 tkr mer än budget. 

Antal barn och unga med heldygnsinsatser var 2018-08-31, 121 st jämfört med 2017-08-31, 115 st. 

Under år 2018 har antal barn och unga med heldygnsinsatser sett ut enligt följande: 

 Januari 133 

 Februari 136 

 Mars 134 

 April 127 

 Maj 130 

 Juni 131 

 Juli 121 

 Augusti 121 

Som högst i februari med 136 och som lägst i juli + augusti med 121, snittet januari-augusti 129. 

Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser var 2018-08-31, 185 st jämfört med 2017-08-31, 199 st. 

Under år 2018 har antal barn och unga med öppenvårdsinsatser sett ut enligt följande: 

 Januari 219 

 Februari 219 

 Mars 211 

 April 192 

 Maj 211 

 Juni 204 

 Juli 179 

 Augusti 185 

Som högst i januari-februari med 219 och som lägst i juni med 179, snittet januari-augusti 203. 

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

Verksamheten Barnahus är i ekonomisk balans. 

Vård av vuxna  

Vård av vuxna består av institutionsvård, extern öppenvård och familjehemsvård för vuxna med 
missbruk samt interna insatser i form av boenden och individuell behovsprövad öppenvård i form av 
Yxhammarmottagningen, Cedern och Mobila teamet. Inom övrig vuxenvård finns 
Vräkningsförebyggande arbete och Boendesocial enhet. På Cedern och Yxhammarmottagningen finns 
även serviceinsatser, och träffpunkten Träffen är en öppen insats utan biståndsbeslut. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar riktat mot gruppen unga vuxna med en egen 
myndighetsutövning. Den kommer att förbättra möjligheten att nå målgruppen och så småningom 
optimalt nyttja den samlade kompetensen inom individ och familjeomsorgen för att bäst matcha stöd 
till den enskilde. Avgörande för den nya enheten är att samverkan internt och externt fortsätter att 
utvecklas. 

Inom IFO vuxen hanteras utifrån biståndsbeslut boendesocialt stöd med andrahandskontrakt av den 
Boendesociala enheten. Det finns jourlägenheter för målgruppen relationsvåldsutsatta och andra med 
biståndsbeslut från Arbetslivsförvaltningen samt träningslägenheter för utslussning i samband med 
missbruksbehandling. Det vräkningsförebyggande arbetet samordnas av nämnden och är en viktig del i 
Program mot hemlöshet. Hemlöshet är ett allt mer centralt problem för socialtjänsten och nämndens 
samordningsansvar för socialt utsatta grupper med behov av insatser från socialtjänsten är förtydligat i 
nämndens boendeuppdrag. 

Det finns blockhyrda lägenheter på Kaptensgatan med stöd för personer med bestående psykisk 
och/eller fysisk ohälsa utifrån missbruk. Det finns även två boenden med akutboendeplatser varav ett 
är utan biståndsbeslut, Badhusgatan 1, och ett med biståndsbeslut, Klintesväng. Det finns även 
möjlighet till kortare och längre tids dygnet runt boende på Klintesväng. Det pågår ett arbete med 
översyn av akutboendeplatserna där bland annat frågan om öppettider för Badhusgatan och förändring 
av akutplatserna på Klintesväng ingår. 

På Badhusgatan finns ett stödboende på entreprenad för personer med missbruksproblem och psykisk 
ohälsa. 

Det påbörjade arbetet med Rätt matchat stöd för boendeinsatser fortsätter, och är en viktig del i arbetet 
med att minska behovet av externa boenden, tillsammans med starten av ett nytt drogfritt boende som 
är ett av nämndens uppdrag för 2018. 

IFO vuxen har två öppenvårdsmottagningar, Yxhammarsmottagningen och Cedern. Verksamheterna 
arbetar med målgruppen 13 år och uppåt med riskbruk, missbruk eller beroende. 
Yxhammarsmottagningen arbetar även med anhöriga och och spelmissbruk. Inom insatserna finns ett 
mobilt team och en strukturerad öppenvårdsinsats Smedjan som startades upp under år 2016 och är ett 
utvecklingsområde. Smedjan erbjuder insatser som tidigare köptes externt. 

IFO-vuxen beräknas göra ett underskott på 5 000 tkr, underskottet består av 2 800 tkr tvång i 
öppenvård. Under tvång i öppenvård finns en budget på 2 000 tkr, kostnaden för tvång i öppenvård för 
år 2018 beräknas till 4 800 tkr. Vidare består underskottet av köp av platser i vård och omsorgsboende 
inom Vård och äldreförvaltningen med 787 tkr, nämnden köper 3 platser, varav 2 platser är 
budgeterade. Övriga köp av externa platser beräknas göra ett underskott med 2 313 tkr. Övriga 
verksamheter under vuxen beräknas gör ett överskott med 900 tkr. 

Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser var 2018-08-31, 60 st jämfört med 2017-08-31, 
47 st. 

Under år 2018 har antal personer över 20 år med heldygnsinsatser sett ut enligt följande: 

 Januari 54 
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 Februari 55 

 Mars 57 

 April 61 

 Maj 58 

 Juni 66 

 Juli 59 

 Augusti 60 

Som högst i juni med 66 och som lägst i januari med 54, snittet januari-augusti 59. 

Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser var 2018-08-31, 78 st jämfört med 2017-08-
31, 70 personer jämfört med 2017-08-31 70. 

Under år 2018 har antal personer över 20 år med öppenvårdsinsatser sett ut enligt följande: 

 Januari 70 

 Februari 72 

 Mars 70 

 April 75 

 Maj 73 

 Juni 74 

 Juli 72 

 Augusti 78 

Som högst i augusti med 78 och som lägst i januari med 70, snittet januari-augusti 73. 

Flyktingverksamhet 

Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande barn. 

Verksamheten beräknas göra ett överskott med 3 800 tkr. Överskottet beror på ansökt medel för år 
2017 var på 19 412 328 kr men enbart 15 530 000 kr var uppbokat i bokslutet för år 2017. Summan är 
avrundad. 

Verksamheten har idag kvar ett hem för vård och boende, HVB, för ensamkommande barn vilket även 
det kommer avvecklas och stängas senast i mars 2019. Verksamheten har också ett stödboende. 

Ett stort omställningsarbete pågår inom flyktingverksamheten och fortsätter som en följd av beslut som 
fattats nationellt och som får en direkt påverkan i verksamheten. 

Verksamheten finansieras av Migrationsverket. 

Enligt beslut av IFO-nämnden ska unga asylsökande som fyller 18 år, stanna kvar i Borås Stad till dess 
den enskildes ansökan om asyl är avgjord. Nämnden har tecknat ett avtal om Idéburet offentligt 
partnerskap, IOP med aktörer för civilsamhället. 

Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser var 2018-08-31, 118 st jämfört med 2017-08-31, 
204. 

Under år 2018 har antal ensamkommande med heldygnsinsatser sett ut enligt följande: 

 Januari 163 

 Februari 154 

 Mars 155 

 April 143 

 Maj 131 

 Juni 127 

 Juli 117 

 Augusti 118 
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Som högst i januari med 163 och som lägst i juli med 117, snittet januari-augusti 139. 

  

5 Samarbetsuppdrag 

Boendeprocessen 
Nämnden har ett samordningsuppdrag gällande ansvarsfördelning och arbetssätt kring 
boendeprocessen. Individ- och familjeomsorgsnämnden har våren 2018 lämnat ett förslag till 
kommunstyrelsen som handlar om samordning av bostäder för de som är utanför bostadsmarknaden. 
Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från flera nämnder samt kommunala 
bostadsbolag och ger förslag på hur samordning och ansvarsdelning kan hanteras. I förslaget finns en 
process framtagen som tydliggör de olika aktivitetsstegen från det att någon person vänder sig till Borås 
stad och har behov av insatser beträffande en bostad. Här finns även en närmare definition kring vilken 
målgrupp som avses. Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås bli ansvarig för att pröva rätten till 
en social bostad (socialt kontrakt) och även ansvarig för insatser kopplat till boendet. Om förslaget blir 
antaget återstår att ta fram närmare rutiner kring processen. 
Ytterligare en arbetsgrupp ser över samverkansrutiner mellan Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen som i avvaktan 
på den föreslagna arbetsgången ska tydliggöra och underlätta samverkan kring bl.a. boendefrågor. 
 
Samarbetsuppdraget 
Individ- och familjeomsorgen arbetar med SSPF, vilket är en samarbetsform mellan Socialtjänst, skola, 
Polis och Fritid. Det finns en styrgrupp kring detta arbete och tydliga rutiner finns även framtaget. 
Detta arbete följs upp årligen. Samarbete finns även i närvårdssamverkan. Under våren 2018 har även 
en arbetsgrupp startat ett arbete för att ta fram rutiner för samverkan mellan socialtjänst och skola. 
Arbetsgruppen har bl.a. utgått ifrån den modell med SIP(Samordnad individuell plan) som finns inom 
närvårdssamverkan för att se om den kan tillämpas bredare på samverkan internt i Borås stad mellan 
bl.a. socialtjänst och skolan. Avsikten är att rutinerna ska bli klara under hösten och kunna 
implementeras. 

6 Jämställdhetsperspektivet 

Nämnden har påbörjat att närmare följa könsuppdelad statisk på olika områden såsom aktualiseringar, 
återaktualiseringar och insatser för att utifrån denna statisk göra fördjupade analyser. Inom ramen för 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) följs ej återaktualiserade ungdomar som har haft insatser från 
socialtjänsten upp utefter kön. Den senaste uppgiften uppvisade en liten skillnad mellan pojkar och 
flickor. Nya uppgifter kommer att samlas in under hösten 2018 och då visas om det har skett någon 
förändring. 
I mars månad 2018 hade ungefär lika många pojkar som flickor en insats.  I augusti hade 204 pojkar 0-
20 år en pågående insats och 196 flickor i samma ålder. En liten övervikt för pojkar således. Framöver 
ska verksamheten även kartlägga hur det ser ut i specifika insatser. 
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7  Verksamhetsmått 

7.1 Individ- och familjeomsorg. 

7.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2017 Budget 2018 Utfall Aug 2018 

Antal barn och unga med heldygnsinsatser 115 145 121 

Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser 199 600 185 

Antal ensamkommande barn med 
heldygnsinsatser 

204 150 118 

Antal barn och unga med heldygnsinsatser 

  

Antal unika barn och unga under 20 år med heldygnsvård   

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti 

133 136 134 127 130 131 121 121 

Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser 

  

Antal unika ensamkommande barn och unga under 20 år med heldygnsvård 

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti 

163 154 155 143 131 127 117 118 

7.1.2 Vuxen 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2017 Budget 2018 Utfall Aug 2018 

Antal vuxna personer över 20 år med 
heldygnsinsatser 

47 90 60 

Antal vuxna personer över 20 år med 
öppenvårdsinsatser 

70 100 78 

Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser 

  

Antal vuxna 21 år- med heldygnsvård     

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti 

54 55 57 61 58 66 59 60 
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8  Investeringar 

Investeringsprojekt 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Utgift 

tom 2017 

Utfall 
Jan-Aug 

2018 

Prognos 
2018 

Återstår 

Summa      

Analys 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inga investeringsprojekt under år 2018. 
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Uppdrag från Kommunfullmäktige gällande akutboende  

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att godkänna rapporten 

att göra akutplatserna biståndsbedömda efter 10 nätter under en 30-dagars 

period 

att ha öppet året runt 

Detta under förutsättning att erforderliga budgetmedel skjuts till samt 

att skicka underlaget till Kommunfullmäktige.     

Sammanfattning  

Individ och familjeomsorgsnämnden fick i uppdrag i Budget 2018 att utvärdera 

och vid behov ompröva verksamheten på Badhusgatan (Natthärbärget 

Kastanjen). Frågan om öppethållande även under sommarhalvåret skulle ingå i 

omprövningen.  

En arbetsgrupp sammansatt av politiker inom IFO nämnd och tjänstemän har 

gjort en översyn av nämndens akutboendeplatser för målgruppen i en akut 

hemlös situation. Syftet har varit större rättssäkerhet och tydliggörande av 

ansvar och behov vilket kan uppnås genom att biståndsbedöma platserna efter 

10 nätter och utöka öppettiderna till året runt. 

I uppdraget ingår inte en översyn av samtliga akutboendeplatser som nämnden 

förfogar över men arbetsgruppen har ändå valt att utifrån ett helhetsperspektiv  

beskriva förändringsförslag även när det gäller Klintesväng. 

Ärendet i sin helhet 

Akutboendet på Badhusgatan startade 2013-11-01 och målgruppen var alla 

personer i en akut hemlös situation som vistades i Borås Stad. Badhusgatan 

skulle ha öppet mellan 1 oktober och 30 april. Vid utvärdering i juni 2014 

framkom att platserna nyttjats av i stort sett samma personer under hela vintern 

och att dessa inte var kommuninnevånare. Dåvarande Sociala omsorgsnämnden 

fattade då beslut att i samband med nyöppnandet dela upp platserna i åtta för 

kommuninnevånare och åtta för övriga samt begränsa antalet nätter för 

personer i gruppen övriga. Syftet var att alla i akut hemlöshet med behov skulle 

ha möjlighet att få sovplats några tillfällen varje månad. 
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Nämnden har även idag sexton akutplatser på Badhusgatan varav åtta för 

personer folkbokförda i Borås och åtta platser för gruppen övriga. 

Verksamhetens innehåll är kvällsmat, en sovplats, frukost och möjlighet att 

tvätta sina kläder. Akutboendeplatserna är inte biståndsbedömda och ingen är 

garanterad en plats. Sedan öppnandet i november 2013 har akutplatserna haft 

en genomsnittlig beläggning mellan 40-45%. 

Under åren 2013-2016 fanns en referensgrupp bestående av kommunala 

tjänstemän och representanter ifrån olika frivilligorganisationer. Gruppens syfte 

var att identifiera behov hos akut hemlösa och se om det gick att hitta 

samverkansformer. Gruppen upplöstes i samband med den nya organisationen 

men frågan om att hitta en samverkan kring akut hemlösa fortsatte och då med 

fokus på akutboendet på Badhusgatan och i form av ett IOP. Under 2016 

började LP Sjuhärad att nyttja lokalerna på dagtid till sin dagverksamhet för 

socialt utsatta och de hade en vision att kunna ta över även akutboendedelen. 

Nämnden hade en fortsatt dialog med Pingstkyrkan men våren 2018  

meddelade de att de inte hade ekonomiska möjligheter att gå in i ett IOP då 

deras samverkanspartner hade dragit sig ur. Det konstaterades då även att 

lokalerna inte var ändamålsenliga utifrån att det endast var sexton platser och 

huset inte byggts som ett boende. 

I arbetsgruppen har även förutsättningar att bygga om i befintliga lokaler för att 

möjliggöra två bäddsrum, istället för som nu fyrbäddsrum, inventerats. Det har 

konstaterats att det inte var möjligt utifrån planlösningen. Om LP Sjuhärad 

lämnar lokalerna skulle vi kunna få ett tvåbäddsrum på nedre plan genom en 

mindre omdisponering. Lokalernas ytskikt renoverades innan inflytt i slutet av 

2013 och bedömningen har gjorts att det finns behov av viss uppfräschning 

främst i sovrum och allmänna utrymmen .Det handlar om tapetsering och 

målning vilket torde rymmas inom budget. 

Utöver att föreslå att akutboendet har öppet året runt har en diskussion förts 

om möjligheten att förbättra förutsättningarna för de boende att få stöd utifrån 

sin situation genom att personalen arbetar fler timmar under dagtid. En 

uträkning har visat att det i så fall skulle innebära ett behov av två tjänster till i 

boendet. Ett annat alternativ  kan vara att genom att förstärka på 

handläggarsidan kan myndighetspersonal förlägga arbetstid i boendet. 

Personalen på Badhusgatan försöker att motivera till kontakt med socialtjänsten 

för en mer långsiktig boendelösning för de som kommer dit. Detta sker i en 

mindre omfattning utifrån att gästerna kommer när de vill sova och oftast går 

direkt på morgonen samt att personalen endast är två och att de har många 

praktiska arbetsuppgifter kring mat och tvätt. Biståndshandläggning innebär en 

utredning utifrån den enskildes behov, förutsättningar och önskemål och sker 

idag på IFO/Vuxen när det gäller personer med missbruk och gruppen övriga 

vuxna. En person som ansöker om hjälp med sitt boende utöver den akuta 

måste själv ha uttömt alla möjligheter att själv lösa sin situation och samtidigt ha 

behov av andra insatser utifrån socialtjänstlagen som förutsätter ett boende. 
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Det finns en samsyn för att biståndsbedöma platserna på Badhusgatan och 

förslaget är att tillåta 10 nätter utan biståndsbedömning under en 30-dagars 

period. Argumentet för en längre tids boende utan biståndsbedömning är dels 

möjligheten att få tak över huvudet utan att behöva ha kontakt med 

socialtjänsten dels på att det annars stänger ute personer som inte är 

folkbokförda i Borås. Med biståndsbedömning på Badhusgatan, utöver de 10 

dagarna, behöver de som kommer inte köa varje kväll, utan de vet att de har en 

plats och genom att det i ett senare skede förutsätter kontakt med socialtjänsten 

ökar möjligheterna till en mer långsiktig boendelösning. Akut hemlöshet 

påverkas inte av årstider och möjligheten till en tillfällig akut boendeplats ska 

finnas året runt samtidigt som det inte ska ha en inlåsningseffekt. 

Förslaget med biståndsbedömning efter 10 nätter utgår ifrån att efter att ha löst 

den mest akuta boendesituationen får den hemlöse genom kontakt med 

socialtjänsten hjälp med en planering för en boendelösning på längre sikt. 

Kostnaden för att ha akutplatserna på Badhusgatan öppna året runt är 800 000  

för vikariekostnader inklusive ökade kostnader för livsmedel och övrigt utifrån 

de ändrade öppettiderna.  

 

Utöver uppdraget har arbetsgruppen även sett över akutplatserna på 

Klintesväng.  

På Klintesväng finns idag sju biståndsbedömda akutplatser för personer med 

missbruk och social utsatthet. Akutplatserna är i samma byggnad som ett 

stödboende och med samma personal. Det är inte krav på nykterhet för att få 

en sovplats. Innehållet i verksamheten är som på Badhusgatan. Beläggningen är 

oftast hög och leder akutplatsen till en plats på stödboendet är det som regel  

fullt och det är en kö. 

Förslaget är att ta bort akutplatserna på Klintesväng och samlokalisera dem på 

Badhusgatan. Då blandar nämnden inte nyktra och drogpåverkade klienter och 

det skapar bättre förutsättningar att arbeta motiverande och stödjande med fler 

klienter eftersom stödboendeplatserna på Klintesväng ökar med sju.  

En förändring gynnar de som med insatser har möjlighet att efter en tid på 

stödboendet komma vidare till ett eget boende. För att kunna omfördela 

akutplatserna på Klintesväng till stödboendeplatser behövs förstärkning av en 

personal dagtid samt inventariepåfyllnad. Det blir en kostnad på 486 000 för 

tjänsten samt 30 000 för inventarier för att anpassa från akutplatser till 

stödboendeplatser. 
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Omvärldsbevakning 

Av sju kommuner i Borås storlek har ingen ett eget akutboende men ett par av 

dem har boendeplatser i samverkan med frivilligorganisationer. Ett exempel är 

Halmstad som har ett akutboende i samverkan med Halmstads kristna råd och 

Örebro som har ett akutboende på entreprenad som drivs av Frälsningsarmén i 

Jönköping hänvisas till RIA (Hela människan) för akutboende och kommunen 

kan erbjuda tillfälligt ekonomiskt bistånd t.ex. vandrarhem. 

Beslutsunderlag 

Uppdrag från Kommunfullmäktige gällande akutboende.                         

Samverkan 

FSG (förvaltningsövergripande samverkan) 2018-08-09. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunfullmäktige.  

 

 

Mats Tolfsson 

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren 

Förvaltningschef 
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Rapport synpunktshantering januari - juni 2018 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner och lägger halvårsrapporten 

för synpunktshanteringen till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

En uppföljning av inkomna synpunkter för tidsperioden januari-juni 2018 har 

genomförts och sammanställts i en rapport som bifogas. 

Beslutsunderlag 

1. Halvårsrapport Synpunktshantering 

Samverkan 

Rapporten har samverkats i samband med FSG 2018-09-06. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. KS.diarium@boras.se  

 

 

Mats Tolfsson 

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren 

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 30 juni 2018, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – juni 

2018 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Akutboende Kastanjen 21 Synpunkter kring rumsdelning,  sommarstängning, värme 
oich kyla. 

Stödboende ensamkommande 2 Tillgång till Wifi 

Myndighet Barn och unga 6 Synpunkter på utredningsinnehåll, synpunkter kring 
opartiskhet i utredningar, synpunkter kring information i 
samband med barnavårdsutredning. 

Allmän fråga 1 Oklar fråga om att få det bättre 

Fråga om intranetsidan 1 Felaktig information på intranetsidan 

Fråga om soppkök 1 fråga om nämnden har ett soppkök 

Totalt för förvaltningen 32  

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm 2018 Fråga 2018 
Förslag 

2018 
Klagomål 

2018 
Totalt 2018 

Bemötande    4 4 

Fysisk miljö    4 4 

Information  1  1 2 

Tjänster  4  6 10 

Totalt  5  15 20 

I ett antal dokumentationer i synpunktshanteringssystemet Infracontrol har inte kriteriet angivits på 
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själva synpunkten. Detta gör att statistiken inte är komplett avseende vilket område(kriterium) som 
synpunkten berör. Det går i vissa fall att utläsa i den dokumenterade synpunkten men kriteriet är inte 
ikryssat. Flertalet av dessa fall där inte kriteriet angivits handlar om synpunkter på innehåll/utformning 
av den tjänst som verksamheten tillhandahåller 

4 Ständiga förbättringar 

Ett stort antal synpunkter rör akutboendet Kastanjen och olika aspekter av detta boende. Många 
synpunkter är framförda av samma person och rör synpunkter och önskemål om att slippa dela rum 
med en viss person. Andra synpunkter rör att man önskar få välja vilka man ska dela rum med eller inte 
dela rum alls. Några få synpunkter rör att det är stängt på sommaren. En synpunkt rör möjligheten att 
återfå kvarglömda saker på akutboendet. Dessa synpunkter har beaktats men det är svårt att tillgodose 
det som framförs i synpunkterna. Frågan om sommarstängning finns med i en separat utredning inom 
nämnden. 
 
Synpunkten kring felaktig information på nämndens hemsida resulterade i en omedelbar rättning. 
 
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 handläggare i 
den specifika utredningen och även mer generellt föranlett verksamheten att påminna om att särskilt 
beakta dialog och information i utredningar. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

juni 2018 

32 0 32 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen Nämnden har i samtliga synpunkter givit gensvar till 
den som lämnat synpunkter och i stort hanterat detta 
skyndsamt. Vanligtvis har synpunktslämnaren fått brev 
med svar och återkoppling. Det behöver dock bli 
tydligare i dokumentationen av eventuella åtgärder 
utifrån synpunkten. 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 
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Remiss: Skrivelse från Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund om remiss avseende revidering av 

Västbus riktlinjer  

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ och familjeomsorgsnämnden beslutar att svara på överlämnad remiss 

från det politiska ramrådsorganet (SRO) utifrån framtaget förslag.        

Ärendet i sin helhet 

Det politiska samrådsorganet (SRO) har överlämnat en remiss till berörda 

instanser inom kommuner i länet och inom Västra Götalandsregionen. 

Remissen gäller förslag om gemensam ”Överenskommelse om samverkan om 

barn och unga, 0-20 år, i behov av samordnade insatser och tvärprofessionell 

kompentens från kommuner och Västra Götalandsregionen, 2019-2020”. Som 

ett led i beredning önskar den arbetsgrupp som berett frågan få in synpunkter 

på förslag till nämnda överenskommelse, senast 3 oktober 2018. Arbetsgruppen 

består av representanter från de fyra kommunalförbunden, Koncernkontoret 

inom Västra Götalandsregionen, Närhälsan samt brukarföreningen NSPHiG. 

Från Individ- och familjeomsorgen i Borås Stad (IFO) har 

verksamhetsutvecklare sammanställt synpunkter, där hänsyn tagits till de 

synpunkter som inkommit från chef för elevhälsa samt från enhetschefer 

myndighetsutövning barn och unga IFO.  

Synpunkter har sammanställts i separat svarsformulär, som skickas till ovan 

nämna arbetsgrupp via länk. Svarformuläret finns bifogat ärendet (Bilaga 4). 

Arbetsgruppen efterfrågar dels synpunkter på dokumentets utformning och 

dels på dokumentets innehåll. Övergripande påpekas att Överenskommelsens 

utformning av dokumentet behöver förbättras där språk, styckesindelning och 

avgränsningar behöver vidareutvecklas. Dokumentet upplevs i sin nuvarande 

form som ofullständigt och ibland svårbegripligt. Innehållsmässigt handlar 

synpunkterna bland annat om att det är bra att Västbus riktlinjer blir en 

Överenskommelse, där alla parter har möjlighet att kalla till en SIP samt att det 

vore bra om Västbus mall för SIP ersattes av den mall för SIP som används 

inom Närvårdssamverkan i övrigt. Det framkommer även en oro för att 

ansvarsfrågan blir otydlig i och med en bredare formulering kring målgrupp 

som återfinns i Överenskommelsen, jämfört med den i tidigare riktlinjer.  

Förhoppningar finns om att Överenskommelsen kommer att medföra 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

förtydligande gällande kostnadsansvar vid placeringar. Det yttrycks även 

önskemål om en del förtydliganden i Överenskommelsen, lika de 

förtydliganden som återfinns i ”PM- Vad är förändrat i Västbus riktlinjer?”. 

Utöver skrivelsen till nämnd finns i bilaga 4 Borås Stads svar på remiss i 

sammanfattning av synpunkter. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 2018-09-18: Missiv avseende remiss ”Revidering av Västbus riktlinjer” 

2. Bilaga 2018-09-18: Revidering av Västbus - Överenskommelsen som ska 

ersätta Västbus riktlinjer ”Överenskommelse om samverkan om barn och unga, 

0-20 år, i behov av samordnade insatser och tvärprofessionell kompentens från 

kommuner och Västra Götalandsregionen, 2019-2020” 

3. Bilaga 2018-09-18: Sammanfattning av förslag till förändringar ”PM- Vad är 

förändrat i Västbus riktlinjer?” 

4. Bilaga 2018-09-18: Svarsmall för remiss – Västbus riktlinjer                                

Samverkan 

Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2018-09-06. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen KS.diarium@boras.se  

Västkom via Svarsmall för remiss – Västbus riktlinjer info@vastkom.se  

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
mailto:info@vastkom.se
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VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra 

kommunalförbunden i Västra Götaland. 

Svarsmall för remiss - Västbus riktlinjer 

Som ett led i beredningen av revidering av Västbus riktlinjer önskas synpunkter på förslaget som i fortsättningen föreslås benämnas 

”Överenskommelse om samverkan om barn och unga, 0 - 20 år, i behov av samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från 

kommunen och Västra Götalandsregionen, 2019-2020”.  

Länets 49 kommuner och hälso- och sjukvårdsnämnderna, Styrelsen för beställd primärvård samt berörda sektorsråd inom VGR ges 

härmed tillfälle att inkomma med synpunkter. 

Eventuella frågor besvaras av: jessica.ek@skaraborg.se eller ulrika.soderlund@vgregion.se  

Sista dag att svara är: 2018-08-31 - ny sista svarsdatum: 2018-10-03 

 

mailto:jessica.ek@skaraborg.se
mailto:ulrika.soderlund@vgregion.se
http://www.vastkom.se/
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Svarande instans (välj i listan - kommun, eller nämnd i Västra Götalandsregionen): * 

Borås
 

Annan instans som inte finns med i listan:  

 
E-post till mig som besvarar remissen (vid ev. frågor): * 

sara.esbjornson@boras.se
 

 
Fråga 1 

Synpunkter på Överenskommelse om samverkan om barn och unga, 0-20 år, i behov av samordnade insatser och tvärprofessionell 
kompetens från kommunen och Västra Götalandsregionen (fd. Västbus riktlinjer):  *  

Ja, synpunkter finns  

Nej, synpunkter finns ej  

Generella synpunkter på överenskommelsen i sin helhet: 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
NEDAN ÖNSKAS EVENTUELLA SYNPUNKTER KOPPLADE TILL VARJE RUBRIK  
 
Fråga 2 

Synpunkter kopplade till Bakgrund  *  

Det är bra att riktlinjer blir en överenskommelse, där alla parter har samma möjlighet att kalla till en SIP.  

Det vore bra om Västbus mall för SIP ersattes av den mall för SIP som används inom Närvårdssamverkan i övrigt. 

Överenskommelsens utformning av dokumentet behöver förbättras där språk, styckesindelning och avgränsningar vidareutvecklas. Dokumentet upplevs i sin 

nuvarande form som ofullständigt och ibland svårbegripligt.  

Bland en del annat behöver stavfel och två hjälpverb efter varandra (bilagor) åtgärdas. En översyn av detta rekommenderas. 
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Ja  

Nej  

Kommentar - Bakgrund  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fråga 3 

Synpunkter kopplade till Syfte  *  

Ja  

Nej  

Kommentar - Syfte  

 
 
 

 

Fråga 4 

Synpunkter kopplade till - Parter *  

Ja  

Nej  

5:e stycket - dokumentet hade vunnit på att lyfta upp detta 5:e stycke till att följa som stycke nr 2. Styckets inledande ord "Denna" bör förtydligas för vilken 

överenskommelse det gäller. Bra att överenskommelsen ger förskola/skola/gymnasium samma rätt att kalla till en SIP som socialtjänst och vården har enligt lag - 

det borde dock framgå lika tydligt i överenskommelsen text som det gör i PM:et 'Vad är förändrat i Västbus riktlinjer?' text. 

4:e stycket- Att skriva in förtydliganden från punkt 2 i 'PM - Vad är förändrat i Västbus riktlinjer' i Överenskommelsen, för att tydliggöra på vilket sätt 

Överenskommelsen blir ett komplement till Hälso- och sjukvårdsavtalet, hade ökat begripligheten.  

4:e stycket- Det är bra att alla målgrupper får ett gemensamt system för  att hantera avvikelser och tvister.  

Om Borås Stad tolkat överenskommelsen korrekt innebär den att kostnadsansvar vid placeringar tydliggörs i och med 'Överenskommelse om samarbete mellan  

Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk  funktionsnedsättning och personer med missbruk'. Framgår det lika 

tydligt i 'Överenskommelse om samverkan om barn och unga' som i 'PM - vad är förändrat i Västbus riktlinjer?' Kanske ett förtydligande behövs i 

Överenskommelsen? 

Syftet upplevs som rörigt. Sista meningen upplevs mer som syftet med Västbus än syftet med Överenskommelsen? 
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Kommentar – Parter 
 
 
 

Fråga 5 

Synpunkter kopplade till - Giltighetstid  *  

Ja  

Nej  

Kommentar - Giltighetstid  
 
 

 

 
Fråga 6 

Synpunkter kopplade till - Gemensamma mål  *  

Ja  

Nej  

Kommentar - Gemensamma mål  
 
 

 

 
Fråga 7 

Synpunkter kopplade till - Målgrupp  *  

Ja  

Nej  

 
Kommentar - Målgrupp  
 
 

 

Inledande mening förklarar vilka parter som ingår i Överenskommelsen, och att ingående parter fortsättningsvis kommer benämnas som ”parterna”. I 

dokumentet förekommer ordet "parter" endast på ytterligare ett ställe utöver i detta inledande stycke. Byt ut formuleringar för huvudmännen mot parter eller ta 

bort detta inledande stycke... 

 

I Borås Stad finns en oro att ansvarsfrågan kan bli otydlig när formulering om sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik ersätts av den bredare 

formuleringen ”Målgruppen för riktlinjerna är barn och unga upp till 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från olika 

verksamheter från kommun och VGR. Oron ligger i att ansvar lättare kan tolkas bort och att den bredare formuleringen även kommer medföra ett större avstånd 

till psykiatrin. Bör dessutom skriva ut Västra Götalandsregionen istället för förkortning. 
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Fråga 8 

Synpunkter kopplade till - Samverkan utgår ifrån lagar och föreskrifter  *  

Ja  

Nej  

Kommentar - Samverkan utgår från lagar och föreskrifter  
 
 

 

 
Fråga 9 

Synpunkter kopplade till - Västbus innebär en överenskommelse om gemensam struktur för samverkan och samordning  *  

Ja  

Nej  

Kommentar - Västbus innebär en överenskommelse om gemensam struktur för samverkan och samordning  
 
 

 

 
Fråga 10 

Synpunkter kopplade till - Samtycke  *  

Ja  

Nej  

Kommentar - Samtycke  
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Fråga 11 

Synpunkter kopplade till - Tillämpning, organisering, avvikelserapportering och uppföljning  *  

Ja  

Nej  
 

Kommentar - Tillämpning, organisering, avvikelserapportering och uppföljning  
 
 

 
 
 

Fråga 12 

Synpunkter kopplade till - någon av bilagorna  *  

Ja  

Nej  
 

Kommentar - på någon av bilagorna  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Övrigt:  
 
 
 
 

Tillämpning, 2:a stycket - formulering att "lokala tillämpningar och förtydliganden ska tas fram…" är för luddig och behöver konkretiseras något, som vem gör vad 

och när? 

Bilaga 1 - 3:e stycket under rubrik "Samsyn" börjar med en konstig mening. Utöver det finns funderingar om detta stycke definierar orden samverkan och 

samarbete? 

Bilaga 1- under rubrik "sammanhållen vård och omsorg" återfinns en meningen "...oavsett huvudman eller inom en huvudman", vilken upplevs som konstig och 

kanske bör omformuleras. Efterföljande mening har felstavade ord. I Överenskommelsen definieras enskilda som ”barn och familjen”, medan de här i Bilaga 1 

definieras som ”den unge”.  

Bilaga 2 - SOL 3:a stycket - här definieras enbart barnet, inte familjens eventuella behov. Formuleringar som "kan bedöms" och "är bedömer" och "barnet placeras 

för i familjer" bör ses över.  

Bilaga 2 - LSS - här står inget om utredning, bedömning eller beslut som det gör under SoL... 

Bilaga 3 - varför är denna bilaga med? Vilket syfte fyller den? Det bör åligga läsaren att inhämta eventuella kunskapsluckor? Eller är det en begreppsde 
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http://fyrbodal.se/
http://borasregionen.se/
https://www.skaraborg.se/
http://grkom.se/
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PM – Vad är förändrat i Västbus riktlinjer? 
 

Utkast av ”Överenskommelse om samverkan om barn och unga, 0 - 20 år, i behov av samordnade 
insatser och tvärprofessionell kompetens från kommunen och Västra Götalandsregionen” 

 

Flera förändringar har skett. Det gäller dels hur dokumentet är utformat och i dels innehållsmässigt. 

Syftet var att tydliggöra hur Västbus riktlinjer förhöll sig till andra avtal och överenskommelser, 

modernisera och anpassa skrivningar i riktlinjen till en praktisk verklighet 2018 och renodla 

innehållet i riktlinjerna vilket nu innebär att Överenskommelsen istället innehåller bilagor med 

förtydligande kring delar. 

Arbetsgruppen som arbetat fram förslaget föreslår fem större förändringar: 

 Riktlinjerna blir en Överenskommelse (Överenskommelse om att förskola/skola/gymnasium 
har samma möjlighet att kalla till en SIP som socialtjänst och vården har enligt lag) 
 

 Överenskommelsen föreslås bli ett komplement till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra 
Götaland, och Överenskommelse om samarbete mellan västra Götalandsregionen och 
kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk.  
 
Detta innebär att huvudmännens gemensamma system och organisation för att hantera 

avvikelser och tvister blir detsamma för alla målgrupper.  

Överenskommelse om samarbete mellan västra Götalandsregionen och kommunerna i 

Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med 

missbruk innehåller dessutom skrivelser kring ”kostnadsansvar” vid placering utanför 

hemmet.  

Nytt förslag innebär också en tidsbegränsning för att anpassas till samma tidsperiod som 

gäller för nämnda avtal och överenskommelse. 

 

 Förändringar rör förslag till ändrad målgruppsbeskrivning: ”Sammansatt psykisk/psykiatrisk 
och social problematik” är borta och ersatt med en bredare formulering - Barn och unga, 0-
20 år, i behov av samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från kommun och 
Västra Götalandsregionen. Detta tydliggör att det är den unges behov som avgör vilka 
parter som behöver samordna sina insatser och vidgar ytan för samordning eftersom den 
unges behov kan vara av olika karaktär och innefatta allt från få till många insatser.  
 

 Revideringen av ”Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga” 
hanteras/inlemmas i det uppdrag som kommer att omhändertas genom Överenskommelsen 
om samarbete i fråga om ”Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför 
hemmet”, ett arbete som pågår.  
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 Arbetsgruppen föreslår att stödmaterialet ”Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning – 
skolnivå” tas bort för att istället hanteras genom delregionala och lokala tillämpningar och 
förtydliganden. Dokumentet har tidigare inte fått status som riktlinje utan togs fram för att 
vara ett stöd. Gruppen konstaterar att lagstiftning och vägledande dokument för elevhälsan 
är tillräckligt tydligt. Dokumentet upplevs heller inte ge det stöd för samverkan som det är 
tänkt utan har snarare lett till diskussion om olika tolkningar man kan göra. Arbetsgruppen 
menar att den lokala dialogen mellan verksamheter är bättre. 

 

Arbetsgruppen förslaget föreslår övriga förändringar: 

 Förändringar rörande organisation: Regional styrgrupp finns inte längre. Arbetsgruppen gör 
bedömning att denna grupp heller inte bör ersättas av annan regional gruppering. Ansvar 
för samverkan är lokal och svårigheter finns att organisera grupper på regional nivå utan 
tydliga arbetsområden och uppdrag. Uppdraget som styrgruppen haft kring bl.a. avvikelser 
och tvister i samverkan hanteras numera på annat sätt. Dessutom finns Vårdsamverkan 
Västra Götaland som är den regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 
kommuner och Västra Götalandsregionen.  
 

 Genom att hänvisa till rådande SIP-riktlinjer så ändras punkterna bl.a. inom hur lång tid ett 
möte ska hållas mellan parterna och bedömning kring vilka verksamheter som ska delta i 
mötet. Arbetsgruppen anser det vara av vikt att användning av SIP-riktlinjerna innebär att 
samordningen blir lika för alla oavsett var man vänder sig, oavsett ålder och oavsett diagnos 
och behov.  
 

 Ordet ”nätverksmöte” borta: ersatt med SIP är verktyget och därmed att det är SIP-
riktlinjerna som gäller och det kallas till SIP-möte. 
 

 Ordet ”basnivå” borta: ersatt av ”behov av insatser på flera nivåer”.  
 

 Rubrik kring ”samverkansskyldighet/informationsskyldighet”: borta. Ersatt genom bilaga 
kring lagstiftning.  
 

 Gemensam kompetensutveckling: borta. Ansvar för kompetensutveckling ligger lokalt, men 
samordning för utbildningsinsatser kan ske delregionalt.  
 

 Arbetsgruppen påminner om att resurser kan innebära att t.ex. konsultation möjliggörs och 
säkerställs. 
 

 Arbetsgruppen påminner om vikten att vända sig till rätt instans, rätt vårdnivå och att det är 
viktigt att varje medarbetare har kompetens kring dels det egna uppdraget och dels god 
kännedom om andra verksamheters uppdrag.  
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Arbetsgrupp 

En arbetsgrupp med utsedda personer från delregional vårdsamverkan har tillsammans arbetat 

fram förslaget, gjort en konsekvensanalys av föreslagna ändringar som redovisas i detta PM. 

Gruppen har följande sammansättning. 

Representanter: Område: Verksamhet: Kommentar: 

Yvonne Midshult Vårdsamverkan Fyrbodal Kommun IFO/skola  

Per Möllborg Vårdsamverkan Fyrbodal VGR barnhälsovård  

Torbjörn Erneholm Vårdsamverkan Fyrbodal VGR Närhälsan/VC  

Kay Eriksson Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg 

VGR BUP  

Helena Lundgren Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg 

Kommun elevhälsa  

Urban Johansson/ 
Ewa Midbjer 
Hammarström 

Vårdsamverkan Skaraborg VGR habilitering Ersättare Bo 
Zetterlund 

Jurgita Jonsson Vårdsamverkan Skaraborg Kommun IFO Delvis 

Katarina Andersson SIMBA VGR BUP  

Ann-Sofie Lekander SIMBA VGR Närhälsan/VC  

Catharina 
Bengtsson 

SIMBA Kommun skola  

Elinor Bylund Kommun och sjukvård 
Samverkan i 
Göteborgsområdet 

Kommun IFO  

Marie Carlsson Kommun och sjukvård 
Samverkan i 
Göteborgsområdet 

VGR BUP Delvis, ersättare 
Christina 
Karlsson 

Elisabet Hurtado-
Lundberg 

NSPHiG Brukar/anhörigorg.  

Malin Camper VGR/koncernstab hälso- 
och sjukvård 

VGR Processledare 

Jessica Ek Skaraborgs 
kommunalförbund 

Kommun Processledare 
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Västbus – Samverkan för barn och ungas bästa  
 
Överenskommelse om samverkan om barn och unga, 0 - 20 år, 
i behov av samordnade insatser och tvärprofessionell 
kompetens från kommunen och Västra Götalandsregionen 
 

 

Ersätter Västbus riktlinjer från 2012 

Gäller från och med 1 januari 2019  
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Bakgrund 
Att ett barn får sina behov tillgodosedda kan möjliggöra en god allmän utveckling hos barnet 
och en god hälsa. En god hälsa gör det möjligt för barnet att utvecklas och tillgodogöra sig 
kunskaper i skolan och en bra skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att undvika 
risken att drabbas av psykisk och social ohälsa. Utöver de personliga vinsterna för barnet 
innebär detta också en samhällsekonomisk vinst. Det är en vinst för alla. 

 

Sedan 2005 finns i Västra Götaland riktlinjer för samverkan mellan kommunerna i länet och 
VGR om barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik. Dessa 
riktlinjer föregick på många sätt lagstiftningen kring individuell plan enligt SoL och HSL, s.k. 
samordnad individuell plan (SIP) som kom 2010, men riktlinjerna innebär också en väsentlig 
skillnad från lagstiftningen eftersom de också omfattar verksamheter inom barn och skola i 
kommunen.  

 

Revidering gjordes 2012 av riktlinjerna och 2017 konstaterades nytt behov av revidering av 
Västbus riktlinjer, dessutom av Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga 
samt stödmaterialet, Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning – skolnivå.  

 

Detta för att anpassas till dagens förutsättningar och nuvarande avtal och överenskommelser 
mellan kommunerna i länet och VGR.  
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland finns på Vårdgivarwebben: 
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-
avtal/kommunsamverkan/hosavtal/ 
 

Denna överenskommelse ersätter tidigare riktlinjer för Västbus. Utöver denna 

överenskommelsen pågår och tillkommer fortlöpande nya uppdrag inom  

området. Det innebär att samverkan för barns bästa hela tiden utvecklas.    

 

För definitioner, se bilaga 1. 

 

 

Syfte   
Syftet med överenskommelsen är att barn och unga i behov av särskilt stöd ska få de insatser 
de behöver och har rätt till oberoende av kön, sociala, ekonomiska och geografiska faktorer, 
funktionsnedsättning, etnicitet, sexuell läggning och trosuppfattning.  

Överenskommelsen ska tydliggöra ansvar att samverka, ansvarsfördelning och ge struktur för 
samverkan. Den ska även ge stöd för insatser som behöver samordnas, inom och mellan 
huvudmännen, skapa kontinuitet utifrån barnets och familjens behov och upplevs som en 
trygg och säker helhet. 

Västbus innebär att vi använder våra välfärdsresurser på ett samlat och effektivt sätt. 

  

http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/hosavtal/
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/hosavtal/
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Samverkanstorget Kommun och sjukvård – samverkan i Göteborgsområdet 

 

Parter 
Parter i denna överenskommelse är var och en av kommunerna i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen, vilka fortsättningsvis benämns som parterna. Överenskommelsen gäller 
under förutsättning att beslut tas av behörig instans hos respektive part. 

 

Verksamheter som omfattas av denna överenskommelse: 

 Hälso- och sjukvården 

 Socialtjänsten  

 Förskola/grundskola/gymnasieskola 

 

Respektive huvudman ansvarar för att samverkan etableras och fungerar samt att berörda 
verksamheter följer denna överenskommelse. 

 

För beskrivning av olika verksamheters uppdrag, se bilaga 2. 

 

Giltighetstid 
Överenskommelsen gäller under perioden 2019-01-01 – 2020-12-31. Senast tolv månader 
innan avtalstiden löper ut har part möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen 
sagt upp avtalet förlängs det med två år i taget med tolv månaders uppsägningstid.  

 

Gemensamma mål 
Kommunernas och VGRs övergripande mål är att genom tidig upptäckt erbjuda rätt insats på 
rätt nivå vid rätt tidpunkt för barn i behov av stöd.  

 

 
Målgrupp 
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Målgruppen för riktlinjerna är barn och unga upp till 20 år som behöver samordnade insatser 
och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter från kommun och VGR. Inom 
målgruppen finns stor spridning vad gäller problemtyngd och därmed behov av insatser. För 
barnet är det en rättighet att mötas med resurser utifrån sina behov.  

 

Samverkan utgår från lagar och föreskrifter 
Västbus överenskommelse utgår från lagar, författningar och föreskrifter. Lagstiftning anger 
respektive huvudmans ansvar och samverkanskyldighet. Riktlinjerna är ett komplement och 
ersätter t.ex. inte anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen1 när personal t.ex. inom hälso- 
och sjukvården eller skolan får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. 

 

För förteckning över relevanta lagar, se bilaga 3.  

 

Västbus innebär en överenskommelse om gemensam struktur för samverkan 
och samordning 
Västbus innebär en gemensam struktur för hur verksamheter ska samverka och samordna 
insatser för barns och ungas fysiska, psykiska och sociala hälsa  

Västbus innebär samverkan på alla nivåer - från folkhälsoarbete till specialistvård, och 
innefattar alla verksamheter som möter barn och unga, oavsett vårdnivå.  

 

 

Västbus innebär, förutom konkret samordning av insatser för ett barn eller en familj, också en 
struktur för samverkan på delregional- och lokalnivå där chefer och verksamhetsföreträdare 
träffas för att säkerställa ett gott samarbetsklimat och samsyn. Samverkan mellan 
huvudmännen ska präglas av öppenhet, god ömsesidig information och gemensam vilja till 
lösningar.  

Samverkan för barn och ungas bästa ska kännetecknas av: 

 God kännedom om det egna uppdraget, varandras verksamheter samt respekt för de 
olika uppdragen.  

 Att all personal som deltar i samverkan bör ha god kännedom om de förutsättningar 
som finns för samarbetspartens uppdrag.  

 Personcentrerat förhållningssätt och ett familjecentrerat arbetssätt med 
utgångspunkt i hela familjen och dess levnadsvillkor. 

 Gemensam kompetensutveckling för verksamheternas personal.  

 

Samtycke 

För att kunna samordna insatser och möjliggöra informationsöverföring mellan 
verksamheter/huvudmän är huvudregeln att den enskilde ger sitt samtycke. Ett samtycke 
kan vara muntligt eller skriftligt men ett skriftligt samtycke är att rekommendera.  

 

Samverkan och samordning av insatser kan inte genomföras utan båda vårdnadshavarnas 
samtycke med undantag för när barnet är föremål för insatser genom tvångslagstiftning som 
Lagen om vård av unga, LVU eller Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT. 

                                                 
1 14 kap. 1 c § SoL 
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När barn och unga är under 18 år ska de tillfrågas och informeras. Barnets inställning ska 
beaktas och tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. Samtycket är också viktig 
för att göra barnet och familjen delaktiga i planeringen och genomförandet av mötet samt 
ge utrymme för de behov och önskemål som finns. 

 

Tillämpning, organisering, avvikelserapportering och uppföljning  
 

Tillämpning 

Det är inte möjligt att utarbeta ett dokument som konkret beskriver hur allt  

samarbete ska utformas. Överenskommelsen ska därför tillsammans  

med andra riktlinjer och överenskommelser stödja det lokala gemensamma arbetet mellan 
kommunens och landstingets verksamheter. Överenskommelsen ska fungera som stöd för 
samordning i det enskilda mötet med barnet och dess föräldrar/vårdnadshavare.  

 

Detta förutsätter en organiserad delregional och lokal samverkan mellan huvudmännen. 
Lokala tillämpningar och förtydliganden ska tas fram. I lokal samverkan ska också det 
gemensamma förebyggande arbetet beaktas.  

 

Organisation 

Delregional ledningsgrupp inom ramen för vårdsamverkan 

Delregionala ledningsgrupper eller motsvarande ska finnas inom varje 
vårdsamverkansområde. Ledningsgruppen äger ansvaret för samverkan och ska gemensamt 
ansvara för de insatser som krävs för ett genomförande. Delregional ledningsgrupp för 
Västbus ansvarar för att personal har kompetens och kunskap för en god samverkan och 
ledningsgruppen ansvarar också för gemensam kompetensutveckling. 

 

Lokal samverkansgrupp barn och unga  

Struktur och rutiner för samverkan på lokal (kommun-) nivå formeras utifrån lokala 
förutsättningar. 

 

Avvikelser och tvistehantering 

Avvikelser 

Avvikelsehantering sker enligt de principer som anges i Överenskommelse om samverkan 
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och de rutiner 
som finns inom ramen för delregional vårdsamverkan.  

 

Tvister 

Tvister ska hanteras enligt de principer som anges i Överenskommelse om samverkan kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och de rutiner som 
finns inom ramen för delregional vårdsamverkan.  

 

Uppföljning 
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Denna överenskommelse ska ske enligt de principer som anges i Överenskommelse om 
samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och 
de rutiner som finns inom ramen för delregional vårdsamverkan.  

 

Årlig uppföljning av denna överenskommelse syftar till: 

 Gemensam ledning och styrning 

 Antal avvikelserapporter och analys 

 Följa upp hur lokala tillämpningar och rutiner efterlevs, diskutera tillämpning, 
möjligheter och svårigheter 

 Dialog och information 

 Erfarenhetsutbyte 

 Lyfta goda exempel 

 Inventera och initiera utbildningsbehov  
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Bilaga 1: Definitioner  
 

Samverkan  

Sker inom och mellan olika enheter, myndigheter och samhällsaktörer. Det kan t.ex. handla 
om aktivt utbyte av information eller att planera gemensamma aktiviteter 

 

Samordning  

Innebär att koordinera resurser och arbetsinsatser för att få högre kvalitet och större 
effektivitet i stödet, vården och omsorgen 

 

Samarbete 

Är ett gemensamt bedrivet arbete som gäller en begränsad uppgift. Det kan handla om att 
olika yrkesgrupper hjälps åt med insatser till en enskild individ. 

 

Samsyn  

Synonym till konsensus och samstämmighet, dvs. ett likartat sätt att se på till exempel 
problem. 

 

Samverkan, samarbete och samordning har en avgörande betydelse för att barn och unga ska 
få behandling, stöd och insatser utifrån sina individuella behov. En grundläggande del av 
samverkan är att den unge görs delaktig i planering, genomförande och uppföljning. 

 

För att den unge personen ska få rätt stöd i vardagen behöver samverkan och samarbete på 
flera nivåer, mellan verksamheter, yrkesgrupper och olika huvudmän som ett landsting och en 
kommun. Det är viktigt att det finns planer och överenskommelser mellan aktörerna där 
ansvar befogenheter och resurser tydliggörs.  

 

En framgångsrik samverkan handlar om styrning, struktur och samsyn och kan nås genom att 
exempelvis: 

 Bygga upp och upprätthålla god kompetens kring samverkan inom organisationen 

 Identifiera vad som underlättar samverkan 

 Identifiera vad som försvårar samverkan 

 Följa utvecklingen fortlöpande 

 

Samordnad individuell plan (SIP) 

En samordnad individuell plan (SIP) är ett dokument som ger en samlad beskrivning av alla 
pågående och planerade insatser för en person som behöver samordnade insatser från flera 
parter/aktörer. SIP ger en helhetsbild och förenklar för alla berörda. SIP är ett instrument för 
samverkan och används för att förbättra och tydliggöra de insatser som kräver samverkan. 

 

Den enskildes delaktighet och inflytande är centrala i allt arbete med SIP. Det är den unges 
behov och önskemål som utgör utgångspunkt för planeringen. För minderåriga krävs 
samtycke av vårdnadshavare.   

https://www.synonymer.se/sv-syn/sätt
https://www.synonymer.se/sv-syn/problem
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I Västra Götaland finns gemensamma riktlinjer för arbetet med SIP. I arbetet med barn och 
unga används de gemensamma dokument och mallar som är framtagna.  

 

En SIP ska innehålla: 

1. Insatser den enskilde behöver 

2. Huvudmannens ansvar 

3. Vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget 

4. Vem av huvudmännen som har det övergripande ansvaret för planen 

 
Mer information om SIP finns på Vårdgivarwebben: 
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-
avtal/kommunsamverkan/sip/ 

 

Sammanhållen vård och omsorg 

För de individer som är i behov av mer omfattande insatser behövs en effektiv och 
sammanhållen vård- och omsorgsprocess. Det innebär att vården ska vara individanpassad, 
samordnad och kontinuerlig. Det ska ske i en obruten kedja av insatser som personer behöver 
oavsett huvudman eller inom en huvudman. Sammanhållen vård och omsorg handlag om det 
dagliga samarbete mellan olika yrkesgrupper som finns nära den unge och familjen. Ett sätt 
att samarbeta mellan olika yrkesgrupper kan ske i form av team som har bred kompetens 
t.ex. läkare med från olika specialiteter, sjuksköterska, kurator, fysioterapeut och 
socialarbetare. 

 

Tvärprofessionell 

Berör flera olika yrkeskategorier och professioner.  

 

 

http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/sip/
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/sip/
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Bilaga 2: Viktiga delar i huvudmännens ansvar för barn och unga 

 

Västra Götalandsregionens ansvar – hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvård är de åtgärder som syftat till att förebygga, utreda och behandla 
sjukdomar och skador, och omfattar därför såväl sjukvården och hälsovården. I det svenska 
sjukvårdssystemet är ansvaret för hälso- och sjukvården delat mellan stat, landsting och 
kommun. Hälso- och sjukvården regleras i hälso- och sjukvårdslagen (HSL), men inom en rad 
områden finns speciallagstiftning som, tillsammans med Socialstyrelsens föreskrifter, är 
styrande för verksamheten. Staten är ansvarig för den övergripande hälso- och 
sjukvårdspolitiken samt, via Socialstyrelsen, för tillsynen av all hälso- och sjukvård i riket. 
Sedan 2013 är Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ansvarig för tillsynen. Landstingen 
ansvarar för att organisera vården så att alla medborgare har tillgång till en god vård. 

 

Mödrahälsovård  

Mödrahälsovården erbjuds alla gravida. Verksamhetens mål är att främja hälsa hos mor och 
barn under graviditet och förlossning och att genom psykosocialt stöd ge mödrar och deras 
partner goda förutsättningar för ett ansvarstagande föräldraskap.   

 

Barnhälsovård  

Barnhälsovården erbjuds alla barn 0 – 6 år. Verksamhetens övergripande mål är att främja 
barnens hälsa, trygghet och utveckling genom att upptäcka och förebygga fysisk och psykisk 
ohälsa hos barn. Barnet följs genom regelbundna hälsokontroller och 
utvecklingsbedömningar. Föräldrautbildning erbjuds alla och föräldrastödet är både generellt 
eller riktat.           

 

Ungdomsmottagning 

Målgruppen för ungdomsmottagningar är ungdomar och unga vuxna upp till 24 år. Det är en 
s.k. lågtröskelverksamhet där ungdomar lätt ska få hjälp. Ungdomsmottagningens 
huvudområden är levnadsvanor och livsvillkor, samlevnad och relationer, sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter samt psykisk hälsa. Ungdomsmottagningarna ska ses som 
ett komplement till övrig hälso- och sjukvård och övrigt hälsofrämjande och förebyggande 
arbete. Huvudman för ungdomsmottagningen kan vara kommun eller region, var för sig eller 
tillsammans. För verksamheten finns ett huvudmannagemensamt inriktningsdokument som 
syftar till att beskriva uppdrag, mål och målgrupp samt principer för ansvar och 
kostnadsfördelning. Innebär en gemensam grund för ungdomsmottagningarna i Västra 
Götaland oavsett huvudmannaskap.  

 

Primärvården - vårdcentraler och rehabenheter 

Primärvården arbetar förebyggande och hälsofrämjande och riktar sig till alla i befolkningen.  

Vårdcentralen är den hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller 
diagnoser, ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande 
medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver 
sjukhusens medicinska och tekniska resurser. Primärvården ska göra en första bedömning av 
symtom, svårighetsgrad och behov insatser, och ansvarar för grundläggande råd och stöd vid 
lindriga till måttliga symtom/svårigheter hos barn och unga. Förskrivning av personliga 
hjälpmedel är en del av vård och behandling som ingår i primärvårdens ansvar. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sjukv%C3%A5rd
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4lsov%C3%A5rd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stat
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_landsting
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_kommuner
https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialstyrelsen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialstyrelsen
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Barn- och ungdomsmedicin (BUM)  

BUM bedriver specialiserad sjukvård för barn och ungdomar upp till 18 år. BUM 
utför planerad undersökning och behandling i öppen och sluten vård av de flesta sjukdomar 
hos barn och ungdomar.  

 

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)  

Barn- och ungdomspsykiatri är en del av den specialiserade vården för barn och unga med 
psykiatrisk problematik upp till 18 år. Utredning och behandling sker främst i öppen vård men 
akutvård och heldygnsvård bedrivs också. Det finns tre enheter med regionala uppdrag 
(könsdysfori, missbruk/beroende och ätstörningsmottagning). BUP ska erbjuda god 
tvärprofessionell kompetens för utredning, differentialdiagnostik och behandling av barn och 
ungdomar utifrån deras symtom, funktionsförmåga, utvecklingsnivå och psykosociala 
situation. Barnets behov ska vara av sådan omfattning och intensitet att den kräver 
specialistresurser och andra insatser inom hälso- och sjukvården inte är tillräckliga.  

 

Habilitering   

Habiliteringen ger stöd, till barn, ungdomar och vuxna som har varaktiga 
funktionsnedsättningar och deras närstående. Målgruppen är personer med rörelsehinder, 
intellektuell funktionsnedsättning, autism eller förvärvar hjärnskada. 
Funktionsnedsättningens svårighetsgrad och i vilken grad vardagsfunktionen påverkas är 
avgörande för behovet av insatser. Det krävs alltid en individuell bedömning för att avgöra 
behovet av specialiserade behandlande åtgärder.  

 

Regionala medicinska riktlinjer 

Syftet med regionala medicinska riktlinjer (RMR) är att bidra till jämlik vård och utjämna 
skillnader i vården genom standardisering och att sprida nytillkommen kunskap. RMR riktas 
till vårdpersonal, verksamhets- och förvaltningschefer och hanterar delar av vården för ett 
specifikt diagnosområde eller för att förtydliga ansvarsfördelning mellan vårdnivåer.  

 

Vuxenpsykiatrin 

Allmänpsykiatri bedrivs vid fem sjukhusförvaltningar och med öppenvårdsmottagningar på 

flertalet orter i regionen. 

Allmänpsykiatrin erbjuder vård till den vuxna befolkningen över 18 år och omfattar alla 

vårdplatser förutom barnpsykiatri och rättspsykiatri. Inom allmänpsykiatrin förekommer ofta 

subspecialisering i psykosvård, beroende- och missbruksvård, äldrepsykiatri, vård till 

personer med affektiva störningar och ätstörningsvård. 

Klinikerna erbjuder specialiserad psykiatrisk diagnostik och behandling inom såväl öppen- 

som heldygnsvård samt i mellanvårdsformer som dagvård och mobila team. 

 

Regionala medicinska riktlinjer finns på Vårdgivarwebben: 
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/regionala-
medicinska-riktlinjer/ 

 

Kommunen ansvar - socialtjänst 

Socialtjänsten ansvarar för ett förebyggande socialt arbete riktat direkt till  

http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/regionala-medicinska-riktlinjer/
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/regionala-medicinska-riktlinjer/
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barn, ungdomar och föräldrar. Socialtjänsten ansvarar också för myndighetsutövning, stöd 
och insatser för barn och unga enligt lagarna SoL, LSS samt tvångslagarna LVU, Lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga och LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall.  

Tvångslagstiftningen kompletterar socialtjänstlagen och möjliggör tvångsvård, men 
utgångspunkten är alltid att motivera individer till frivilliga insatser. Den grundläggande 
principen i SoL är frivillighet och att insatser av socialtjänsten skall bygga på respekt för den 
enskildes självbestämmanderätt och integritet.  

 

SoL 

Socialtjänsten har ett övergripande ansvar för att barn och ungdomar växer upp under trygga 
och goda förhållanden. När hjälp eller stöd inte räcker eller när barnet behöver skydd är det 
socialtjänstens uppgift att ingripa. Socialtjänsten ska i nära samarbete med hemmen bl a 
främja en allsidig personlighetsutveckling, en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn 
och ungdomar, och sörja för att barn och ungdomar får det skydd och stöd som hen behöver.  

 

I frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa har socialtjänsten också ett 
huvudansvar för att se till att samverkan med samhällsorgan, organisationer och andra som 
berörs kommer till stånd. Kommunernas organisation av socialtjänsten varierar vilket gör att 
ansvar kan ligga på olika verksamhetsområden i kommunen. 

 

Varje insats av socialtjänsten vilar på en utredning, bedömning av barnets behov och beslut 
om bistånd. Det innebär att en ansökan om en specifik insats kan avslås om behovet kan 
bedöms tillgodoses på annat sätt. Ett biståndsbeslut kan överklagas. När en enskild person 
ansöker om en insats är socialtjänsten skyldig att göra en utredning. Vid en anmälan om barn 
som far illa är bedömer socialtjänsten om en utredning ska inledas. Utredningen ligger till 
grund för beslut om eventuella insatser.  

 

Insatser inom socialtjänsten för barnet ska göras i samförstånd med barnet dess 
vårdnadshavare och anpassas efter barnets behov. Insatser kan ges i öppen regi eller genom 
att barnet placeras för i familjehem eller HVB-hem. 

 

LSS 

LSS är en rättighetslag som syftar till att den som har en funktionsnedsättning ska kunna leva 
sitt liv på samma villkor som alla andra. En insats enligt LSS förutsätter att den enskilde själv 
ansöker om den. För att bli beviljad en insats enligt LSS måste barnet tillhöra den personkrets 
som definieras i lagen och ha behov av insatsen.   

 

Kommunens ansvar - skola 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället 
vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska 
ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 
uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 
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Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 
medborgare.  

 

Förskola  

Målgrupp för förskolan är barn 1-6 år. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande 
och stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska  

utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling 
och lärande bildar en helhet. Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för 
barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med 
föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Enligt 
förskolans riktlinjer ska personalen uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl 
behöver stöd i sin utveckling. 

 

Grundskola/gymnasieskola/grundsärskola/gymnasiesärskola   

Skolplikt gäller för nästan alla barn och unga som är bosatta i Sverige och börjar det året 
barnet fyller sju år och upphör för de allra flesta efter det nionde skolåret. Från 
höstterminen 2018 blir förskoleklass obligatorisk från det år barnet fyller sex år. 

 

Skolans huvuduppdrag är värdegrunds- och kunskapsuppdraget och elevens rätt till utbildning 
gäller under hela skoltiden. I utbildningen ska hänsyn tas till elevernas olika behov. Skolan ska 
fortlöpande informera eleven och vårdnadshavaren om elevens utveckling.  

 

Rektor har ansvar för att genomföra utbildningen enligt fastställda mål och tillgodose 
elevernas särskilda behov för att nå kunskapsmålen. Enligt skollagen kan elever som bedöms 
inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav, för att de har en utvecklingsstörning eller 
hjärnskada, tas emot i särskolan. Vårdnadshavaren ansöker om en plats i särskolan. Beslutet 
ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social 
bedömning.   

 

Det kan förekomma att en elev för närvarande når de kunskapskrav som minst ska uppnås, 
men uppvisar andra svårigheter som gör att skolan av olika skäl bedömer att eleven längre 
fram under skoltiden kan få svårt att nå kunskapskraven. Det kan till exempel handla om en 
elev med en funktionsnedsättning, psykosocial problematik, psykisk ohälsa, svårigheter i det 
sociala samspelet, koncentrationssvårigheter samt upprepad eller långvarig frånvaro.  Även i 
dessa fall kan eleven vara i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. 

 

Elevhälsan  

Skollagen klargör att elevhälsan ska innehålla psykologiska, medicinska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och 
kurator samt tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av stöd och 
specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Rektor har ansvar för elevhälsan. 

 

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot 
utbildningens mål ska stödjas. Elevhälsans arbete bedrivs på organisations-, grupp- och 
individnivå. Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att främja elevers lärande, 
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utveckling och hälsa, förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter samt bidra till att skapa 
miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa. Hinder för en enskild individ ska undanröjas 
och åtgärder och anpassningar utifrån varje enskild elevs behov av särskilt stöd ska ges.  
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Bilaga 3: Lagstiftning 
 

Offentlighets- och sekretesslagen, OSL (2009:400)  

Lagen innehåller bestämmelser om myndigheters handläggning vid registrering, utlämnande 
av och övrig hantering av allmänna handlingar. Den innehåller också bestämmelser om 
tystnadsplikt och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Lagen gäller för många 
personalgrupper i Sverige, bland annat personal inom hälso- och sjukvård och kommun.  

 

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (1982:763)  

HSL reglerar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och  

skador. Målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 
befolkningen. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till 
vården och vården ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med 
patienten. Hälso- och sjukvårdslagen är en ramlag, inte en rättighetslag. Det innebär bl.a. att 
det inte går att överklaga om man till exempel inte får den läkare eller den utredning eller 
behandling man vill ha.   

 

Patientlag (2014:821) 

Patientlagen infördes 1/1 2015 med målet att stärka och tydliggöra patientens ställning samt 
att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patientlagen innehåller 
bland annat bestämmelser om tillgänglighet, information, samtycke, delaktighet, fast 
vårdkontakt och individuell planering, val av behandlingsalternativ och hjälpmedel, val av 
utförare samt personuppgifter och intyg.  

 

Socialtjänstlagen, SoL (2001:453)  

Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden 
och i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en 
gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och unga. Där står även att socialnämnden, i 
frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa, ska samverka med andra 
samhällsorgan, organisationer och andra som berörs.  

  

Socialnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter 
betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att 
leva som andra. Här avses också barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Insatserna 
ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan 
med andra samhällsorgan och med organisationer och föreningar.  

  

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387)  

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga  

funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, och att de får och kan påverka den hjälp och 
service de behöver i det dagliga livet. Socialnämnden ska fortlöpande följa upp vilka som  

omfattas av LSS och vilka deras behov av stöd och service är.  Verksamheterna ska vara av god 
kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. 
Kommunen ska samverka med organisationer som företräder människor med 
funktionsnedsättningar.  
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Skollagen (2010:800)  

Skolans ansvar regleras i skollagen. Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans  

som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling, för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Om det på 
något sätt framkommer att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 
uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd 
skyndsamt utreds. Behov av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra 
svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart 
obehövligt. Vidare står att ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt 
stöd. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram 
utarbetas.  

  

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT (1991:1128)  

LPT innehåller de centrala bestämmelserna om psykiatrisk tvångsvård i Sverige. En  

huvudregel i svensk sjukvård är att ingen ska vårdas mot sin vilja eller behandlas utan  

samtycke. I vissa fall kan dock undantag göras från detta. Kriterier för tvångsvård enligt  

LPT är allvarlig psykisk störning, oundgängligt behov av psykiatrisk heldygnsvård och att 
patienten motsätter sig vård.  

  

Lagen om vård av unga, LVU (1990:52)  

Den som är under 18 år ska beredas vård enligt LVU om det kan antas att behövlig vård  

inte kan ges den unge med samtycke av vårdnadshavaren och, när den unge har fyllt 15 år, av 
honom eller henne själv. Vård kan beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk  

misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i  

hemmet, gör att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Vård 
ska också beslutas om den unge utsätter sin egen hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att 
skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något 
annat socialt nedbrytande beteende.  

 

Lagen om vård av unga, LVU (1990:52)  

LVM är en tvångslag som kompletterar Socialtjänstlagen. Lagen möjliggör sluten tvångsvård 
av vuxna missbrukare efter beslut av förvaltningsrätt. För missbrukare under 18 år ska istället 
LVU tillämpas. För dem som är 19–20 år kan det vara svårt att avgöra om 3 § LVU eller LVM 
skall tillämpas. Syftet med LVM är att motivera personen i fråga att istället medverka frivilligt 
till behandlingsinsatser.  

  

Lag om verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU (1998:603, 1998:641)  

Sluten ungdomsvård är en påföljd för brott för unga lagöverträdare som alternativ till  

fängelse. Straffet verkställs på ett särskilt ungdomshem som drivs av Statens 
institutionsstyrelse (SIS). Straffet är tidsbestämt och kan vara mellan 14 dagar och upp till 4 
år. Till skillnad från fängelsedömda kan inte den som blivit dömd till sluten ungdomsvård bli 
frigiven efter att två tredjedelar av strafftiden avtjänats.   
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https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialtj%C3%A4nstlagen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tv%C3%A5ngsv%C3%A5rd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Beslut
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rvaltningsr%C3%A4tt_(domstol)
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REMISS 

 
 
Datum: 2018-05-24 
Dnr:  
 

Till 
Ansvarig styrelse/nämnd i kommun 
Hälso- och sjukvårdsnämnderna VGR 
Styrelsen för beställd primärvård VGR 
Berörda sektorsråd inom VGR 
 

Revidering av Västbus riktlinjer 

 

Västbus – Samverkan för barn och ungas bästa  

Överenskommelse om samverkan om barn och unga, 0 - 20 år, 
i behov av samordnade insatser och tvärprofessionell 
kompetens från kommunen och Västra Götalandsregionen, 
2019-2020 
 

Bakgrund 

Västbus riktlinjer för barn och unga med sammansatt psykisk, psykiatrisk och social 

problematik antogs i Västra Götalandsregionen 2005. Arbetet initierades med anledning av 

förändrat huvudmannaskap vid institutionsplaceringar av barn och ungdomar med 

sammansatt problematik. Det fanns då ett behov av gemensamma rutiner för samverkan 

kring målgruppen.  

Efter lagändring kring samverkan 2010 påbörjades en revidering av riktlinjerna som antogs 

2012. I samband med revideringen arbetades även Riktlinjer för familjehemsplacerade barn & 

unga samt Råd och stöd för allsidig elevutredning fram.  

Det nya förslaget har tagits fram av en partsammansatt arbetsgrupp bestående av 

representanter från de fyra kommunalförbunden, Koncernkontoret inom Västra 

Götalandsregionen, Närhälsan samt brukarföreningen NSPiG. 

 

Innehåll  

Flera förändringar har skett. Det gäller dels hur dokumentet är utformat och i dels 

innehållsmässigt. Syftet var att tydliggöra hur Västbus riktlinjer förhöll sig till andra avtal och 

överenskommelser, modernisera och anpassa skrivningar i riktlinjen till en praktisk 

verklighet 2018 och renodla innehållet i riktlinjerna vilket nu innebär att Överenskommelsen 

istället innehåller bilagor med förtydligande kring delar. 

 



Sammanfattning av förändringarna  

Beskrivs i Sammanfattning av förslag till förändringar i Västbus riklinjer - PM 2018-04-11.  

 
Remissomgång 
Som ett led i beredningen önskas synpunkter på förslaget till gemensam ”Överenskommelse 
om samverkan om barn och unga, 0 - 20 år, i behov av samordnade insatser och 
tvärprofessionell kompetens från kommunen och Västra Götalandsregionen, 2019-2020” 
 
Länets 49 kommuner och hälso- och sjukvårdsnämnderna, Styrelsen för beställd primärvård 
samt berörda sektorsråd inom VGR ges härmed tillfälle att inkomma med synpunkter på 
bifogat förslag till ”Överenskommelse om samverkan om barn och unga, 0 - 20 år, i behov av 
samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från kommunen och Västra 
Götalandsregionen, 2019-2020” 
 
Synpunkter på överenskommelsen önskas senast den 31 augusti. 
Svaren på remissen kommer att behandlas av arbetsgruppen. 

Frågor kring underlaget eller om svarstiden besvaras av;  

Jessica Ek, processledare VästKom, tel: 0500-49 72 07 e-post:  jessica.ek@skaraborg.se 

Ulrika Söderlund, VGR, tel: 0725-42 42 39, e-post: ulrika.soderlund@vgregion.se  

 

 
Det politiska samrådsorganet (SRO) överlämnar remissen till berörda instanser inom 
kommuner i länet och inom Västra Götalandsregionen för synpunkter. Efter svarstiden tar 
SRO ställning till en slutlig version utifrån inkomna synpunkter. Därefter övergår ärendet i 
respektive huvudmans berednings- och beslutsprocess. 
 
 
Länk till mall för att lämna remissvar 
Svarsformulär för Västbus reviderade riktlinjer   

 

 

Ulf Olsson                 Johnny Magnusson 
Ordf. Samrådsorganet,                vice ordf. Samrådsorganet, 
Ordf. VästKoms styrelse   ordf. regionstyrelsen VGR 
 
 
 
       
 
 
   
   

mailto:jessica.ek@skaraborg.se
mailto:ulrika.soderlund@vgregion.se
http://www.vastkom.se/129/enkater/remiss-vastbus-2018.html
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Redovisning av hur arbetet med barn och ungas 

inflytande och delaktighet genomförs inom Individ- och 

familjeomsorgsnämnden  

Individ och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna förslaget som under 

2018 ska redovisa för Kommunstyrelsen hur arbetet med barn och ungas 

inflytande och delaktighet genomförs.  

Ärendet i sin helhet 

I programmet för stärkt social barn- och ungdomsvård i Borås Stad står 

följande: En viktig insats för goda uppväxtvillkor för barn och unga är att göra dem 

delaktiga i beslutsprocesser som rör dem och att tillvarata deras kompetens. Barn och unga 

har rätt till delaktighet i beslut som rör dem, detta fastställs i socialtjänstlagen 11 

kap. 10 §. I FN:s barnkonvention fastslås barnets rätt att delta i beslutsfattande 

processer samt att få sin åsikt respekterad och beaktad i förhållande till ålder 

och mognad.  

Verksamheten arbetar med frågorna kring barn och ungas rättigheter, inflytande 

och delaktighet på många olika sätt. Bland annat med verksamhetssystemet 

Barnets behov i centrum (BBIC), som är viktigt i utredningar av barns sociala 

situation och har som syfte att stärka barnperspektivet och delaktigheten för 

barn och unga. Vidare arbetar verksamheten med rätt matchat stöd (RMS) och 

med att öka andelen samordnande individuella planer för den enskilde. De 

samordnande individuella planerna görs ihop med den unge, dennes föräldrar/ 

vårdnadshavare och i samverkan med de behöriga aktörerna. På så vis kommer 

de olika kompetenserna den unge till nytta på bästa möjliga sätt.  

För att kunna lyfta barn och ungas inflyttande och delaktighet ytterligare 

används en utvärderingsmodell där man träffar barn och unga, för att på så sätt 

undersöka hur de upplever kontakten med socialtjänsten, samt upplevelser 

kring deras delaktighet i vården. Samarbete med barnrättsorganisationen 

Maskrosbarn har bidragit till mer anpassade samtalsrum för barn och unga. 

Fortlöpande kompetenshöjande utbildningar av personalen för att på bästa sätt 

tillgodose barn och ungas delaktighet är ständigt aktuellt. Fältverksamheten 

arbetar även med en chattfunktion för barn och unga i syfte att ge råd och stöd 

samt svara på allmänna frågor. Sociala medier erbjuder möjligheten att möta 

barn och ungdomar på deras arena samtidigt som det ökar tillgängligheten och 

möjligheten att söka stöd på.  
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Samtliga insatser och hjälpmedel bidrar till ökat inflytande och delaktighet i 

barnets/ungdomens individuella situation och rättigheter i kontakten med IFO. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen  

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 



Från: Anna-Lena Sellergren 
Skickat: den 7 augusti 2018 08:19 
Till: Agneta Kettil; Margareta Jensholm 
Ämne: VB: Förtydligande: Uppdrag utanför budget. 
 
 
 

Från: Malin Yderhag  
Skickat: den 8 maj 2018 12:42 
Till: Tommy Jingfors <tommy.jingfors@boras.se>; Pernilla Bjerkesjö <pernilla.bjerkesjo@boras.se>; Pär 
Arvidsson Fäldt <par.faldt@boras.se>; Christer Samuelsson <christer.samuelsson@boras.se>; Anna-Lena 
Sellergren <anna-lena.sellergren@boras.se>; Eva-Lotta Franzén <eva-lotta.franzen@boras.se> 
Ämne: Förtydligande: Uppdrag utanför budget. 
 

Hej! 
 
Jag har fått frågor gällande uppdraget utanför Budget: ”Redovisning för Kommunstyrelsen hur 
arbetet med barn och ungas inflytande och delaktighet genomförs”. 
 
Detta uppdrag kommer från en motion, se bifogad fil samt protokoll se nedan länk. 
https://www.boras.se/download/18.77edf482158fdcbba45e3ad5/1482238922832/Kommunfull
m%C3%A4ktige%2020160526%20protokoll.pdf sid 17. Beslutet behandlar två delar, dels 
motionen och dels uppdraget utanför budget. 
 
Gällande motionen ”Barnrättsstrateg och Pinocchiogrupp - ett måste för en aktiv 

barnkommun!” tog Kommunfullmäktige beslut (2016-05-26, § 155) om att detta var en fråga 
för den nya organisationen och att det är upp till ansvarig nämnd 
(Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige) att ta ställning i samband med budgetberedningen 
2017. Under budgetberedningen 2017 har Kommunfullmäktige inte gjort den prioriteringen.  
 
Det enda ni i nämnderna ska redovisa är alltså uppdraget utanför budget som ligger i Stratsys. 
 
Vidarebefordra gärna detta till berörda handläggare. 
 
Allt gott, 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Malin Yderhag 
Ungdomsstrateg 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Borås Stad -  Stadsledningskansliet - Kvalitet och utveckling 
Stadshuset, Kungsgatan 55 - 501 80 Borås 
Tfn 033-358202, 0768-88 82 02 Webbplats boras.se  
Tänk efter, behöver du verkligen skriva ut detta? 
Följ @BorasKvalitet på Twitter 

 

mailto:tommy.jingfors@boras.se
mailto:pernilla.bjerkesjo@boras.se
mailto:par.faldt@boras.se
mailto:christer.samuelsson@boras.se
mailto:anna-lena.sellergren@boras.se
mailto:eva-lotta.franzen@boras.se
https://www.boras.se/download/18.77edf482158fdcbba45e3ad5/1482238922832/Kommunfullm%C3%A4ktige%2020160526%20protokoll.pdf
https://www.boras.se/download/18.77edf482158fdcbba45e3ad5/1482238922832/Kommunfullm%C3%A4ktige%2020160526%20protokoll.pdf


 
 
 

Från: Malin Yderhag  
Skickat: den 26 april 2018 11:54 
Till: Tommy Jingfors <tommy.jingfors@boras.se>; Pernilla Bjerkesjö 
<pernilla.bjerkesjo@boras.se>; Pär Arvidsson Fäldt <par.faldt@boras.se>; Christer Samuelsson 
<christer.samuelsson@boras.se>; Anna-Lena Sellergren <anna-lena.sellergren@boras.se>; Eva-
Lotta Franzén <eva-lotta.franzen@boras.se> 
Ämne: Uppdrag utanför budget. 
 
Hej! 
 
Jag hör av mig till er då det kommer att komma in ett uppdrag utanför budget i Stratsys, se 
bifogad fil. Eftersom uppdraget tillkom under stadsdeltid så har vi gjort bedömningen att det är 
era nämnder som berörs. Uppdraget skulle redovisats under tredje kvartalet 2017 men tyvärr så 
har Kommunfullmäktiges beslut inte expedierats till era nämnder. Vi ber om ursäkt för detta! 
Därav har vi flyttat fram tidpunkt för redovisningen av uppdraget till oktober 2018, enlig rutin 
för uppdrag utanför budget. 
 
Ha en fin dag! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Malin Yderhag 
Ungdomsstrateg 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Borås Stad -  Stadsledningskansliet - Kvalitet och utveckling 
Stadshuset, Kungsgatan 55 - 501 80 Borås 
Tfn 033-358202, 0768-88 82 02 Webbplats boras.se  
Tänk efter, behöver du verkligen skriva ut detta? 
Följ @BorasKvalitet på Twitter 

 
 

mailto:tommy.jingfors@boras.se
mailto:pernilla.bjerkesjo@boras.se
mailto:par.faldt@boras.se
mailto:christer.samuelsson@boras.se
mailto:anna-lena.sellergren@boras.se
mailto:eva-lotta.franzen@boras.se
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Redovisning vid tertial 2, 2018, av nämndens arbete 

med förstärkt familjehemsvård  

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att godkänna redovisningen av nämndens arbete med förstärkt 

familjehemsvård, tertial 2 2018.        

Ärendet i sin helhet 

För att öka kvaliteten inom familjehemsvården och på så sätt knyta till sig och 

öka antalet interna familjehem presenterades ett antal åtgärder i en utredning 

gällande förstärkt familjehemsvård 2016.  Beslut om förstärkt familjehemsvård 

och därmed att införliva åtgärderna i utredningen fattades vid Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, 2017-05-23.  

 

I arbetet att öka antalet interna familjehem har en handlingsplan för ökad 

konkurrenskraft inom förstärkt familjehemsvård upprättats. I den beskrivs åtta 

utvecklingsområden för att rekrytera nya familjehem och bibehålla befintliga 

familjehem: uppdragen, attrahera nya uppdragstagare, förstärka stödet, förstärka 

gemenskapen, utbildning, ambassadörer, uppmärksamma och uppskatta 

uppdragstagarna samt ersättningsnivåer. 

  

Ett flertal processer i syfte att förstärka familjehemsvården pågår. En process 

kring utökat stöd i form av möjlighet till telefonkontakt kvällstid och helger har 

pågått under året. Facklig samverkan har skett och stödformen kommer att 

påbörjas under hösten 2018. 

 

Samarbete med en reklambyrå sker för att ta fram olika typer av 

informationsmaterial, i form av film, mallar för annonser, bilder och citat att 

använda vid kommunikation till medborgarna i syfte att öka kunskap och 

intresse för att bli familjehem. Det nya kommunikationskonceptet ska vara klart 

den 29.e september då familjehemsenheten anordnar familjehemmens dag.  

 

Vidare har ytterligare en jourhemsfamilj rekryterats. Familjehemsenheten har 

idag två jourhem i egen regi, vilket innebär mervärde för socialsekreterarna då 

det underlättar deras arbete både gällande att hitta jourhem och att ha en nära 

och god dialog med jourhemmet, men framförallt innebär det en 
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kvalitetshöjning för de akut placerade barnen. Geografisk närhet till släkt, 

vänner och skola säkerställs och det blir lättare att säkerställa kvaliteten.  

 

Uppföljning sker kontinuerligt under året enligt fastställd plan. Statistik gällande 

antal placerade barn och antal familjehem med pågående uppdrag följs 

månadsvis. Denna statistik redovisas i intern kontrollplan då rekrytering av 

familjehem definierats som ett riskområde. Aktgranskning gällande 

sammanbrott/oplanerade avbrott pågår. Som en del i uppföljningsarbetet 

kommer två socionomstuderande från Göteborgs universitet att skriva sin C-

uppsats gällande familjehemsvården i Borås Stad.  

 

Uppföljning av den pedagogiska samordnarens arbete har visat sig vara väldigt 

positivt. Spridning av kompetens inom enheten har gett större kunskap och 

förståelse för skolans uppdrag och de gränsdragningar som finns mellan skola 

och socialtjänst. Att ha en medarbetare inom den egna verksamheten som kan 

skollagen och har kunskap om skolans skyldigheter underlättar dialogen med 

skolan speciellt vid behov av särskilda anpassningar för en bättre skolgång. I 

flera enskilda fall har pedagogens kunskap lett till bättre samverkan mellan 

socialtjänsten och skolan och en bättre skolgång för det enskilda 

barnet/ungdomen.  

Samverkan 

Ärendet har 2018-09-06 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se   

2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
mailto:SRE.diarium@boras.se
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Miljömålsuppföljning tertial 2, 2018 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta att lägga miljörapporten 
till handlingarna och att skicka denna till Miljö- och konsumentnämnden.         

Ärendet i sin helhet 

Miljörapport efter tertial 2. Vissa miljömål och indikatorer följs upp och 
rapporteras efter tertial 2 . I årsredovisningen ges en komplett redovisning för 
miljöarbetet under året. 

Beslutsunderlag 

1. Miljörapport, tertial 2.                                

Samverkan 

Ärendet har samverkats med de fackliga organisationerna 2018-09-06. 

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentnämnden, miljo@boras.se  

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 

mailto:miljo@boras.se
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Inledning 

Nämnden har påbörjat ett arbete med att ta fram ett miljöledningssystem som inte är certifierat. 

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 

kompetens inom miljöområdet 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 

ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

Bedömning ej gjord  Nej  Nej 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

Bedömning ej gjord  Nej  Nej 

Det pågår ett arbete med att ta fram ett miljöledningssystem under hösten 2018. En kartläggning av 
miljöpåverkan inom Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamheter har gjorts och dessa ska 
sedan rangordnas för att se var den största påverkan görs samt vilka åtgärder som ska prioriteras. 
Tjänsteresor med bil och användning av kopiering/skrivarpapper är två områden som noterats initialt 

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 

miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Andel anställda och förtroendevalda 
som genomgått en miljöutbildning, som 
inkluderar utbildning om Borås Stads 
miljöarbete. 

 59% 62% 

Ett antal har genomgått utbildning från enheterna Fält och ungdom samt Stöd och boende. Några 
ytterligare är anmälda till höstens kurser. 
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Ansökan om kamerabevakningstillstånd  

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att hos Datainspektionen ansöka om kamerabevakningstillstånd för entrén till 

den öppna mötesplatsen Träffen.       

Sammanfattning 

Träffen är en öppen mötesplats för personer med missbruk och psykisk ohälsa.  

Personer som inte är nyktra eller drogfria kommer ibland till verksamheten 

vilket i sin tur medför en otrygg arbetsmiljö för personalen. För att öka 

tryggheten i arbetsmiljön finns ett förslag om att installera en kamera inomhus i 

entrén som riktas mot gången utanför den öppna mötesplatsen. Tillstånd söks 

hos Datainspektionen.               

Ärendet i sin helhet 

Träffen är en öppen mötesplats för personer med missbruk och psykisk ohälsa. 
Verksamheten är öppen för besökare kl 09.00 och som längst till kl 18.00, 
måndag till fredag. Till Träffen kan brukare komma oanmälda och utan någon 
annan form av pågående planerad insats, vilket medför att det är svårt att veta 
vilka som besöker verksamheten. Personer som inte är nyktra eller drogfria 
kommer ibland till verksamheten, vilket i sin tur medför en otrygg arbetsmiljö 
för personalen. 
 
Direktlarm till Securitas finns och all personal bär larmet på sig när det arbetar. 
Dock kan det dröja upp till 10 minuter innan Securitas finns på plats vid ett 
larm. 
 
För att öka tryggheten i arbetsmiljön finns ett förslag om att installera en 
kamera inomhus i entrén riktad mot gången utanför den öppna mötesplatsen. 
Tanken är att använda en kamera som endast observerar och som man måste 
titta i realtid och som inte sparar någon form inspelat material. Innanför entrén 
är det ett utrymme/hall innan man kommer in i själva verksamhetslokalen.  
Det är detta utrymme som behöver övervakas med en kamera. Lokalens 
utformning gör att entrén inte alltid är överblickbar för personalen. 
Kameraövervakningen innebär att man kan se vem som kommer samt om det 
inträffar något i entrén. Åtgärder såsom securitasvakt bedöms inte vara bra för 
verksamhetens innehåll och skulle kunna uppfattas negativt av besökare. 
 
Andra åtgärder som görs samtidigt är automatisk dörrstängare för kök och 
kontor, byte till säkerhetsglas till kontoret, direktlarm till polis samt uppsättning 
av passageläsare till entrédörr. 
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Myndigheter och andra som utför uppgifter av allmänt intresse behöver enligt 
kamerabevakningslagen tillstånd för kamerabevakning, om de kamerabevakar 
en plats dit allmänheten har tillträde. Detta tillstånd söks hos Datainspektionen. 

 
 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 
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Delegationsordning 2018 - version 3 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att ändra delegationsordningen 

enligt förslag.        

Ärendet i sin helhet 

De nu aktuella förändringarna i delegationsordningen avser dels vem som har 

delegation att utreda Lex Sarah och dels delegation kring att avge yttrande till 

Inspektionen för vård och omsorg i de fall där yttrande inte enbart rör ett 

enskilt ärende eller en enskild tillsyn av en enhet. 

 

A. Utredning av Lex Sarah 

Verksamhetsutvecklarna har handlagt och kommer att handlägga Lex Sarah-

ärenden. De behöver därför ges delegation såvitt avser utredning och 

bedömning om ej missförhållande, påtaglig risk för missförhållanden och 

missförhållande inom individ- och familjeomsorgen enligt 14 kap 6 § SoL. 

Delegationsordningen (avsnitt 4 punkterna 1-5) bör ändras i enlighet med det 

nu anförda. Se nedan för förslag på ändringar. Kursiverad text läggs till, 

överstruken text tas bort. 

 4. Lex Sarah, Lex Maria    

1 Utredning, bedömning och 

beslut om ej missförhållande, 

påtaglig risk för 

missförhållanden och 

missförhållande inom individ- 

och familjeomsorgen. 

14 kap 6 § SoL Socialt ansvarig samordnare, SAS 

Kvalitet- och utvecklingschef 

Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

 

2 Utredning och bedömning om ej 

missförhållande, påtaglig risk för 

missförhållanden och missförhållande 

inom individ- och familjeomsorgen. 

14 kap 6 § SoL Verksamhetsutvecklare  

2 

3 

Anmälan till Inspektionen för 

Vård och omsorg om allvarligt 

missförhållande eller påtaglig 

risk för allvarligt 

missförhållande 

14 kap 7 § SoL  Individ- och 

familjeomsorgsnämnden  

 

3 

4 

Anmälan till Inspektionen för 

Vård och omsorg om allvarligt 

missförhållande eller påtaglig 

 Ordförande 

Vice ordförande 

Skrivelse 
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risk för allvarligt 

missförhållande, då nämndens 

beslut inte kan avvaktas 

2:e vice ordförande 

Ledamöter i Socialutskott 

4 

5 

Beslut om anmälan till 

Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) av allvarlig skada 

eller sjukdom i samband med 

vård, behandling eller 

undersökning 

6 kap 4 § LYHS MAS Skrivelse 

5 

6 

Beslut om anmälan vid olyckor 

och tillbud till tillverkare, 

Läkemedelsverket, 

Socialstyrelsen 

Lagen om 

medicintekniska 

produkter  

SOFS 2001:12  

MAS  Skrivelse 

 

B. Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 

 

Delegationen föreslås förändras när det gäller yttrande till tillsynsmyndigheter 

och då främst IVO när det gäller flera ärenden, delar av verksamheten och 

tillsyn som inte enbart berört ett enskilt individärende. Hittills har detta varit 

delegerat till enhetschef men nu föreslås delegationen läggas på 

verksamhetschef och kvalitetschef utom i de fall tillsynen berör flera 

verksamheter eller hela förvaltningen. I dessa senare fall är lägsta delegat 

förvaltningschef. 

 

 Tillsynsärenden    

36 Underrättelse till IVO  Socialutskott Gäller individärenden 

37 Yttrande till IVO, JO och DO  Socialutskott Gäller individärenden 

38 Yttrande till IVO, JO och DO 
när utskottsbeslut inte kan 
inväntas 

 Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamöter i 
Socialutskott 

Skrivelse 

39 Yttrande och redovisning av åtgärder 
till tillsynsmyndighet (inte i 
individärenden). 

 Enhetschef 
 
Verksamhetschef/ 
kvalitetschef 

I samråd med områdeschef  
 
I ärenden som rör flera verksamheter 
eller hela förvaltningen är lägsta nivå 
Förvaltningschef 
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Samverkan 

Ärendet har 2018-09-06 samverkats med de fackliga organisationerna.  

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 
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Initiativärende om Extratjänster  

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att lägga skrivelsen med det 

kompletterande svaret beträffande extratjänster till handlingarna       Ärendet i 

sin helhet 

Alliansen har inkommit med ett initiativärende rörande extratjänster. I ärendet 

lämnades ett antal frågor kring Extratjänster. Svaret på en av frågorna fanns inte 

med i det ärende som behandlades under nämndens augustisammanträde. 

Frågan var: Vilka konsekvenserna bli det, för den anställde och för nämnden, 

om statsbidraget försvinner? 

Här ges en komplettering med svar kring denna fråga. För den anställde kan 

effekten bli att anställningen upphör och personen återgår till stöd och 

planering inom Arbetsförmedling och/eller Borås stads verksamhet inom 

Arbetslivsnämnden. Under tiden den anställde har en extratjänst finns vanligtvis 

en planering att personen ska söka utbildning eller annat arbete och att 

extratjänsten är en del i att träna språket eller få arbetslivserfarenheter. Upphör 

Extratjänsten så återgår personen till den tidigare planeringen. 

 

För nämndens del blir konsekvenserna att de arbetsuppgifter som utförs av den 

anställde behöver hanteras på annat sätt. I vissa fall rör det sig om uppgifter 

som då inte skulle bli utförda eller som behöver delas mellan övriga anställda 

inom nämndens verksamheter.       

Samverkan 

Samverkan har skett i samband med FSG 2018-09-06. 

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering.  

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden 2018-09-18 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.      

Anmälningsärenden 

 

1. Delårsrapport januari-april 2018 

Dnr 2018-00382 

 

2. Regional strategi för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. 

ANDTS 2018-2021 från Länsstyrelsen Västra Götalands län 

KS 2018-00596 1 

 

3. Rekommendation om att ställa sig bakom komplettering av 

överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna 

i Västra Götaland om samarbete kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med ... 

KS Protokollsutdrag 2018-08-20  § 362 

 

4. Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019-

2022 

Protokollsutdrag 2018-08-20  § 363 

 

5. Personalekonomisk redovisning 2017 

KS beslut 201800215 

 

6. "[Skriv ärendetext]"  

Dnr "[Skriv diarienummer]"  

 

              

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 
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Bra personalpolitik ligger steget före

Ulf Olsson (S) 
Ordförande i Kommunstyrelsen

Att vara en god och attraktiv arbetsgivare borde vara 
en självklarhet för varje företag och organisation. Ett 
mål att sträva mot och ständigt förbättra för att trygga 
kvalitet i sin verksamhet. Ledord i den processen är att 
medge delaktighet,

inflytande, kompetensutveckling och ansvar för varje 
medarbetare. Detta i sin tur kräver styrning av verk-
samheten och då är personalredovisning, kalkyler och 
statistik viktiga, rentav nödvändiga, instrument för den 
önskade utveckling. Relevant information måste hela 
tiden finnas tillgänglig och varje medarbetare ha möjlig-
het att hålla sig informerad.

Förtroendet för kommunen som arbetsgivare måste 
alltid vara högt och det kräver ständig utveckling och 
förbättring av det vi är till för att utföra. Erfarenheten 
säger oss att vid de förändringar det innebär reagerar vi 
som människor olika. Några tar snabbt till sig det nya 
medan andra behöver lite längre tid. Kunskap om varför 
förändringen sker och delaktighet i förändringsarbetet 
är avgörande för att det nya skall planteras, slå rot och 
ges möjlighet att blomma.

Arbetet med heltid till alla, att ta bort de delade turerna 
och minska behovet av timanställda rullar på. Enkelt 
uttryck; Det som varit duger inte längre, då når vi inte 
den attraktivitet som arbetsgivare som är nödvändig för 
framtiden.

Självklart är det alltid den verksamhet som bedrivs i 
förskolan, vid äldreboendet eller på biblioteket som 
bestämmer personalbehovet. Det i sin tur innebär en 
inbjudan, inte en motsättning, till en modern personal-
politik. Vi tvingas tänka nytt och se möjligheterna i en 
bra balans mellan arbete och fritid som en av nycklarna 
till en hälsosam tillvaro. 

Tyvärr måste vi konstatera att sjuktalet inte minskat 
utan visat en viss ökning. Vi kommer att fortsätta ar-
betet med att bryta utvecklingen och där så krävs vidta 

ytterligare åtgärder. Det gör vi i nära samarbete med 
personalen och de fackliga organisationerna. Arbetet 
måste vara långsiktigt och tydligt målinriktat med be-
aktande av såväl sociala, fysiska som psykiska faktorer. 

Nyckelord för framtida personalförsörjning är rekrytera, 
behålla och utveckla. En sanning som påtalats många 
gånger är att rekryteringsbehovet för de kommande åren 
är stort, inte bara för Borås Stad, utan för alla Sveriges 
kommuner. Utbildning, kompetensutveckling och kar-
riärmöjligheter kommer att vara av strategisk betydelse 
för framtida rekrytering. Borås kommer att vara redo.

Genom att ligga steget före antar vi utmaningen!

Den personalekonomiska redovisningen är ett viktigt och 
omfattande dokument. Den summerar det gångna årets 
personalförsörjning men blickar även framåt mot nya mål 
och ambitioner. Tack vare de lägesbilder redovisningen ger 
så går det att urskilja trender, hälso- och ohälsofaktorer 
samt få en inblick i frågor rörande arbetsmiljö, utbildning, 
kompetensutveckling och jämställdhet. Samtidigt är redo-
visningen ett viktigt verktyg för stadens fortsatta arbete med 
personalförsörjning och för det fortsatta utvecklingsarbetet 
som en attraktiv arbetsgivare. 

Att trycka på vikten av att vara en god arbetsgivare kan 
inte göras nog så många gånger. Det finns mycket som 
gjorts som vi kan vara stolta över men det finns fortfarande 
områden där det återstår saker att göra. I Borås Stad ska 
medarbetaren ha möjlighet till delaktighet, inflytande, kom-
petensutveckling och kunna få ta del av relevant information. 
Staden som arbetsgivare måste hela tiden tänka nytt och 
arbeta för god arbetsmiljö för att tillgodose medarbetarnas 
behov och trygga framtida personalförsörjning. Att tro på 
medarbetarnas förmåga är en av de avgörande nycklarna i 
utvecklingsarbetet. 

Under året som gått har vi fortsatt den kontinuerliga utveck-
lingen med att trygga kvalitén i vår verksamhet. Vi försö-
ker hålla våra medarbetare underrättade och delaktiga i 
förändringsarbetet. Numera ska heltid ses som norm. Alla 
nyanställda erbjuds heltidstjänster och under 2017 var 97,2 
procent av personalen i Borås Stad heltidsanställda. Arbetet 
med heltid som norm är inget specifikt för Borås utan är 
en del av det kollektivavtal vi har på nationell nivå tillsam-
mans med kommunal. Samtidigt är även målet att fler av 
dem som idag har en heltidsanställning men som av olika 
anledningar arbetar deltid, ska eftersträva heltidsarbete. 
Det jämlik- och jämställdhetsarbete staden bedrivit har 
lönat sig. Under förra året hade anställda med utländsk 
bakgrund ökat med 1,3 procentenheter och är nu uppe i 
27,3 procent och männens andel av uttagna föräldradagar 
har ökat från 29 till 32 procent. Samtidigt startade förra 
året Normdiplomeringen – en utbildning i normer och 
normkritik – som numer ingår i arbetsmiljöutbildning och 
finns tillgänglig för alla anställda i Borås Stad.

Vi klarade målet för sjukfrånvaron med marginal. Självklart 
fortsätter arbetet med åtgärder för att minska sjukfrånvaron 
ytterligare. För att klara utmaningarna måste arbetet ske i 
samverkan, långsiktigt och strukturerat där både fysiska, 
psykiska och sociala faktorer beaktas. 

Den goda arbetsgivaren tror på 
medarbetarens förmåga

Det stora rekryteringsbehovet är ytterligare en utmaning. 
Därför måste vi fortsätta satsa på utbildning och kompe-
tensutveckling i kombination med tydliga strategier för ett 
långsiktigt arbete. Vår personalpolitik ska vara utvecklande 
och hälsofrämjande för att kunna behålla och rekrytera 
kompetent personal.

Slutligen vill jag bara understryka att det är ni, medarbetare, 
som är den absolut viktigaste faktorn för en fungerande 
verksamhet. Så stort tack till var och en av er anställda inom 
Borås Stad för ert arbete under det gångna året.
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Inledning 

Borås Stad personalekonomiska redovisning 2017 ger en aktuell bild av ett antal personalstrategiska frågor 
och en samlad beskrivning av kommunens personal. Den beskriver personalarbetet för 2017 och några år 
bakåt. Det finns kommunövergripande personalstatistik och analyser samt en del jämförelser med andra 
kommuner. Redovisningen skall ligga till grund för kommunens strategiska arbete med personalpolitiska 
och arbetsmiljöfrämjande insatser för att nå ett hållbart arbetsliv. 

Den personalekonomiska redovisningen är en av flera kunskapskällor för det fortsatta arbetet med att 
trygga personal- och kompetensförsörjningen och Borås Stads ställning som en attraktiv arbetsgivare.  

Alla personalnyckeltal i årsredovisningen är könsuppdelade. 

Uppgifterna har i huvudsak hämtats ur lönesystemet Heroma och Stratsys som är kommunens planerings- 
och uppföljningssystem. Attraktiv arbetsgivarindex har tagits fram i samarbete med NyckeltalsInstitutet 
AB. Mångfaldsstatistik med uppgifter om anställda med utländsk bakgrund har inhämtats från Statistiska 
Centralbyrån SCB. Uppgifterna om personalkostnader har hämtats från kommunens ekonomisystem 
Agresso. Det som inte varit möjligt att ta fram ur IT-systemen har inhämtats genom uppgiftsinsamling 
från kommunens förvaltningar. 

Linnéa Nilsson och Marianne Andrén vid Stadsledningskansliet har varit huvudansvariga för den perso-
nalekonomiska redovisningen. 

STADSLEDNINGSKANSLIET 

Per Olsson 
Personalchef 
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Sammanfattning 

Verksamhetsmål 2017: 

 Sjukfrånvaron blev 7,3 procent vilket innebar att målet 7,5 procent klarades med marginal.

 Hälsa - friska medarbetare under ett år blev 30,9 procent. Målet var satt till 34 procent.

 Antalet arbetade timmar av timavlönade motsvarade 407,9 årsarbeten vilket är 42 mindre än uppsatt
mål som var 450.

Några fakta i korthet 

 9 926 personer var tillsvidare- eller visstidsanställda den 1 november.

 97,2 procent var heltidsanställda.

 Normdiplomering – en utbildning i normer och normkritik ingår numer i arbetsmiljöutbildningen.

 Männens andel av uttagna föräldradagar har ökat från 29 till 32 procent.

 Utbildningar i projektledning, offentlig lag och rätt samt arbetsmiljö och samverkan har genomförts.

 Anställda med utländsk bakgrund har ökat med 1,3 procentenheter till 27,3 procent.

 Personalomsättningen har minskat från 14 till 12,9 procent.

 Kvinnornas medianlön uppgår till 95,6 procent av männens.

 30,9 procent var friska under hela året. 28 procent av kvinnorna och 40,8 procent av männen.

 Sjukfrånvaro motsvarade 780 årsarbeten, en minskning med 63 jämfört med 2016.

 Sjuklönekostnaden ökade med 4,9 procent till 94,3 miljoner kronor.

 Medianlönen för tillsvidareanställda var 27 600 per månad en ökning med 1 174 kr.

 Personalkostnaden var 4 776,4 miljoner kronor.

 Antal utförda timmar av timavlönade motsvarar 408 årsarbeten.

 Chefer med utländsk bakgrund har ökat från 11,8 till 13,5 procent.

 Samtliga förvaltningar har under året börjat arbeta i Stratsys SAM-modul.

Analys - Utmaningar – Uppdrag 
Borås står inför stora kompetensutmaningar när antalet barn och gamla ökar betydligt mer än de i 
arbetsför ålder.  Det är och kommer att vara viktigt att hitta arbetssätt för att kunna behålla eller förbättra 
kvalitén för samhällets välfärdstjänster. Utvecklingen fler barn och äldre är inte unikt för Borås utan en 
utmaning för Sveriges alla kommuner, landsting och regioner vilket innebär att konkurrensen är stor om 
att rekrytera medarbetare. Det krävs nytänk, att våga utmana traditionella arbetssätt och ha en beredskap 
för att möta omfattande förändringar enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rapport ”Sveriges 
viktigaste jobb finns i välfärden. Rekryteringsrapport 2018”. 

För Borås innebär prognosen för befolkningsutvecklingen fram till och med år 2026 att personer i 
arbetsför ålder (20-67 år) endast ökar med 9,54 procent. Gruppen barn och unga (0-19 år) ökar med drygt 
20 procent och gruppen äldre över 80 år ökar med drygt 27 procent. (Källa: Monica Lindqvist, strategisk 
samhällsplanerare, Stadsledningskansliet). Den här utvecklingen visar tydligt att Borås Stad behöver ha god 
beredskap för att klara kompetensförsörjningen av välfärdstjänsterna de närmaste 8-10 åren.  

Det är viktigt att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och att hitta vägar för att minska 
rekryteringsbehovet. Ett sätt att minska rekryteringsbehovet är att utnyttja tekniken bättre. Ett exempel i 
Borås Stad är Arbetslivsförvaltningen som är på gång att pröva digitaliserade ansökningar om 
försörjningsstöd i syfte att ge socialsekreterare mer tid för personliga möten. Inom hemtjänsten har några 
vårdtagare en så kallad trygghetskamera som ger vårdtagaren en ökad trygghet och hemtjänstpersonalen 
kan använda sin tid till andra insatser. 
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Det är också viktigt att skapa bra möjligheter till löne- och karriärutveckling. Under året har ett antal 
KAL-grupper arbetat fram handlingsplaner med olika åtgärder som ska var attraktiva för några av de 
yrkesgrupper som är svårrekryterade. Se vidare i avsnittet Kompetensutveckling och 
kompetensförsörjning.  

Sedan ett antal år infördes heltidsanställning för alla tillsvidareanställda under parollen heltid en rättighet 
deltid en möjlighet. Den analys som gjorts visar att många som tidigare hade deltidsanställningar har 
fortsatt arbeta på samma sysselsättningsgrad som innan man fick heltidstjänster. Här finns anledning att 
undersöka orsakerna bakom valet av deltid och vad som skulle motivera heltidsarbete. Att få medarbetare 
att vilja stanna kvar i yrkeslivet efter fyllda 65 år kan också bidra till att minska rekryteringsbehovet. Det 
finns nu möjlighet för förvaltningarna att fatta beslut om ett lönetillägg på 2 000 kr för att motivera 
medarbetare som fyller 66 år under kalenderåret att välja att vara kvar i arbete.  

Rekryteringsprognos för Borås Stad till och med år 2026 

Personalgrupp 
Antal anställda 

2017 
Antal anställd 

2026 

Ökning på 
grund av 
demografi 

Pensioneringar 
Demografi + 

pensioneringar 

Undersköterska 1 789 2 218 429 413 842 

Vårdbiträden, vårdare 330 409 79 75 154 

Socialsekreterare mfl 255 296 41 23 64 

Grundskollärare 723 839 116 142 258 

Gymnasielärare 389 490 101 76 177 

Förskollärare 829 962 133 172 305 

Barnskötare 387 449 62 71 133 

Ingenjör 97 113 
16 

27 
4 
3 

Tekniker 92 107 15 25 40 

Totalt 4 891 5 882 991 1 024 2 015 

Personal och kompetensförsörjningsarbetet måste även handla om att ta tillvara den fulla potentialen hos 
de som redan är anställda och se till att de är i arbete snarare än sjukfrånvarande. Både den korta och den 
långa sjukfrånvaron har stor inverkan på kompetensförsörjningen. När sjukfrånvaron är i hög i yrken som 
dessutom är svårrekryterade blir det ännu mer påtagligt att de här frågorna hör ihop. 

Det som synliggörs i sjukfrånvarostatistiken är konsekvenser av hur arbetsmarknaden är könssegregerad 
och att det finns systematiskt skillnader mellan mans- och kvinnodominerande verksamheter. 
Arbetsmiljön är inte utformad efter vare sig kön eller yrke och därför hittas inte lösningen där. 
Medelåldern och könssammansättningen har en betydelse för sjukfrånvaron, där kvinnor har ett högre 
sjukskrivningsmönster än män och sjukfrånvaron stiger med åldern. Borås Stad har en hög andel kvinnor 
anställda och en hög medelålder och nästan all kärnverksamhet inom de så kallade kontaktyrkena. Det är i 
organisationen som mötet mellan individ och struktur som formar arbetsmiljön sker och därför är det där 
som organisationen ska leta förklaringar och där som åtgärder ska göras.  

Anställda och sjukfrånvaro räknat i årsarbetare för Borås Stad 2017 

Personalgrupp Antal årsarbetare 
Sjukfrånvaro omvandlat 

till årsarbetare 

Sjukfrånvaro i 
förhållande till antal 

årsarbetare (%) 

Undersköterska 1 750 226 12,9 

Vårdbiträden, vårdare 318 54 17,1 

Socialsekreterare mfl 244 18 7,4 

Grundskollärare 714 31 4,3 

Gymnasielärare 386 16 4,1 

Förskollärare 820 98 12,0 

Barnskötare 381 47 12,5 

Ingenjör 103 3 3,2 

Tekniker 85 4 5,0 

Totalt 4 799 497 10,4 
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En viktig aspekt att tänka på är att det sannolikt är ungefär samma faktorer som å ena sidan gör våra yrken 
meningsfulla, spännande och givande som också gör dem påfrestande. Det gäller att hantera och minimera 
riskerna i kontaktyrken utan att samtidigt ta bort det som känns engagerande och givande för 
medarbetarna. Att hitta denna balansgång är oerhört viktigt i arbetsmiljöarbetet. Enligt Annika Härenstam, 
professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet sitter kommunala arbetsgivare med trumf på hand. 
”Det brukarnära, ganska emotionellt krävande arbete är något av det mest stimulerande och meningsfulla 
arbetet som finns. Det visar forskning fortfarande.” 

Uppdrag 2018/2019 
Borås Stad behöver utmana traditionella arbetssätt och ha en beredskap för att möta omfattande 
förändringar inte minst med anledning av den demografiska utvecklingen. 

Under 2018-2019 är det extra fokus på hur nämnderna… 

 motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65.

 motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid.

 organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron.

 genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid.

 kan öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens  förfogande.

 och hur Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen som innebär
att med rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och därigenom
skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina mål.
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1 Medarbetare 
Den personalekonomiska redovisningen avser i första hand tillsvidareanställda och visstidsanställda med 
månadsavlön, om inte annat anges.  

1.1 Antal anställda 

Anställda per nämnd 2017-11-01 

Tillsvidareanställda Visstidsanställda 

Förändring 
tillsv.anst 

jämfört med 

Nämnd Kvinnor Män Kvinnor Män föregående år 

Revisorskollegiet 2 3 - 1 - 

Kommunstyrelsen inkl Valnämnden 134 66 3 2 112 

Lokalförsörjningsnämnden 16 28 - - -3 

Samhällsbyggnadsnämnden 35 34 4 3 1 

Servicenämnden 88 240 17 26 2 

Tekniska nämnden 46 84 4 3 -10

Miljö- och konsumentnämnden 45 14 4 2 10

Fritids- och folkhälsonämnden 107 75 14 10 98

Kulturnämnden 138 74 17 12 53

Förskolenämnden 1 110 40 318 19 iu

Grundskolenämnden 1 548 398 331 172 iu

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 508 287 58 58 59

Individ- och familjeomsorgsnämnden 228 74 5 6 iu

Arbetslivsnämnden 133 78 14 10 -99

Vård- och äldrenämnden 1 789 251 148 63 iu

Sociala omsorgsnämnden 711 155 44 19 14

Det totala antalet tillsvidareanställda ökade med 15 personer jämfört med 2016. 77,7 procent är kvinnor 
och 22,3 procent är män. Den nya organisationen där tre stadsdelsnämnder upphörde och fyra 
facknämnder tillkom har inneburit viss omflyttning av personal. 

Lagen om anställningsskydd (LAS) ger tidsbegränsat anställda rätt till tillsvidareanställning när man varit 
visstidsanställd mer än två år under en femårsperiod. Förvaltningarna har angett att 62 personer fått 
tillsvidareanställning enligt denna bestämmelse. 

6 638

1 901

981
406

Antal anställda 2017-11-01

Kvinnor tillsv Män tillsv Kvinnor visstid Män visstid
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Sedan 1998 har antalet tillsvidareanställda ökat med 1 312 personer, vilket motsvarar 18,2 procent. 
Könsfördelningen har inte förändrats nämnvärt under perioden. 1998 var andelen tillsvidareanställda 
kvinnor 78,6 procent och år 2017 77,7 procent.  
 

 
 
Diagrammet ger en bild av förändringar av antalet tillsvidareanställda fördelat på personalgrupper under 
de senaste fem åren.  Förändringarna har varierande orsaker. Inom gruppen administration där ledare, 
handläggare och administratörer ingår, har bl. a. en utökning av antalet chefer i förskolan och antalet 
handläggare inom verksamhetsplanering skett under 2017. För vård- och omsorgsarbete handlar det 
framför allt om att antalet undersköterskor och vårdbiträden minskat inom äldreomsorgen men även en 
viss ökning av antalet undersköterskor inom habiliteringen. För skola och barnomsorg beror förändringen 
bland annat på att antalet gymnasielärare, grundskollärare i de tidigare åldrarna, barnskötare och 
elevassistenter ökat.  
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1.2 Personalomsättning 
 
Personalomsättning beskriver den rörlighet som finns i organisationen. Den interna personalomsättningen 
handlar om rörlighet inom och mellan förvaltningarna och kan ses som en kompetensutveckling för både 
organisation och individ.  En positiv syn på intern personalomsättning kan bidra till att öka 
attraktionskraften för Borås Stad som arbetsgivare.  Den externa personalomsättningen som redovisas i 
detta avsnitt beskriver tillsvidareanställda som lämnat organisationen för en annan arbetsgivare eller för att 
man avgått med pension.  

 
 
Personalomsättningen har minskat från 14 procent 2016 till 12,9 procent 2017. Männens 
personalomsättning minskade från 13,9 till 12 procent och kvinnornas från 14 till 13,1 procent. 
Exkluderas de som slutat på grund av uppnådd pensionsålder är personalomsättningen 10,8 procent. 
 

 
Bland yrkesgrupper med minst 20 anställda är fysioterapeuter och arbetsterapeuter de som har högst 
personalomsättning med 37,7 procent.  Sjuksköterskor har en personalomsättning på 20 procent, gruppen 
övrigt lärararbete 18,3 procent, socialsekreterare 18 procent och fritidsledare 16,2 procent. Lägst 
personalomsättning finns inom gruppen tekniker med 5,5 procent, köks- och måltidsarbete samt 
personliga assistenter som båda har 6,6 procent. Enligt Arbetsförmedlingen är det hård konkurrens om 
arbets- och fysioterapeuter, sjuksköterskor och socialsekreterare redan idag och enligt deras femårs 
prognoser kommer dessa grupper även fortsättningsvis vara svårrekryterade. Bristen beror både på att inte 
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tillräckligt många utbildats och en ökad efterfrågan genom att vårdbehovet förväntas öka då allt fler i 
befolkningen blir allt äldre. 

 
Personalomsättning bolag 2017 i procent 
  
Borås Energi och Miljö AB 6,6 
Borås Elnät AB 4,7 
AB Bostäder i Borås 7,1 
Borås Djurpark AB 12,0 
  

 

1.3 Timavlönade 
 
1 495 396 timmar har utförts av timavlönade, inklusive beredskapsarbetare (BEA) och anställda enligt 
PAN-avtalet (personliga assistenter och anhörigvårdare). Antalet arbetade timmar motsvarar 880 
årsarbeten, varav 472 årsarbeten för anställda enligt BEA- och PAN-avtalen. 
 

Timavlönade exklusive BEA och PAN-avtalet  
 Utfall 

2014 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Utfall 
2017 

      

Arbetad tid för timavlönade omräknad till årsarbeten 526 475 473 450 408 

 
Timavlönade medarbetare täcker i huvudsak vakanser uppkomna p.g.a. semester, sjukdom eller annan 
frånvaro, samt anställda för säsongsarbete. Arbetad tid för timavlönade exklusive BEA och PAN, har 
minskat med 65 årsarbeten vilket innebär att målet för 2017 har uppnåtts med god marginal. Vård och 
omsorg har minskat andelen timavlönade med 19,9 årsarbeten och skola och förskola med 17 årsarbeten.  
 

Antal arbetade timmar för timavlönade omräknat till årsarbeten exkl. BEA och PAN 

Personalgrupp Kvinnor 
 
Män 

 
Totalt 

Förändring 
jämfört med 
föregående 

år 

     

Administration     

Ledningsarbete  0,2  0,3  0,4  -0,4 

Handläggararbete  1,9  1,2  3,1  -0,3 

Administratörsarbete  8,0  1,0  9,0  -1,9 

     

Vård och omsorg     

Sjuksköterska  3,6  0,1  3,6  1,1 

Undersköterska, äldreomsorg och habilitering  35,0  7,1  42,1  -0,8 

Vårdbiträde, vårdare m.fl.  77,2  39,8  117,1  -22,1 

Personlig assistent  10,1  4,2  14,2  1,9 

     

Rehabilitering och förebyggande arbete  0,6  -  0,6  0,5 

     

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare  7,1  6,7  13,8  -7,0 

Övrigt socialt och kurativt arbete  0,2  0,5  0,7  -0,7 

     

Skola och förskola     

Grundskollärare  3,0  2,1  5,1  -7,1 

Gymnasielärare  1,0  2,1  3,1  -0,9 

Förskollärare  11,5  1,4  12,9  -23,6 

Fritidspedagog  1,7  1,6  3,4  -3,8 

Övrigt lärararbete  68,0  16,6  84,6  40,3 

Barnskötare  10,7  0,9  11,6  -27,2 

Elevassistent  4,8  1,4  6,2  -6,3 

Övrigt skol- och förskolearbete  11,5  4,9  16,3  11,6 

     

Kultur, turism och fritid     

Fritidsledare  1,7  3,9  5,7  -4,3 

Bibliotekarie, biblioteksassistent  1,6  0,7  2,3  0,2 

Övrig kultur, turism och fritid  3,3  1,8  5,1  -1,4 
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Teknik     

Teknisk handläggare  0,2  0,2  0,3  0,1 

Ingenjör  0,2  0,1  0,3  -0,6 

Tekniker  0,0  0,2  0,2  -0,1 

Hantverkare m m  0,8  10,3  11,1  2,8 

Köks- och måltidsarbete  20,3  4,7  25,0  -2,9 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  9,6  0,3  9,9  11,2 

 
 

 
 
Uppdraget att minska andelen timavlönade har nått betydligt längre än målet 450 årsarbeten som var 
uppsatt för året. Det är sannolikt flera faktorer som påverkat resultatet. Nivån på sjukfrånvaron samt 
tillgången på kompetent personal är ett par faktorer som har betydelse, samt hur de personalintensiva 
verksamheterna som vård och omsorg lyckats optimera bemanningen med god planering av resurspass 
och poolpersonal. Till stöd för detta finns 60 personer anställda i kommunens personalpool varav 19 är 
bemanningsplanerare. Bemanningsenheten är indelad i tre områden: äldreomsorg, sociala omsorg och 
övrig verksamhet. 
 
Antalet timmar utförda av timavlönade är i Borås 4 procent. Genomsnittet för samtliga kommuner är 7 
procent.  
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1.4 Anställda inom olika verksamhetsområden 
 
 

 
 
 
Det har skett mindre förändringar av andelen anställda inom de olika verksamhetsområdena. Exempelvis 
har skola och förskola ökat med 0,5 procentenheter, vård och omsorg har minskat med 2,0 och 
administration har ökat med 1,5 procentenheter jämfört med föregående år. 
 
Anställda per personalgrupp 2017-11-01 

 Tillsvidareanställda Visstidsanställda  

Personalgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män 

Förändring 

jämfört 
med före-
gående år 

tillsv. anst. 

      

Administration      

Ledningsarbete  319 141 2 2 41 

Handläggararbete  285 146 19 13 68 

Administratörsarbete  284 33 19 6 19 

      

Vård och omsorg      

Sjuksköterska 212 24 8 - 2 

Undersköterska, äldreomsorg och habilitering 1 587 202 71 20 -138 

Vårdbiträde, vårdare m.fl.  251 79 107 57 -32 

Personlig assistent  132 24 3 1 -5 

Övrigt vård- och omsorgsarbete  8 5 - - - 

      

Rehabilitering och förebyggande arbete 63 11 2 - -11 

      

Socialt och kurativt arbete      

Socialsekreterare  244 54 17 9 -25 

Övrigt socialt och kurativt arbete 75 28 2 2 4 

      

Skola och förskola      

Grundskollärare  578 145 96 61 - 

Gymnasielärare  225 164 24 44 23 

Förskollärare  792 37 275 22 -14 

Fritidspedagog  59 15 51 34 -4 

Övrigt lärararbete  188 89 46 21 12 

Barnskötare  374 13 76 1 14 

Dagbarnvårdare  1 - - - -1 

Elevassistent  146 67 46 43 12 

Övrigt skol- och förskolearbete  30 13 12 3 5 

Administration 
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Vård och omsorg 
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Rehabilitering och 
förebyggande 

arbete 
0,9 %

Socialt och
kurativt arbete 

4,7 %

Skola, förskola 
34,4%

Kultur, turism och 
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 Tillsvidareanställda Visstidsanställda  

Personalgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män 

Förändring 

jämfört 
med före-
gående år 

tillsv. anst. 

      

Kultur, turism och fritid      

Fritidsledare  33 40 7 10 5 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 60 20 10 1 -1 

Övrig kultur, turism och fritid 75 50 6 9 2 

      

Teknik      

Teknisk handläggare  31 16 1 3 7 

Ingenjör 32 71 1 2 9 

Tekniker  7 79 1 - 4 

Hantverkare m. m.  23 248 4 25 2 

Köks- och måltidsarbete  307 48 24 8 5 
Städ, tvätt och renhållningsarbete  216 36 52 9 11 

      

Kod saknas 1 3 0 0 - 

      

Totalt 6 638 1 901 982 406 15 

 
Det totala antalet tillsvidareanställda är i stort detsamma som år 2016. 86 procent av samtliga anställda har 
tillsvidareanställning. Förändringar inom personalgrupperna har skett inom till exempel vård och omsorg 
som minskat med 177 tillsvidareanställda, huvuddelen bland undersköterskor i äldreomsorgen. Här 
påverkas siffrorna till viss del av att vård- och omsorgsboendet Kapplandsgatan övergick i privat regi 
under året. Område administration har ökat, bland annat genom införandet av olika tjänster för 
verksamhetsstöd där ett exempel är biträdande förskolechefer. Även skola och förskola har ökat med 
totalt 42 tjänster varav gymnasielärare utgör 23 av dessa. 
 

Fördelning mellan män och kvinnor 
Fördelningen mellan män och kvinnor ligger kvar på i stort sett samma nivå som tidigare.76,8 procent av 
samtliga anställda är kvinnor och 23,2 procent är män. 
 
Det råder jämn könsfördelning inom 22 av totalt 124 yrkesgrupper. För att betraktas som jämn 
könsfördelning ska andelen kvinnor respektive män ligga i intervallet 40 till 60 procent. Lärare i 
gymnasieskolan, fritidsledare och chefer inom administration är exempel på jämställda grupper. Andelen 
kvinnor är liten bland t.ex. tekniker inom IT och hantverkare och andelen män är liten bland t.ex. 
omvårdnadspersonal och förskollärare. 
 

Chefer 
Tabellen redovisar chefer på alla nivåer inom kommunen. Som chef räknas den som i personal- och 
lönesystemet registrerats med en chefskod enligt koderna för AID (Arbetsidentifikation), som används i 
kommuner och landsting. 
 

Tillsvidareanställda chefer inom kommunen 2017-11-01 
 

Kvinnor Män 

Förändring 
jämfört med 

2016-11-01 

    

Totalt kommunen 304 145 25 

 
Andelen kvinnliga chefer har fortsatt öka från 65 till 68 procent. Ett mål är att könsfördelningen för 
chefer ska motsvara den som finns för de anställda totalt. Av förvaltningscheferna är 7 av 16 kvinnor. 
Det råder ett jämställt förhållande mellan könen i förvaltningarnas ledningsgrupper där 57,3 procent är 
kvinnor. Andelen medlemmar i ledningsgrupper med utländsk bakgrund har ökat från 6,8 till 9,7 procent. 
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1.5 Hel- och deltidsanställda 
 
97,2 procent av alla tillsvidareanställda har heltidstjänst, en effekt av kommunstyrelsens beslut om rätt till 
heltid. Under året har tre dispenser beviljats från heltidsbeslutet, två yrkeslärare och en tjänst som 
utbildningsledare. 239 tillsvidareanställda saknar heltidsanställning, vilket är 68 färre jämfört med 2016. De 
kvarvarande deltidstjänsterna är modersmålslärare i språk med mycket låg efterfrågan samt några 
medarbetare med partiell sjukersättning som behållit den sysselsättningsgrad man hade när rätten till heltid 
infördes. 
 
64,3 procent av medarbetarna med tidsbegränsad anställning hade heltidstjänst vid mättillfället.  
 
 Andel tillsvidareanställda per sysselsättningsgrad 

 
 

  
  

I december 2017 hade 860 medarbetare beviljats partiell tjänstledighet i enlighet med heltidsbeslutet. Det 
är 61 färre än vid samma tidpunkt 2016. Genomsnittlig sysselsättningsgrad för dessa var 80,8 procent. 
Den sammanlagda tjänstledigheten motsvarar 165 årsarbeten.  
 

 
 

1.6 Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad i procent för tillsvidareanställda 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

         

Kvinnor 93,2 93,8 94,2 98,3 98,3 98,6 98,7 

Män 96,8 97,2 97,1 98,7 98,8 98,8 99,1 

         
Totalt 93,9 94,6 94,8 98,4 98,4 98,6 98,8 

 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidare- och visstidsanställda tillsammans är 97,1 procent. 
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1.7 Ålder 
 

Medelålder  
Medelåldern för tillsvidareanställda har ökat från 45,4 år till 46,5 år jämfört med 2016. För kvinnor är 
medelåldern 46,2 år och för män 47,3 år. Genomsnittsåldern för anställda i landets kommuner är 45,2 år 
för kvinnor och 44,5 år för män. 
 
Lägst medelålder har Miljöförvaltningen och Förskoleförvaltningen med 44,0 år. Högst medelålder har 
Tekniska förvaltningen och Servicekontoret med 48,7 år.  
 
Bland yrkesgrupper med minst 10 medarbetare är medelåldern lägst hos samhällsplanerare med 35,9 år 
och högst hos förvaltningschefer med 58,5 år. 

 
 
En tredjedel av alla tillsvidareanställda finns i åldersintervallet upp till 40 år, 41 procent är 50 år eller äldre 
och 31 procent är över 60 år.  
 

1.8 Planerade pensionsavgångar 2017-2026 
 
Beräkningen av pensionsavgångar utgår från en ålderspensionering vid 65 år. Eftersom pensionsåldern är 
rörlig 61-67 år kan det verkliga antalet avgångar avvika något från följande prognos. 
 

Planerade pensionsavgångar 2018-2027 

 
Område 

Antal 
pensionsavgångar 

% av totalt antal 
anställda 

   
Administration 368 30,3 
Vård och omsorg 658 26,4 
Rehabilitering och förebyggande arbete 13 18,3 
Socialt och kurativt arbete 70 17,6 
Skola och förskola 663 22,8 
Kultur, turism och fritidsarbete 58 21,3 
Teknik 387 34,8 
   

Totalt kommunen 2 217 26,2 

 
Mer än en fjärdedel av de tillsvidareanställda kommer att pensioneras under kommande tioårsperiod. Det 
innebär att 180 till 250 personer beräknas avgå per år. Störst antal pensionsavgångar finns bland 
omvårdnadspersonal, förskollärare och grundskollärare. 
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157 chefer, vilket motsvarar 35 procent av samtliga chefer, beräknas gå i pension fram till 2026. De flesta 
pensionsavgångarna återfinns bland förvaltningschefer, chefer inom äldreomsorgen, rektorer och 
förskolechefer. 
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2 Lön 

2.1 Lönepolitik 

Lönepolitiken är viktig för att skapa förutsättningar för Borås Stad att rekrytera och behålla medarbetare 
med rätt kunskap och erfarenhet.  Den ska bidra till att verksamhetens mål kan uppnås och att goda 
prestationer kan belönas. Det förutsätter att målen, såväl för verksamheten som för medarbetarna, är 
tydliga och går att följa upp.  

Lönen är ett styrmedel för att åstadkomma ständiga förbättringar i verksamheten. Den ska stimulera till 
effektivitet, produktivitet och kvalitet. Borås Stad eftersträvar en ökad lönespridning och lönen ska 
differentieras med hänsyn till arbetsuppgifternas svårighetsgrad, hur väl medarbetaren uppfyller arbetets 
krav samt resultat och prestation. Förutsättningarna för en god löneutveckling ska vara väl kända för 
samtliga medarbetare. Varje arbetsplats ska föra en dialog kring verksamhetens mål, resultat och 
lönekriterier för att kunna bidra till det positiva sambandet mellan mål, resultat och lön. 

Löneöversyn 
I löneöversyn 2017 gjordes särskilda satsningar på första linjens chefer, socionomgrupperna, 
miljöhandläggare och samtliga lärargrupper. Dessutom gjordes en särskild satsning på undersköterskor i 
det centrala avtalet. 
Förvaltningscheferna ansvarade för analys av sin verksamhet, prioriteringar och åtgärder som behövde 
göras i löneöversynen utöver de centrala direktiven. Löneökningarna för samtliga avtalsområden 
motsvarade 3,54 procent. 

Lönekartläggning 
För att kvalitetssäkra en väl fungerande lokal lönebildning gör Borås Stad årligen en lönekartläggning med 
syftet att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader. Lönekartläggning och analys görs både 
på central nivå och på förvaltningsnivå och är en viktig del av löneprocessen.  
Kartläggning görs av löneskillnader mellan kvinnor och män inom lika och likvärdiga arbeten.  
Eventuella skillnader analyseras i syfte att upptäcka om de har ett indirekt eller direkt samband med kön. 
Resultatet redovisas i en handlingsplan. 

Årets lönekartläggning visar på att det finns ett återkommande behov av att revidera gruppernas 
befattningar och indelning i de så kallade ”LIKA-grupperna”. Särskilda budgetfinansierade satsningar 
utifrån handlingsplanen kommer att genomföras från 1 januari 2018 för bibliotekarier och förskollärare. 

Arbetsvärdering 
Arbetsvärdering genomförs regelbundet på central nivå och är en del i den lagstadgade 
lönekartläggningen. I arbetsvärderingen kartläggs skillnader mellan lika eller likvärdiga arbeten. 
Jämförelsen gäller löneskillnader mellan kvinnor och män i en grupp som har lika arbeten och mellan 
kvinno- och mansdominerade grupper med likvärdiga arbetsuppgifter. Det är arbetsuppgifterna som 
värderas, inte hur individen utför arbetet. För att kunna avgöra om arbeten är lika eller likvärdiga bedöms 
de utifrån hur höga krav befattningen ställer på de fyra faktorerna kompetens, ansvarstagande, arbetsinsats 
och arbetsmiljöförutsättningar. 

Övriga åtgärder för lön 
Mentorsavtal 
Kollektivavtal avseende mentorer för förskollärare, fritidspedagoger, samtliga lärargrupper, sjuksköterskor 
och samtliga socionomgrupper.  
Avtalen innebär att medarbetare efter genomgången mentorsutbildning får ett lönepåslag på 500 kr 
(sjuksköterskor) samt ett lönetillägg på 1 000 kr respektive 1 500 kr per månad under uppdraget som 
mentor. Under 2017 hade 61 personer mentorsuppdrag. 
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Utvecklingstjänster 
Ett kollektivavtal med lärarorganisationerna som innebär att lärare får ett lönetillägg på 1 500 kr per 
månad under uppdraget.  
 
Erfarenhetssatsning 
Borås Stad har beslutat om en särskild erfarenhetsatsning för att försöka minska personalomsättningen 
bland socialsekreterare, biståndshandläggare, LSS-handläggare, psykiatrihandläggare, metodhandledare och 
1:e socialsekreterare, vilket innebär att medarbetare som tjänstgör ett år eller längre med samma 
arbetsuppgifter inom Borås Stad erhåller ett lönepåslag. Ett års sammanhängande erfarenhet ger ett 
lönepåslag på 500 kr, två till fyra års sammanhängande erfarenhet ger ett lönepåslag på 1 000 kr per månad 
och efter fyra år 1 500 kr per månad.  
 
Cyklar som personalförmån 
Sedan 2016 finns förmånen att hyra cykel genom bruttolöneavdrag. En förmån som ger möjlighet till 
förbättrad hälsa och bidrar till en bättre miljö samt är en del av stadens budgetmål för att sänka CO2-
halten. Vid utgången av 2017 har 511 medarbetare hyrt totalt 608 cyklar. Totalt har 29 av dessa personer 
avslutat sina anställningar och därmed också sina hyresavtal.  
 
Lönetillägg för anställda 65+ 
Från februari 2017 finns möjlighet för förvaltningarna att besluta om lönetillägg om 2 000 kr per månad 
för anställd som fyller 66 år under kalenderåret. Lönetillägget kan användas för att behålla personal och 
kompetens i verksamheter med personalbrist eller inom svårrekryterade grupper. Under 2017 fick 92 
personer lönetillägget.  
 
Semesterdagstillägg, växling till extra lediga dagar 
Borås Stad erbjuder medarbetare anställda under ett helt kalenderår möjlighet att växla 
semesterdagstillägget i kronor till extra lediga dagar. Medarbetare som är 39 år eller yngre får 5 extra lediga 
dagar och medarbetare som är 40 år eller äldre får 6 extra lediga dagar. Under 2017 var det 1 091 
medarbetare som växlade semesterdagar.  
 
Årskort för kollektivtrafik 
Anställda i Borås stad har möjlighet att köpa Västtrafiks årskort på avbetalning under 12 månader genom 
nettoavdrag på lön. Genom att utnyttja detta sparar medarbetaren två månadsavgifter jämfört med att 
köpa månad för månad. Kortet gäller för resor i 365 dagar och är inte personliga. Vid årets slut hade 185 
medarbetare totalt 197 busskort.  
 

2.2 Lönestatistik 
 
Lönerna i tabellen omfattar tillsvidareanställd personal och är omräknade till heltidslöner. Lönestatistiken 
är i första hand avsedd att ge en översiktlig bild av löner, både totalt och för olika personalgrupper. 
Redovisningen ersätter inte den lönekartläggning som nämnderna gör varje år i enlighet med diskrimine-
ringslagen. 
 

Medianlön i kronor per månad  för tillsvidareanställd personal 2017-12-31. 

Personalgrupp Kvinnor Män Totalt 
Kvinnors lön i förhållande  

till männens i procent 

      

Administration     

Ledningsarbete 41 500 45 500 42 000  91,2 

Handläggararbete 34 950 36 500 35 500  95,8 

Administratörsarbete 27 200 28 010 27 200  97,1 

     

Vård och omsorgsarbete     

Sjuksköterska 32 400 31 200 32 100  103,8 

Undersköterska, skötare 25 534 25 090 25 500  101,8 

Vårdbiträde, vårdare m.fl. 22 955 24 600 23 185  93,3 
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Personalgrupp Kvinnor Män Totalt 
Kvinnors lön i förhållande  
till männens i procent 

     

Personlig assistent 23 900 24 373 23 940  98,1 

Övrigt vård- och omsorgsarbete 40 000 38 500 39 000  103,9 

     

Rehabilitering och förebygg. arbete 29 925 29 500 29 850  101,4 

     

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare 32 000 29 875 31 825  107,1 

Övrigt socialt och kurativt arbete 30 450 31 100 31 000  97,9 

     

Skola och förskola     

Grundskollärare 33 100 33 900 33 200  97,6 

Gymnasielärare 35 800 36 000 35 800  99,4 

Förskollärare 28 700 29 350 28 700  97,8 

Fritidspedagog 29 200 29 500 29 275  99,0 

Övrigt lärararbete 34 700 34 900 34 810  99,4 

Barnskötare 23 700 22 050 23 600  107,5 

Dagbarnvårdare 24 900 - 24 900  - 

Elevassistent 24 950 24 600 24 690  101,4 

Övrigt skol- och förskolearbete 29 000 28 200 28 500  102,8 

     

Kultur, turism och fritidsarbete     

Fritidsledare 25 100 24 200 24 645  103,7 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 27 850 27 825 27 825  100,1 

Övrigt kultur, turism och fritid 29 500 28 563 29 000  103,3 

     

Teknik     

Teknisk handläggare 33 550 33 200 33 300  101,1 

Ingenjörer 33 800 35 625 34 800  94,9 

Tekniker 30 725 29 235 29 240  105,1 

Hantverkararbete m m 24 365 25 450 25 300  95,7 

Köks- och måltidsarbete 24 225 25 000 24 350  96,9 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 23 300 23 400 23 300  99,6 

     
Totalt kommunen 27 440 28 700 27 600  95,6 

 
Medianlönen har ökat  med 1 174 kronor jämfört med 2016. Det motsvarar en ökning med 4,4 procent. I 
totalt 13 av 28 personalgrupper är kvinnornas medianlön högre än männens.  
 
Följande tabell visar löneutvecklingen som förändring av medianlönen jämfört med närmast föregående 
år. Mätningen är gjord den 31 december respektive år. 
 

Löneutveckling i procent för tillsvidareanställda 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

        

Kvinnor 2,6 3,3 2,5 2,3 2,6 3,2 4,4 

Män 2,5 4,0 2,4 2,3 2,3 1,5 5,5 
        
Totalt kommunen 2,5 3,4 2,5 2,3 2,5 3,1 4,4 

 
Löneutvecklingen mellan 2011 och 2017 har varit 4 535 kronor vilket motsvarar 19,8 procent. 
 
Följande diagram visar en jämförelse av medianlönen för tillsvidareanställda utan hänsyn till befattningars 
olika arbetsuppgifter, krav på kompetens, ålder, erfarenhet och ansvar. I förhållande till männen har 



PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2017 LÖN 

 19 

medianlönen för kvinnor sakta ökat sedan 2012. Däremot sker en sänkning med 1 procentenhet 2017 
jämfört med 2016. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män varierar inom olika yrkeskategorier vilket 
framgår av den tidigare sammanställningen av medianlöner.  
 
Vid lönekartläggningen som genomfördes i augusti 2017, där både tillsvidareanställda och tidsbegränsat 
anställda ingick, var kvinnornas lön i förhållande till männens 95,4 procent vilket var en ökning från 2016 
då motsvarande siffra var 95 procent. Under hösten 2016, före omorganisationen, skedde en ökad 
rörlighet bland tillsvidareanställda framför allt inom befattningar som chefer och handläggare. Denna 
rörlighet är en förklaring till kvinnornas förändrade löneläge i jämförelse med männens åren 2015, 2016 
och 2017.  
 
 

 
 

 
 

2.3  Lönespridning 
 
Lönespridning eller differentierad lön är ett medel för att skapa utrymme för löneutveckling i ett yrke. 10:e 
percentilen är den nivå under vilken 10 procent av lönerna återfinns. På samma sätt är den 90:e 
percentilen den nivå under vilken 90 procent av lönerna återfinns. Lönespridning definieras som 
skillnaden mellan den 90:e och 10:e percentilen. 

 
Lönespridning 2017-12-31 

 10:e percentilen Median 90:e percentilen 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

       

Kvinnor 22 300 22 800 26 274 27 440 34 200 37 300 
 

Män 22 300 22 730 27 205 28 700 38 000 40 500 

       

Totalt kommunen 22 300 22 800 26 426 27 600 35 200 38 000 

 
Lönespridningen för kvinnor är 14 500 kronor, för män 17 770 kronor och totalt 15 200 kronor. Den 
totala lönespridningen ökade med 2 300 kronor eller 17,8 procent jämfört med 2016. 
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3 Resursanvändning - Fördelning mellan överenskommen och 
utförd arbetstid  

3.1 Arbetad tid och frånvaro 

Arbetad tid är utförda arbetstimmar av all personal under hela året efter att frånvaro räknats av. Den totalt 
arbetade tiden räknas fram på följande sätt: 

- Avtalad/överenskommen arbetstid - frånvaro = nettoarbetstid
- Nettoarbetstid + övertid + fyllnadstid + flextid = totalt arbetad tid

Med frånvaro avses semester, ferie/uppehåll, arbetsskada, sjukdom/sjukersättning, rehabilitering, föräld-
raledighet och övrig ledighet (ledighet för militärtjänstgöring, betalda studier, obetalda studier, facklig 
verksamhet samt övrig tjänstledighet). 

Nyckeltalet visar tidsanvändningen inom kommunen och hur frånvaron fördelas mellan olika frånvaro-
orsaker. Den totalt arbetade tiden översätts till antal årsarbeten vilket ger en tydligare bild av 
resursutnyttjandet i kommunen jämfört med att enbart redovisa antal årsarbetare utifrån 
sysselsättningsgrad i anställningsavtalen. 

Nettoarbetstiden för samtliga medarbetare, inklusive timavlönade, uppgick till 14 961 832 arbetstimmar 
eller 8 801 årsarbeten. Kvinnorna har arbetat 10 988 279 timmar och männen 3 973 552  timmar. 
Nettoarbetstiden motsvarar 75,7 procent av överenskommen tid vilket är 0,1 procentenheter lägre än 
2016. Uttag av övertid och fyllnadstid minskade med 6 732 timmar och uppgick till 102 676 timmar vilket 
motsvarar 60 årsarbeten. Den totalt arbetade tiden (inklusive över- och fyllnadstid) motsvarar 76,2 procent 
av överenskommen tid. 

Överskjutande flextid 

Totalt 
arbetad 
tid 

Övertid 

Fyllnadstid 

Överenskommen 
arbetstid enligt 
avtal 

Arbetad tid 
enligt avtal 

Semester 
Egen sjukfrånvaro 
Lagstadgad/avtalad 
ledighet 
Föräldraledighet 
Övrig ledighet 

Frånvaro 
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Arbetad tid och frånvaro i procent av avtalad tid 2017 för all personal inkl. timavlönade 

 Kvinnor Män 

   
Nettoarbetstid 73,5 82,4 

Sjukfrånvaro  7,7 4,4 

Semester 9,1 8,2 

Föräldrapenning 4,7 1,6 

Tillfällig föräldrapenning 0,9 0,5 

Utbildning 1,0 0,5 

Facklig tid 0,1 0,1 

Övrig frånvaro 2,9 2,3 

   

Total tid 100,0 100,0 

 
 

 
 
Totalt utfördes 8 862 årsarbeten under året vilket är en ökning med 9 årsarbeten jämfört med 2016. 
 
Semester, sjukfrånvaro och föräldraledighet är frånvaroorsaker som haft störst påverkan på 
nettoarbetstiden. 
 

 Total frånvaro i årsarbeten för samtliga anställda 

Frånvaroorsak 2014 2015 2016 2017 

    Kvinnor Män Totalt 

       

Sjukfrånvaro  693  778  824 681 126 806 

Semester 929  959  1 008 801 234 1 035 

Utbildning 86  70  85 85 14 99 

Föräldraledighet 474  485  476 416 46 462 

Tillfällig föräldrapenning 79  84  89 82 14 96 

Kompensationsledighet 23  21  19 11 3 14 

Övrig frånvaro med lön 12  27  11 8 3 11 

Övrig frånvaro utan lön 284  275  303 237 58 294 

       

Totalt kommunen 2 580  2 700  2 612 2 327 501 2 827 

Nettoarbetstid
75,7%

Sjuk 6,9%

Semester 8,9%
Föräldrapenning 4%

Tillf föräldrapenning 
0,8 %

Utbildning 0,9 % 

Facklig tid 0,1%Övrig frånv 2,8%
Över- o fyllnadstid 

0,5%
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3.2  Arbete – föräldraskap 
 

 
 
Antalet uttagna timmar med föräldraledighet har minskat med 23 607 timmar till 786 097. Männens andel 
har ökat från 8,6 till 10 procent av den totalt uttagna föräldraledigheten.  
 
 

 
163 418 timmar har tagits ut för vård av barn (VAB). Det är en ökning med 11 962 timmar eller 7,9 
procent. Männens uttag motsvarar 15 procent av totalt uttagna timmar, en minskning med 0,6 
procentenheter. 
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3.3 Övertid och fyllnadstid 
 

Övertid i timmar 2017 

Personalgrupp Kvinnor Män 

Totalt 
uttryckt i 

årsarbeten 

Förändring 
årsarbeten 
jämfört med 
föregående 

år 

          

Administration 1 146 159 0,8 -0,1 

Vård och omsorg 15 160 3 621 11,0 -0,4 

Rehabilitering och förebyggande arbete - 1 0,0 -0,1 

Socialt och kurativt arbete 421 92 0,3 - 

Skola och förskola 9 547 4 756 8,4 0,4 

Kultur, turism och fritidsarbete 394 357 0,4 -0,4 

Teknikarbete 2 078 13 958 9,4 1,4 

Kod saknas - -   

     

Totalt kommunen 28 745 22 944 30,4 0,9 

 

Fyllnadstid i timmar 2017 

Personalgrupp Kvinnor Män 

Totalt 
uttryckt i 

årsarbeten 

Förändring 
årsarbeten 
jämfört med 
föregående 

år 

          

Administration 1 244 24 0,7 0,2 

Vård och omsorg 11 446 3 203 8,6 -6,2 

Rehabilitering och förebyggande arbete 21 - 0,0 - 

Socialt och kurativt arbete 1 117 128 0,7 -0,1 

Skola och förskola 23 423 2 923 15,5 2,0 

Kultur, turism och fritidsarbete 1 408 1 342 1,6 -0,7 

Teknikarbete 3 966 747 2,8 -0,2 

Kod saknas - -   

     

Totalt kommunen 42 624 8 367 30,0 -4,9 

 
Över- och fyllnadstid har minskat med drygt 6 700 timmar och utgör 0,5 procent av överenskommen tid. 
Utförda timmar motsvarar 60,4 årsarbeten. 
 
1 466 personer har inlöst övertid och saknar därför rätt till övertidsersättning. Deras övertid, så kallad TT-
tid, registreras normalt inte i kommunens löne-/PA-system utan registreras som flextid.  
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Över- och fyllnadstid har minskat med 66 procent jämfört med 1998. 
 

3.4  Sparade semesterdagar  
 

Under många år har det byggts upp en semesterskuld då många anställda har innestående sparade 
semesterdagar. Det finns all anledning att stimulera till och ge möjlighet för medarbetaren att ta ut den 
lagstadgade semestern, inte minst ur ett arbetsmiljöperspektiv.  I slutet av året hade tillsvidareanställda 
med semestertjänst drygt 101 000 sparade semesterdagar. Omräknat i pengar innebär det att Borås Stad 
har en skuld till medarbetarna på 142 649 583 kronor, exklusive PO-pålägg. Utöver detta fanns också en 
löneskuld vid årets slut på drygt 49 000 000 kr till medarbetare med tidsbegränsade anställningar. 
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4 Arbetsmiljö 

4.1 Hälsobokslut 

Hälsobokslutet följer upp åtta nyckeltal inom personalområdet. Inom hälsa handlar det om hälsa, 
långtidsfrisk och frisktal. För sjukfrånvaro obligatoriska sjukfrånvaron och sjukfall. Benämningen 
”obligatorisk” kommer av att alla kommuner tar ut sin sjukfrånvaro på samma sätt. Detta görs för att 
möjliggöra nationella jämförelser. För rehabilitering handlar det om inflöde och återgång i arbete. Även den 
externa personalomsättningen följs upp. Hälsobokslutet är ett sätt att nyansera och lyfta fram olika faktorer 
som påverkar möjligheterna att skapa en god arbetsplats och ett hållbart arbetsliv.  

Sammanställning Nyckeltal Hälsobokslut 

Nyckeltal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Hälsa 34,8 33,1 33,5 30,7 31,5 30,9 

2. Långtidsfrisk 22,5 21,6 20,6 20,1 19,6 19,8 

3. Frisktal 59,6 58,2 57,4 56,0 55,8 56,7 

4. Obligatorisk sjukfrånvaro 5,4 6,1 6,7 7,4 7,5 7,3 

5. Sjukfall 13,6 14,1 13,9 14,7 12,9 13,9 

6. Rehabilitering - inflöde 1,0 1,1 1,2 1,3 1,0 1,2 

7. Rehabilitering - återgångar 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 

8. Personalomsättning (extern) 9,0 9,2 9,4 10,7 14,0 12,9 

1. Nyckeltal hälsa
Definition: Andel helårsfriska medarbetare, ett organisatoriskt perspektiv 

Verksamhetsmål - Andel helårsfriska medarbetare i procent 

Mål 
2017 

Kvinnor Män 
Utfall 
2017 

Andel helårsfriska medarbetare i procent 34 28,0 40,8 30,9 

Uppföljning av friska personer under ett år, nyckeltalet hälsa, ger en indikation på hur organisationen 
fungerar. Det är ett mått som på gruppnivå sätter fokus på organisatoriska faktorer som skapar en god 
arbetsplats med friska medarbetare. 30,9 procent av medarbetarna var helårsfriska under året: 28,0 procent av 
kvinnorna och 40,8 procent av männen. Det är en försämring jämfört med föregående år, men fortfarande 
bättre än för 2015, dock når siffrorna inte upp till fullmäktiges mål på 34 procent. Både kvinnor och män 
visar ett lägre resultat i år, männen något mer än kvinnorna.  
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Hälsa – helårsfriska i procent 2017 per nämnd  

 Kvinnor Män Totalt 

    
Revisorskollegiet 100,0 66,7 80,0 
Kommunstyrelsen inkl valnämnden 35,8 56,5 43,2 
    
Lokalförsörjningsnämnden 21,4 58,3 44,7 
Samhällsbyggnadsnämnden 39,4 45,2 42,2 
Servicenämnden 32,6 40,6 38,4 
Tekniska nämnden 37,8 31,7 33,9 
Miljö- och konsumentnämnden 35,0 53,8 39,6 
    
Fritids- och folkhälsonämnden 35,8 39,5 37,4 
Kulturnämnden 24,2 35,6 28,3 
    
Förskolenämnden 19,9 25,6 20,1 
Grundskolenämnden 31,4 44,1 34,2 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 39,4 48,7 43,0 
    
Individ- och familjeomsorgsnämnden 37,8 31,8 36,3 
Arbetslivsnämnden 37,3 42,9 39,3 
Vård och äldrenämnden 23,9 27,8 24,4 
Sociala omsorgsnämnden 27,2 39,6 29,5 
    
Totalt kommunen 28,0 40,8 30,9 

 
Värdet för nyckeltalet hälsa varierar mellan nämnderna. De högsta värdena finns vid 
Lokalförsörjningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och 
Kommunstyrelsen. De lägsta värdena återfinns i Förskolenämnden, Kulturnämnden, Vård- och 
äldrenämnden och Sociala omsorgsnämnden.  
 

Hälsa – helårsfriska i procent 2017 fördelade på personalgrupper  

   2017  

Personalgrupp  2016 Kvinnor  Män Totalt 

     
Administration     
Ledningsarbete   62,8  58,6  68,7 61,6 
Handläggararbete   45,5  41,4  48,6 43,8 
Administratörsarbete   31,7  31,7  41,7 32,8 
     
Vård- och omsorg     
Sjuksköterska  30,4  31,0  26,3 30,5 
Undersköterska, skötare  22,0  20,7  20,9 20,7 
Vårdbiträde, vårdare med flera   19,2  21,5  30,2 23,7 
Personlig assistent   40,5  32,8  52,2 35,8 
Övrigt vård omsorgsarbete   -  -  50,0 18,2 
     
Rehabilitering och förebyggande arbete  26,6  21,7  37,5 24,1 
     
Socialt och kurativt arbete     
Socialsekreterare   33,0  39,9  38,8 39,7 
Övrigt socialt och kurativt   29,4  31,9  44,0 35,1 
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   2017  

Personalgrupp  2016 Kvinnor  Män Totalt 

     
Skola och förskola     
Grundskollärare   44,4  42,5  51,9 44,6 
Gymnasielärare   52,2  43,6  58,6 50,4 
Förskollärare   20,3  17,2  29,3 17,8 
Fritidspedagog   17,6  16,9  15,6 16,5 
Övrigt lärararbete   49,3  36,4  57,1 43,1 
Barnskötare   18,5  16,6  28,6 17,0 
Dagbarnvårdare   50,0  -  - - 
Elevassistent   23,4  17,9  18,7 18,2 
Övrigt skol-/förskolearbete   21,2  18,8  23,1 20,0 
     
Kultur, turism och fritid     
Fritidsledare   19,7  18,2  23,1 20,8 
Bibliotekarie, biblioteksassistent  25,6  16,9  21,1 17,9 
Övrig fritid kultur turism   42,1  34,3  46,3 39,5 
     
Teknik     
Teknisk handläggare   33,3  34,8  35,7 35,1 
Ingenjörer  47,1  29,6  47,9 42,9 
Tekniker   39,5  28,6  34,7 34,1 
Hantverkararbete m.m.   26,1  4,5  32,1 29,7 
Köks- och måltidsarbete   28,1  26,4  40,4 28,3 
Städ tvätt förråd  26,9  28,5  35,0 29,5 
     
Kod saknas  100,0  100,0  100,0 100,0 
     
Totalt kommunen  31,5  28,0  40,8 30,9 

 
Bryts nyckeltalet ner på personalgrupper framträder en mer nyanserad bild. Forskning visar att det finns 
systematiska skillnader mellan könen och mellan olika yrkesgrupper. Kvinnor har generellt sett ett lägre 
hälsotal än män, vanligen med cirka 25 procent, kollektivanställda har ett lägre hälsotal än tjänstemän, även 
där en skillnad på cirka 25 procent. Dessa olikheter följer ohälsans fördelning i samhället i stort och har sin 
grund i hälsans bestämningsfaktorer. Det här är alltså en strukturell skillnad i fråga om hälsa som syns även i 
Borås Stad och som framträder tydligare när nyckeltalet bryts ner på yrkesgruppsnivå. Det synliggörs ännu 
tydligare när sjukfrånvaro fördelas på respektive yrke. Det här gör att olika nivåer kan anses rimliga för olika 
yrkesgrupper. Vissa grupper bör ha/kan förväntas ha en nivå kring 40 procent, medan andra bör ligga på upp 
till 50-60 procent.  
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2. Nyckeltal långtidsfrisk 
Definition: Andel medarbetare som är helårsfriska över 2 år.  
 
Totalt var 1 479 personer långtidsfriska under tvåårsperioden 2016-2017 vilket motsvarar 19,8 procent av 
samtliga anställda. Det innebär en ökning från föregående år med 0,2 procentenheter. Män är mer 
långtidsfriska än kvinnor med 29,8 procent jämfört med 17,0 procent. Men kvinnorna står för årets 
ökning.  
 

 
 
Genom att följa upp nyckeltalen hälsa och långtidsfrisk läggs fokus på organisatoriska faktorer som skapar 
friska arbetsplatser. Ett perspektiv som enligt forskning visat sig ha stor betydelse för att skapa en 
hälsosam organisation. De båda nyckeltalen visar hur organisationskulturen ser ut med utgångspunkt i 
styrning och ledning, ledarskap och medarbetarskap. Båda måtten är på gruppnivå och mäter helheten. 
Resultaten visar att Borås Stad har en del utmaningar framför sig. 
 
Hälsa är resultatet av ett komplext samspel mellan olika faktorer och variationer dem emellan, allt utifrån 
arbetsplatsernas olika förutsättningar. Det innebär att arbetsmetoderna för att skapa en frisk arbetsplats 
också behöver vara mångfasetterade, beröra flera nivåer och utgå ifrån olika kompletterande strategier. 
Friskfaktorer är en viktig komponent i hälsoarbetet. Organisationer och företag som arbetar med att stärka 
sina friskfaktorer ser effekter på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Det har visat sig att hälsa är 
smittsamt. När en arbetsgrupp mår bra och fungerar över tid, börjar även individen må bra. När andelen 
långtidsfriska i ett arbetslag överstiger 30 procent, sker en ökning av kreativiteten i gruppen. 
 
Det som skiljer friska organisationer från mindre friska förklaras inte av regionala skillnader eller 
ekonomiska resurser. De kommuner och landsting som arbetar med följande faktorer på organisationsnivå 
utmärker sig som friska organisationer: 
 

- Närvarande ledarskap med personlig återkoppling till medarbetarna. 

- Fortbildning och kompetensutveckling. 

- Möjlighet att framföra idéer och kritik. 

- Möjlighet att byta arbetsuppgifter. 

- Prioritering av arbetsuppgifter när arbetsbelastningen är hög. 

- Systematiskt arbetsmiljöarbete. 

 
Dessa faktorer leder till goda resultat i fråga om medarbetarnas välbefinnande och är påverkbara utan att 
stora resurser tillförs. Nämnderna arbetar på olika sätt för att nå framgång. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden lyfter bland annat fram förvaltningens förebyggande arbete med att identifiera 
och åtgärda organisatoriska faktorer som är stressdrivande för lärare. Under 2017 har även de åtgärder 
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som tagits fram av den så kallade KAL-gruppen (kompetensförsörjning, arbetsvillkor, lönebildning) - 
implementerats i verksamheten. Syftet med KAL-gruppens åtgärder är att lärare skall söka sig till Borås 
Stad, att arbetsplatserna skall vara attraktiva och att man skall trivas och ha goda 
arbetsvillkor. Lokalförsörjningsnämnden lyfter fram vikten av att arbeta med den psykosociala 
arbetsmiljön och Samhällsbyggnadsnämnden betonar vikten av medarbetarnas delaktighet i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsträffar för att uppnå en god arbetsmiljö. 
Samhällsbyggnadsnämnden har också arbetat med handlingsplan för en hälsosam organisation vilket gett 
resultat. Fritids- och folkhälsonämndens strategi för en frisk organisation är att arbeta med tre 
fokusområden: uppdraget, hur förvaltningen ska ligga i framkant vad gäller förebyggandearbete och 
hälsoarbete samt fokus på friskfaktorer och om möjligt minska riskfaktorerna såsom dålig sömn, bristande 
ork och relationskonflikter. Tekniska nämnden har sedan 2016 arbetat med värderingar och 
förhållningssätt. Detta arbete kommer att fortsätta framöver och förväntas bidra till en bättre psykosocial 
arbetsmiljö och ökad hälsa för medarbetarna.  
 

3. Nyckeltal frisktal 
Definition: Antal medarbetare inom intervallet 0-5 dagars sjukfrånvaro under 1 år. 

 
För att avgöra diskussionen kring vad som är en rimlig nivå för sjukfrånvaro i en grupp används begreppet 
den naturliga friskheten. Frånvaro på grund av sjukdom i en genomsnittlig grupp människor ligger 
någonstans mellan två och fyra procent. Omräknat till sjukdagar handlar det om ett spann på mellan 0 till 5 
sjukdagar på ett år. Borås Stad redovisar den siffran som nyckeltal frisktal.  
 

Frisktal per åldersintervall 

 2016 2017 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

       

29 år och yngre 51,5 62,6 54,3 50,3 58,5 52,4 

30-50 år 55,7 67,8 58,3 56,5 68,6 59,1 

51 år och äldre 48,9 65,6 53,0 48,0 64,3 52,1 

       

Totalt kommunen 52,8 65,9 55,8 52,6 65,1 55,5 

 
Här syns det tydligt att kvinnorna ligger lägre än männen oavsett ålder. Sambandet mellan ålder och ökad 
sjuklighet slår igenom hos kvinnorna medan männen har de högsta siffrorna i åldersintervallet 30-50 år och 
de lägsta siffrorna i det yngsta åldersintervallet 29 år och yngre. Familjebildning och ett tyngre ansvar för 
barn och hem anses vara en av orsakerna till kvinnornas lägre siffror. Årets resultat för hela kommunen 
ligger kvar på i stort sett samma nivå som förra året. För både män och kvinnor är det gruppen 30–50 år som 
visar det bästa resultatet och som ökar i friskhet från i fjol. Både gruppen 29 år och yngre och gruppen 51 år 
och äldre visar ett lägre resultat jämfört med förra året. Gruppen med högst frisktal är män 30-50 år.  
 

4. Nyckeltal sjuktal  
Definition: Enligt obligatorisk sjukfrånvaroredovisning. 

 

Verksamhetsmål - sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid  
 

   2017 

Uppnått 
2014 

Uppnått 
2015 

Uppnått 
2016 

Mål 

2017 Kvinnor Män Totalt 

6,7 7,4 7,5 7,5 8,2 4,6 7,3 
 

 
Den genomsnittliga sjukfrånvaron bland Sveriges kommuner ligger i år på 6,7 procent, jämfört med 6,9 
procent för 2016. För Borås Stads del har utvecklingen gått från 7,5 procent till 7,3 procent.  
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Den totala sjukfrånvaron har under året legat stabilt mellan 7,4 och 7,5 procent för att under december gå 
ner till 7,3 procent. Det innebär att Kommunfullmäktiges målsättning för 2017 uppnås. Regeringen har 
satt upp 2020 som det år när sjukfrånvaron ska vara nere på en låg och stabil nivå. För att nå dit lyfter 
regeringen fram 5,5 procent som ett medelvärde för kommuner och landsting att sträva efter. En siffra 
som för Borås Stads del motsvarar 2012 års sjukskrivningssiffror.  
 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 
 2016 2017 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

       

29 år och yngre 6,4 3,6 5,6 7,6 4,1 6,7 

30-49 år 7,9 4,9 7,2 7,4 4,5 6,7 

50 år och äldre 10,1 6,0 9,0 9,7 5,0 8,4 

       

Totalt kommunen 8,3 5,0 7,5 8,2 4,6 7,3 

 
Totalt sett visar siffrorna en minskning av sjukfrånvaron för både män och kvinnor. Men fördelat över 
åldersintervall så framkommer att det är de äldre åldersintervallen som står för den största minskningen 
följt av åldersgruppen 30-50 år medan intervallet 29 år och yngre har ett sämre resultat för båda könen, där 
gruppen män står för den största ökningen. Även om männens resultat försämrats något i den yngre 
åldersgruppen så har det skett förbättringar i de båda andra grupperna och totalt sett ligger männen på en 
rimlig nivå för sjukfrånvaro. (Se diskussion under nyckeltal frisktal). Bilden av sjukfrånvaron i Borås Stad 
där de yngre, både män och kvinnor, står för den största ökningen är den samma som Försäkringskassan 
ser i hela landet.  
 

Total sjukfrånvaro per personalkategori i procent av ordinarie arbetstid 2017 

Personalgrupp Kvinnor Män 

 
 

Totalt 

Förändring 
procent-
enheter 

jämfört med 
2016 

     

Administration     
Ledningsarbete  3,5 2,5 3,2 0,5 
Handläggararbete  4,4 2,8 3,8 0,1 
Administratörsarbete  6,1 5,1 6,0 -0,9 
     
Vård- och omsorg     
Sjuksköterska 6,8 7,2 6,8 -0,5 
Undersköterska, skötare 12,1 9,0 11,7 0,2 
Vårdbiträde, vårdare med flera  11,0 7,1 9,9 0,2 
Personlig assistent  7,7 3,6 6,7 1,7 
Övrigt vård- och omsorgsarbete  19,5 1,1 12,7 0,7 
     
Rehabilitering och förebyggande arbete 8,8 4,3 8,2 1,3 
     
Socialt och kurativt arbete     
Socialsekreterare  6,6 5,9 6,5 0,1 
Övrigt socialt och kurativt  7,0 2,8 5,8 0,7 
     
Skola och förskola     
Grundskollärare  4,0 3,0 3,8 -0,3 
Gymnasielärare  3,5 1,7 2,7 - 
Förskollärare  8,7 4,7 8,4 -0,4 
Fritidspedagog  7,0 5,3 6,4 0,7 
Övrigt lärararbete  5,0 1,8 4,0 -0,9 
Barnskötare  9,8 10,9 9,9 0,5 
Dagbarnvårdare  22,8 - 22,8 -10,4 
Elevassistent  10,1 4,6 7,9 -1,5 
Övrigt skol-/förskolearbete  9,0 3,0 7,3 3,0 
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Personalgrupp Kvinnor Män 

 
 

Totalt 

Förändring 
procent-
enheter 

jämfört med 
2016 

     
Kultur, turism och fritid     
Fritidsledare  13,2 8,2 10,4 1,6 
Bibliotekarie, biblioteksassistent 9,3 2,9 7,8 -0,3 
Övrig fritid kultur turism  4,7 2,0 3,4 -0,5 
     
Teknik     
Teknisk handläggare  10,2 1,9 7,1 -2,6 
Ingenjörer 3,7 2,3 2,7 -1,4 
Tekniker  3,4 4,5 4,4 -2,3 
Hantverkararbete m.m.  7,1 6,3 6,3 -1,7 
Köks- och måltidsarbete  8,7 5,4 8,1 -0,6 
Städ tvätt förråd 8,1 5,1 7,4 -0,4 
     
Kod saknas 0,4 1,2 0,8 0,6 
     
Totalt kommunen 8,2 4,6 7,3 -0,2 

 
Sjukfrånvaron har ökat i några personalgrupper men det är också tydligt att den minskar i fler 
yrkesgrupper. Sjukfrånvaron i flera yrkesgrupper inom skola och förskola tillsammans med flera yrken 
inom teknikområdet har fått minskad sjukfrånvaro, där gruppen tekniska handläggare som står för den 
allra största minskningen med 2,6 procentenheter. Även för yrkesgrupper inom vård och omsorg har det 
skett en positiv utveckling: sjuksköterskornas sjukfrånvaro fortsätter minska och ökningstakten för både 
vårdbiträden och undersköterskors sjukfrånvaro saktat ned. Personliga assistenter och fritidsledare är de 
grupper vars sjukfrånvaro ökat mest med 1,7 respektive 1,6 procentenheter. Skillnaderna i sjukfrånvaro 
mellan olika verksamheter och yrken borde kunna härledas till arbetsplatsens karaktäristika i olika 
avseenden. Men enligt SKL:s rapport Sjukfrånvaro i kommuner och landsting. Vad är problemet? från 2017 är det 
tydligaste mönstret att den totala nivån på sjukfrånvaron inom ett verksamhetsområde samvarierar med 
andelen kvinnor i yrket. Där ser man även att män i kvinnodominerade verksamheter har en relativt sett 
högre frånvaro. Ett annat viktigt mönster som rapporten lyfter fram är att verksamheter med relativt låg 
utbildningsnivå tenderar att ha en högre sjukfrånvaro. Att det finns ett samband mellan högre utbildning, 
bättre hälsa och lägre sjukskrivningsnivåer är inget unikt för den svenska arbetsmarknaden utan stämmer 
in på flera länder som har ett liknande socialförsäkringssystem. Däremot kan det utgöra en delförklaring 
till varför vissa yrkesgrupper med generellt sett lägre utbildningsnivåer sticker ut i kommunernas statistik.   
 
 

 
Den viktigaste faktorn bakom 2017 års goda resultat återfinns i minskad långtidssjukfrånvaro över 60 
dagar. Där har det skett en betydande sänkning. Intervallet 15-60 dagar minskar också något men ligger 
fortsatt relativt konstant. Däremot ökar inflödet i den korta sjukskrivningen 1-14 dagar fortfarande något. 
En bild som vi delar med flera större kommuner. 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% Utveckling av sjukfrånvaro per sjukperiod 2005-2017

Dag 1-14 Dag 15-60 > 60 dagar



PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2017 ARBETSMILJÖ 

32 

 

Sjukfrånvaro per nämnd i procent av ordinarie arbetstid  

Nämnder Kvinnor Män Totalt 

    
Revisorskollegiet - 0,3 0,2 
Kommunstyrelsen inkl Valnämnden 5,0 2,6 4,2 
    
Lokalförsörjningsnämnden 12,1 1,2 5,4 
Samhällsbyggnadsnämnden 8,9 2,8 5,8 
Servicenämnden 5,6 4,2 4,6 
Tekniska nämnden 5,4 8,1 7,2 
Miljö- och konsumentnämnden 6,1 3,0 4,3 
    
Fritids- och folkhälsonämnden 7,7 5,7 6,8 
Kulturnämnden 7,3 1,6 5,3 
    
Förskolenämnden 8,6 8,1 8,6 
Grundskolenämnden 7,2 4,1 6,5 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 4,5 2,5 3,8 
    
Individ- och familjeomsorgsnämnden 6,5 6,1 6,4 
Arbetslivsnämnden 4,8 3,2 4,0 
Vård- och äldrenämnden 10,9 8,4 10,6 
Sociala omsorgsnämnden 8,8 5,5 8,4 

    
Totalt 8,2 4,6 7,3 

    

    
Sjukfrånvaro bolag i procent av ordinarie arbetstid 

Bolag  Totalt 

Borås Energi och Miljö AB  4,7 

Borås Elnät AB  2,8 

AB Bostäder i Borås  5,5 

Borås Djurpark AB  8,1 

  
På grund av omorganisationen saknas det jämförelsetal med sjukfrånvaron från 2016 på nämndsnivå. De 
nya nämnderna har inga siffror att jämföra med och övriga nämnders organisationer har också ändrats så 
att en jämförelse inte är möjlig.  
Tekniska nämnden lyfter fram förändringen av andelen medarbetare med anställningar inom 
arbetsmarknadsåtgärder som en bakomliggande orsak till förvaltningens ökade siffror för sjukfrånvaron. 
Det är en grupp, med högre sjukskrivningstal, som har ökat i antal under senare år. För att möta detta 
bedriver Tekniska förvaltningen ett aktivt arbete med att tidigt identifiera behov av rehabiliterande 
insatser. Servicekontoret lyfter fram att en anledning till att deras sjukfrånvaro minskat är ett aktivt arbete 
med att få medarbetare tillbaka i arbete åtminstone partiellt, så fort det går med hänsyn till deras diagnos. 
Samhällsbyggnadsnämnden är inne på samma linje och har sett positiva förändringar vid partiella 
sjukskrivningar vilka bidragit till minskad sjukfrånvaro.  
 
Arbetslivsnämnden lyfter fram förvaltningens strukturerade arbete med handlingsplaner inom det 
systematiska arbetsmiljöarbetet som en framgångsfaktor. Nämnden ser också att siffrorna delvis 
förbättrats genom att verksamheter för personer med psykiska och fysiska funktionsvariationer flyttat till 
Sociala omsorgsförvaltningen efter omorganisationen, och att man inte längre har evakueringsboenden 
som under 2015 och 2016. Detta är verksamheter som av förklarliga skäl särskiljer sig i 
sjukfrånvarostatistiken.  
 
Vård- och äldrenämnden har under 2017 tagit fram en förvaltningsspecifik policy gällande 
arbetslivsinriktad rehabilitering där nämnden lyfter fram vikten av tidiga insatser. Genom att implementera 
policyn, och genom att utbilda nämndens chefer och säkerställa att alla chefer inom nämndens område 
aktivt arbetar i enlighet med rehabiliteringspolicyn förväntar man sig att på sikt sänka förvaltningens 
sjukfrånvaro. Nämnden arbetar även med att implementera AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö, 
för att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala 
förhållanden i arbetsmiljön. Vilket kan komma att påverka sjukfrånvaron positivt.  
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Sociala omsorgsnämnden har under 2017 bland annat utbildat chefer inom hälsofrämjande ledarskap och 
tagit fram en handlingsplan för god arbetsmiljö med fokus på friskfaktorer. Parallellt med att 
handlingsplanen implementeras under 2018 fortsätter arbetet med att öka kunskap och medvetenhet kring 
hur man som chef och ledare kan bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. Ett viktigt fokus i det är att ge 
stöd till chefer i arbetet med att förebygga sjukskrivningar på grund av arbetsrelaterad ohälsa och hög 
personalomsättning.  
 
Bakgrunden till ökad sjukfrånvaro är ofta komplex och inget som förändras över en natt och det kommer 
att ta tid att ta sig tillbaka till rimliga nivåer. Att Borås Stad bröt trenden under 2016 och har påbörjat 
rörelsen neråt under 2017 är väldigt positivt.  
 

 
 
Sjukfallsökningen ser ut ha avstannat och för några kommuner har talen till och med vänt nedåt. 
Diagrammet visar att det för Borås stad, som för flera andra kommuner, börjar skönjas en minskning av 
sjukfrånvaron. Det gäller för både kommunerna i Borås absoluta närhet runt om i Sjuhärad och för några 
kommuner i samma storleksordning som Borås.  
 

Sjukfrånvaro för heltids- och deltidsanställda i procent av ordinarie arbetstid  

 2016 2017 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

       
Heltid 8,7 5,4 8,0 8,4 4,9 7,5 
Deltid 10,1 5,6 9,1 6,5 3,1 5,3 

 
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid skiljer sig åt mellan heltids- och deltidsanställda. Årets siffror 
visar på en markant sänkning för deltidsanställda. Under 2016 stod deltidsanställda män för den största 
sjukfrånvaroökningen. I år är det istället deltidsanställda mäns hälsa som ökar mest och som tillsammans 
med deltidsanställda kvinnor står för den största sänkningen. Totalt har gruppen deltidsanställdas 
sjukfrånvaro nästan halverats. 
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Sjukfrånvaro över 60 dagar i procent av total sjukfrånvarotid 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

       
Kvinnor 51,0 55,4 65,7 62,6 62,2 58,5 
Män 44,0 44,2 54,2 50,3 49,8 43,5 
       
Totalt kommunen 49,8 53,6 64,1 60,7 60,2 56,1 

 

Minskningen av de långa sjukskrivningarna fortsätter och Borås stad närmar sig nivåerna runt 2013 när 
sjukfallsutvecklingen tog fart. En delfaktor är ett aktivt arbete för att behålla medarbetare i deltidsarbete 
under sjukskrivningsperioden, vilket visat sig ge ett gott resultat. Detta är även något som lyfts fram vid 
möten med Försäkringskassan i Borås som en viktig insats för att komma tillrätta med långa 
sjukskrivningar. I rapport Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2017 visar Försäkringskassan att det finns 
samband mellan nivån i inflödet i sjukfall och sjukskrivningens längd: ett högt inflöde genererar fler 
sjukskrivningsdagar medan ett lägre inflöde genererar färre sjukskrivningsdagar. Så det finns mycket att 
hämta genom att sänka inflödet i sjukskrivning även för de pågående sjukfallen.  
 

Antal sjukfall över 60 dagar per personalgrupp 2017 

Personalgrupp Kvinnor Män Totalt 

Dagar 
per 

anställd 

     

Administration     

Ledningsarbete  29 9 38 7,7 

Handläggararbete  29 9 38 7,5 

Administratörsarbete  33 4 37 13,9 
     

Vård- och omsorg     

Sjuksköterska 33 5 38 16,2 

Undersköterska, skötare 370 30 400 27,5 

Vårdbiträde, vårdare m.fl.  72 17 89 21,1 

Personlig assistent  21 - 21 19,3 

Övrigt vård- och omsorgsarbete  2 - 2 25,1 
     

Rehabilitering och förebyggande arbete 10 2 12 21,8 
     

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare  36 4 40 13,4 

Övrigt socialt och kurativt arbete 12 2 14 12,2 
     

Skola och förskola     

Grundskollärare  57 8 65 6,2 

Gymnasielärare  26 2 28 5,3 

Förskollärare  147 2 149 14,0 

Fritidspedagog  7 1 8 4,7 

Övrigt lärararbete  22 1 23 9,0 

Barnskötare  65 3 68 19,0 

Dagbarnvårdare  1 - 1 131,0 

Elevassistent  31 3 34 16,8 

Övrigt skol- och förskolearbete  10 - 10 17,1 
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Personalgrupp Kvinnor Män Totalt 

Dagar 
per 

anställd 

     

Kultur, turism och fritid     

Fritidsledare  10 6 16 23,4 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 12 1 13 23,7 

Övrig kultur, turism och fritid 6 1 7 7,7 
     

Teknik     

Teknisk handläggare  7 - 7 17,6 

Ingenjörer 2 3 5 4,9 

Tekniker  0 4 4 7,1 

Hantverkararbete m.m.  3 29 32 8,8 

Köks- och måltidsarbete  50 7 57 18,6 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  39 6 45 20,7 
     

Kod saknas - - - - 

     

Totalt kommunen 1 142 159 1 301 16,6 

  
5. Nyckeltal sjukfall 
Definition: Antal påbörjade sjukfall under året/arbetade timmar. Talet multipliceras med 10 000 för att bli ett mer 
lätthanterligt nyckeltal.  
 

Sjukfallsfrekvens – inflödet i sjukfrånvaro  
  2012  2013  2014  2015 2016  2017 

       
Kvinnor  14,9  15,4  15,3 16,1  13,9  15,1 
Män  9,3  10,1  9,8 10,6  9,8  10,4 
       
Totalt  13,6  14,1  13,9 14,7  12,9  13,9 

 
Nyckeltalet sjukfall beskriver inflödet i sjukfrånvaron. Det finns svagheter med att använda sjuktalet för att 
beskriva hälsokonsekvenser i en verksamhet. Det är ofta komplexa orsaker som ligger bakom en 
sjukskrivning: privatliv och arbetsliv samspelar och kopplingen mellan arbetsrelaterad ohälsa, sjukfrånvaro 
och den aktuella arbetsmiljön är svårtolkad. Försämringar av arbetsmiljön på en arbetsplats slår vanligen 
igenom i sjukstatistiken först efter ett par år. Det innebär att en arbetsplats där arbetsmiljön försämras 
ändå kan ha rimliga sjuktal under en lång tid. För arbetsgivarens del är det viktigt att agera tidigt. Ett 
rehabiliteringsärende tenderar att blir alltmer komplicerat ju längre tid det går innan åtgärder sätts in. Detta 
gäller oavsett om orsakerna bakom sjukskrivningen är arbetsrelaterade eller inte. Ett tidigt agerande 
förhindrar en längre sjukskrivning, minskar efterföljande rehabiliteringsarbete och minimerar 
konsekvenser som frånvaron får för individen, arbetsgruppen och verksamheten.  
 
Kombination av sjuktal och sjukfall för att synliggöra förändring 
För att synliggöra förändringar och skillnader mellan sjuktal och inflödet i sjukfrånvaro kombineras 
nyckeltalen sjuktal och sjukfall i en matris. Det ger en möjlighet att utläsa om det är lång- eller 
korttidssjukfrånvaro som ligger bakom siffrorna. Vid långtidssjukskrivning, om orsaken är arbetsrelaterad, 
är det oftast en arbetsmiljö en bit bakåt i tiden som påverkar siffrorna. Om det istället är många nya 
sjukfall så tyder det på ökade korttidssjukskrivningar och att hälsoläget försämrats relativt nyligen.  
 
De siffror som används som indelningsgrund i matrisen är från 2012, då det året bättre motsvarar ett 
normalläge för sjukfrånvaron än årets siffror. Nyckelvärdet på 5,4 för sjukfrånvaron är då och 13,6 för 
sjukfallsfrekvensen. Det året motsvarar även bättre regeringens målsättning för kommuner och landsting 
på 5,5 procents sjukfrånvaro. Det är viktigt att vara observant på i vilken riktning förflyttning sker mellan 
rutorna A - D för att kunna sätta rätt mål och göra rätt insatser. Bokstaven A står för ohälsa och bok-
staven D för hälsa. Olika strategier läggs efter var personalgrupper befinner sig. Arbetet bedrivs på tre 
nivåer: främja hälsa, förebygga hälsa samt rehabilitera ohälsa. 
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Placering av yrkesgrupper inom matrisen i procent uppdelad på kön  

   Kvinnor Män 

         2016 2017 2016 2017 

       
A   46,4 46,4 25,0 7,1 

B 

C 

D 

  32,1 

0,0 

21,4 

28,5 

0,0 

25,0 

17,8 

3,6 

53,6 

17,8 

14,2 

60,7 

 
Höga sjuktal och många sjukfall (A) 
Placeras yrket i den här rutan tyder det på att något skapar ohälsa för de anställda. Då är det av betydelse 
att det görs en analys av arbetssituation och arbetsmiljö. Det är viktigt att poängtera att det inte 
nödvändigtvis är faktorer på arbetsplatsen som orsakar sjukfrånvaron.  
 
Höga sjuktal och få sjukfall (B) 
Placeras yrket i ruta B innebär det att det främst är långtidssjukskrivningar som ligger till grund för 
sjuktalet. Orsakerna finns troligtvis inte i den nuvarande arbetsmiljön, och det är därför viktigt att se till 
yrkets historik samt att se över rehabiliteringsrutinerna. 
 
Lågt sjuktal och många sjukfall (C) 
Om yrket hamnar här visar det att hälsoläget försämrats relativt nyligen och troligtvis kommer att fortsätta 
att försämras om det inte sätts in åtgärder. En förklaring kan vara att det skett förändringar i arbetsmiljön 
/arbetssituationen som är nödvändiga att se över. Än så länge är det främst korttidssjukskrivning som 
ligger bakom siffrorna.  
 
Låga sjuktal och få sjukfall (D) 
För de yrken som hamnar i den här rutan är hälsoläget troligtvis gott, men det kan vara bra att vara obser-
vant på viss sjuknärvaro. Önskescenariot är givetvis att flertalet yrkesgrupper placerar sig här.  
 

Yrkesgrupper Kvinnor 

 Många sjukfall (många sjuka personer) 
(> 13,6) 

Få sjukfall (få sjuka personer) 
(< 13,6) 

 

 
 

Högt sjuktal  
(många sjukdagar) 

( > 5,4) 

Barnskötare 
Bibliotekarie, biblioteksassistent 
Elevassistent 
Fritidsledare 
Fritidspedagog  
Förskollärare 
Hantverkararbete m m 
Socialsekreterare 
Undersköterska, skötare  
Vårdbiträde 
Övrigt fritid, kultur och turism  
Övrigt skol- och förskolearbete 
Övrigt vård- och omsorgsarbete 
                                                                       A 

Administratörsarbete 
Köks- och måltidsarbete                                
Personlig assistent 
Rehab och förebyggande arbete 
Sjuksköterska 
Städ, tvätt och förråd                                               
Teknisk handläggare 
Övrigt socialt och kurativt arbete 
 
 
 
 
 
B 

 

 
Lågt sjuktal 

 (få sjukdagar) 
(< 5,4) 

                                                                       C  
 
 

D 
 
Grundskollärare 
Gymnasielärare 
Handläggararbete 
Ingenjörer 
Ledningsarbete 
Tekniker 
Övrigt lärararbete 
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Yrkesgrupper Män 

 
Många sjukfall (många sjuka personer) 

(> 13,6) 
Få sjukfall (få sjuka personer) 

(< 13,6) 

 
 

Högt sjuktal  
(många sjukdagar) 

( > 5,4) 

Fritidsledare 
Undersköterska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       A 

Barnskötare 
Hantverkararbete 
Sjuksköterska 
Socialsekreterare 
Vårdbiträde 
 
 
 
 
 
 
 
B 

 
 
 
 
 
 
 

Lågt sjuktal 
(få sjukdagar) 

(< 5,4) 

                                                                       C 
 
Bibliotekarie/Biblioteksassistent                                                                      
Elevassistent 
Fritidspedagog 
Förskollärare 
 

D 
 
Administratörsarbete 
Grundskollärare 
Gymnasielärare 
Handläggararbete 
Ingenjörer 
Köks- och måltidsarbete 
Ledningsarbete 
Personlig assistent 
Rehab och förebyggande arbete                     
Städ, tvätt och förråd 
Tekniker 
Teknisk handläggare 
Övrigt fritid, kultur och turism 
Övrigt lärararbete 
Övrigt skol- och förskolearbete 
Övrigt socialt och kurativt arbete 
Övrigt vård och omsorgsarbete 
 

 
Analys av matris sjuktal/sjukfall 
Den negativa trenden i sjukfallsutvecklingen från hösten 2013 bromsade in under 2016 och i år har en 
sänkning mot normala nivåer påbörjats. Det tydliga mönstret, i Borås liksom i övriga riket, är att 
sjukfrånvaron är högst inom yrken där arbetsdagen bestäms utifrån någon annans behov och där det ställs 
höga emotionella krav. I media omnämns dessa ofta som ”kontaktyrken”. Inom dessa yrken är det främst 
kvinnor som arbetar, därför drabbar också ohälsan kvinnorna i större utsträckning än männen. Men 
matrisen visar att även män inom dessa yrken har hög sjukfrånvaro. 
 
Det är ofta komplexa orsakssamband som ligger bakom sjukfrånvaron. Matrisen visar på några möjliga 
förklaringar som blir synliga när man kombinerar de två nyckeltalen ”sjuktal” och ”sjukfall” för sjukfrån-
varon. Avsikten med matrisen är att ge en signal till fortsatt verksamhetsutveckling. Matrisen ger en bild av 
hälsoläget i organisationen; hälsa eller ohälsa, korttidssjukskrivning eller långtidssjukskrivning, vilket i sin 
tur ger möjlighet för en mer långsiktig planering. 
 
Det är samma yrkesgrupper bland kvinnorna som bland männen som finns i ruta D och uppvisar en god 
hälsa. Men för männens del finns det utöver dessa grupper som är gemensamma fler yrkesgrupper 
representerade i ruta D. För männens del är samtliga yrkesgrupper med hög ohälsa så kallade kontaktyrken 
med undantag för hantverksarbete. För kvinnornas del är det också kontaktyrken som synliggörs i ruta A 
men för deras del tillkommer även fler yrkesgrupper.  
 
Vad gäller kvinnorna hamnar nästan hälften av yrkesgrupperna i ruta A, vilket står för ohälsa medan det är 
det omvända för männen där nästan hälften av yrkesgrupperna är i ruta D, vilket istället signalerar ett gott 
hälsoläge. För kvinnornas del är det tre yrkesgrupper som gör en förbättring från rutan A till ruta B, vilket 
indikerar ett gott arbete med att få långtidssjukskrivning och rehabilitering. Tyvärr är det också tre 
yrkesgrupper vars placering försämrats från ruta B till ruta A. Det indikerar både ett högt inflöde i 
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korttidssjukskrivning och en hög andel långtidssjukskrivningar. För kvinnornas del är det yrkesgrupperna 
rehab och förebyggande arbete, teknisk handläggare och övrigt socialt och kurativt arbete som förflyttats  
till ruta B och socialsekreterare, övrigt fritid, kultur och turism och övrigt skol- och förskolearbete som nu 
finns i ruta A. 
 
För männens del visar barnskötare och vårdbiträde en positiv utveckling med minskning av  
långtidssjukskrivning och rehabilitering och har förflyttats från ruta A till ruta B. Yrkena elevassistenter, 
fritidspedagoger och förskollärare visar istället en minskning i korttidsfrånvaro och förflyttats från ruta A 
till ruta C. Yrkesgrupperna rehab och förebyggande arbete förflyttas från ruta C till ruta D och städ, tvätt 
och förråd tillsammans med tekniker har minskat sin långtidssjukskrivning och förflyttas från ruta B till D.  
Den enda yrkesgruppen för männen som har sämre resultat i år är bibliotekarie/biblioteksassistent som 
uppvisar fler längre sjukskrivningar och går från ruta D till ruta C. 
 
Liksom föregående år så visar matrisen att hälsoläget är bra, oavsett kön, för stadens personal inom 
yrkesgrupperna ledningsarbete, handläggararbete, grundskollärare, gymnasielärare och ingenjörer. Några 
yrken som utmärker sig utifrån könsaspekten är övrigt fritid, kultur och turism, övrigt vård och 
omsorgsarbete, övrigt skol- och förskolearbete där kvinnorna finns i ruta A, som innebär både högt sjuktal 
och ett högt inflöde i sjukskrivning, medan männen i de här yrkesgrupperna istället finns i ruta D som 
motsvarar ett gott hälsoläge.  
 
Här finns behov av en analys utifrån ett hälsoperspektiv och ett genusperspektiv. IFAU, Institutet för 
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, konstaterar att kvinnors sjukfrånvaro är högre än 
mäns i alla länder där kvinnor har ett högre arbetskraftsdeltagande. IFAU anser att familjeansvaret är 
avgörande för kvinnors sjukskrivningar och att det är efter det första barnet som sjukfrånvaron börjar 
skilja sig åt mellan män och kvinnor. En av orsakerna till det kan vara att kvinnors större familjeansvar 
leder till sämre förankring i arbetslivet, vilket i sin tur sänker tröskeln för sjukskrivning.  
 
Forskning visar att män inom kvinnodominerade yrken har ett sjukskrivningsmönster som liknar 
kvinnornas, vilket årets statistik ser ut att befästa. Den visar också att staden har utmaningar som måste 
ses utifrån ett genusperspektiv. Samma yrkesgrupper visar helt olika hälsolägen när de presenteras 
uppdelade efter kön. Det är rimligt att ställa frågan om män och kvinnor med samma yrkestitel också ges 
samma uppdrag och arbetsuppgifter. Arbetsmiljöverket har i en rad rapporter visat att det fortfarande 
finns stora könsskillnader på arbetsmarknaden. Frågan för Borås Stad är att analysera hur det förhåller sig 
på stadens arbetsplatser. Finns det skillnader i de uppdrag som män respektive kvinnor har? Finns det 
hjälpmedel som är anpassade till alla? Bemöts kvinnor och män på samma sätt? Erbjuds män och kvinnor 
lika villkor på arbetsplatserna? Erbjuds lika villkor för chefskap inom traditionellt mansdominerade 
verksamheter som inom de traditionellt kvinnodominerade verksamheterna.  
 
Borås behöver, som Sverige i övrigt, bli bättre på att arbeta främjande och förebyggande med arbetsmiljön 
inom traditionellt kvinnliga yrken och framförallt lyfta blicken och se arbetsmiljöfrågorna och den negativa 
sjukfallsutvecklingen ur ett organisatoriskt perspektiv och ett samhällsperspektiv. IFAU slår fast att 
kvinnor är borta från arbetet längre och är inlagda på sjukhus längre än män vid samma diagnos. 
Slutsatsen utifrån det är att det inte bara är den enskildes ohälsa eller upplevda hälsa som avgör. Det är 
även en fråga om inställning till sjukskrivning från såväl individen som från arbetsgivaren och sjukvården. 
Det kan alltså finnas skäl att anta att skillnaderna i synen på kvinnors och mäns arbete och ohälsa befästs 
av arbetsgivare, myndigheter och hälso- och sjukvården. Oavsett vilka förklaringar som finns till kvinnors 
högre sjukfrånvaro är det viktigt att det inte betraktas som norm. Kvinnors sjukfrånvaro ska inte behöva 
vara högre än mäns, vad den än beror på. Annika Härenstam, tidigare professor i arbetsvetenskap vid 
Göteborgs universitet, förstärker det här resonemanget. Enligt henne är det inte könet som skapar 
ojämställdheten utan det är själva organiseringen av arbetet som gör det. Det som idag benämns som 
kvinnors arbetsmiljö är i själva verket en konsekvens av hur arbetsmarknaden är könssegregerad och att 
det finns systematiska skillnader mellan mans- och kvinnodominerade verksamheter. Men Annika 
Härenstam understryker att arbetsmiljön inte är utformad efter vare sig yrke eller kön och att lösningen 
inte är att enbart analysera utifrån dessa två kategorier. Förändringar som sker inom en verksamhet/sektor 
påverkar framförallt det kön som är överrepresenterat inom verksamheten/sektorn.  
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6. Nyckeltal rehabilitering – inflöde 
Definition: Antal sjukfall som påbörjar dag 29/ totalt arbetad tid. Talet multipliceras med 10 000 för att bli ett mer 
lätthanterligt nyckeltal.  
 

Rehabiliteringsbehov efter 28e dagen 

 Antal Nyckeltal 1) 
 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Inflöde 2017 1 570 214 1 811 1,4 0,6 1,2 

Inflöde 2016 

Inflöde 2015 

Inflöde 2014 

 1 519 

 1 562 

1 148 

237 

246 

527 

1 756 

1 808 

1 675 

1,1 

1,5 

1,1 

0,5 

0,7 

1,5 

1,0 

1,3 

1,2 

       

1) Antal sjukfall som påbörjar dag 29/ totalt arbetad tid x 10 000 

 
Nyckeltalet beskriver rehabiliteringsbehovet när sjukskrivning pågått längre än 28 dagar. Vid denna gräns 
kan antas att de allra flesta har ett rehabiliteringsbehov som är omfattande sett ur både ett hälsomässigt 
perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Enligt Borås Stads rehabiliteringsrutiner ska en 
rehabiliteringsutredning inledas när ett sjukfall pågått längre än 28 dagar, eller om en individ har fler än sex 
frånvarotillfällen på grund av egen sjukdom de senaste 12 månaderna eller om en medarbetare själv anser 
att det finns ett behov av en rehabiliteringsutredning.  
 
Av alla sjukfall avslutas merparten, 90 procent, utan någon rehabiliteringsinsats inom 14 dagar. Ytterligare 
3 procent är avslutade inom 28 dagar och efter 60 dagar är 95 procent tillbaka i arbete.  Endast 5 procent 
av sjukfallen, en procentenhet bättre än för 2016, blir kvar i långtidssjukskrivning som kräver längre tid för 
rehabilitering och återhämtning för att återgång i arbete ska vara möjlig. 
 

7. Nyckeltal rehabilitering – återgångar  
Antal avslutade rehabiliteringsärenden/påbörjade rehabiliteringsärenden enligt förvaltningarnas inrapporterade uppgifter. 
  

 Antal Nyckeltal 

Återgångar   Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

2017 101 39 140 0.5 0,7 0,5 

2016 

2015 

2014 

2013 

306 

442 

369 

315 

45 

82 

80 

65 

351 

524 

449 

402 

0,6 

0,6 

0,6 

0,8 

0,8 

0,9 

0,7 

0,7 

0,7 

0,6 

0,7 

0,8 

       

 
Nyckeltalet visar återgångar i arbete efter påbörjade rehabiliteringsutredningar. Siffrorna är hämtade från 
förvaltningarnas rapportering om påbörjade och avslutade rehabiliteringsärenden under året. Samtliga 
nämnders siffror har hämtats från förvaltningarnas inrapportering i Stratsys.  
 
Siffrorna visar att antalet avslutade rehabiliteringsärenden är färre än tidigare år. Både kvinnor och män 
minskar men förändringen är störst bland kvinnorna, vilket också syns på det totala resultatet. En del av 
förklaringen kan finnas i själva sjukskrivningsorsaken. Sjukskrivning i psykiatriska diagnoser står för den 
största ökningen av sjukskrivningarna och är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige sedan 2014. 
Det är inom de kvinnodominerade verksamheterna som den psykiska ohälsan är störst. Utöver att 
diagnosgruppen utgör en så stor del av de startade sjukfallen, står den också för de längsta 
sjukskrivningstiderna och har lägst grad av återgång i arbete enligt en rapport från Försäkringskassan. Det 
tar alltså längre tid att komma tillbaka till jobbet för den som varit sjukskriven för psykisk ohälsa, jämfört 
med genomsnittet av alla diagnoser.  
 
Forskning visar att män generellt får tidigare specialistremisser och stöd av arbetsgivaren än kvinnor, något 
som ses som en nationell utmaning. Det förs även en diskussion om att män rehabiliteras utifrån arbete 
medan kvinnor rehabiliteras utifrån sin sociala situation. Här har Borås Stad en utmaning dels att analysera 
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om det görs skillnad i rehabilitering mellan män och kvinnor, dels om det finns skillnader i återgångar för 
olika yrken och kön. För att kunna göra bättre analyser är det nödvändigt att samtliga nämnder använder 
Heroma i hanteringen av rehabiliteringsärenden. Det är också av betydelse att se över hur andra berörda 
parter, som exempelvis den allmänna sjukvården och sjukskrivande läkare, reagerar och agerar i de 
ärenden som berör Borås Stads medarbetare.   
 
Vad har hänt med de personer som avslutat en rehabilitering under året? 
Under 2017 kom 28 procent tillbaka från rehabilitering till samma sysselsättningsgrad som innan 
sjukskrivningen, 8 procent fick annat externt arbete och 6 procent slutade. Varaktig sjukersättning bevil-
jades för 6 procent. Flera förvaltningar har också lyckats få tillbaka medarbetare i arbete genom partiell 
sjukskrivning. 
 
Inflödet i rehabiliteringsåtgärder följer könsfördelningen i Borås Stad. Av inrapporterade 
rehabiliteringsärenden står kvinnorna för 79 procent och männen för 21 procent. Sett till avslutade 
rehabiliteringar så leder flertalet till återgång i arbetet internt för både män och kvinnor. För både män och 
kvinnor går 8 procent till anställning hos annan arbetsgivare. Vid avslut utan nytt jobb är siffran för 
kvinnorna 6 procent och för männen 8 procent. Skillnaden mellan könen, när det kommer till varaktig 
sjukersättning på heltid har minskat, år 2017 var det 6 procent för kvinnorna och 5 procent för männen.   
 

Externa kostnader för rehabilitering i miljoner kronor 

 2014 2015 2016 2017 

Rehabiliteringsåtgärder 
(Arbetsutredningar i samband med rehabilitering och arbetsanpassad 
utrustning) 

1,0 1,0 0,7 1,3 

 

8. Nyckeltal Personalomsättning  
Definition: Redovisas som extern personalomsättning 

 
Personalomsättningen har minskat från 14 procent 2016 till 12,9 procent 2017. Männens 
personalomsättning minskade från 13,9 till 12 procent och kvinnornas från 14 till 13,1 procent. Se sidan 8. 
 
Ekonomiska aspekter av hälsa och ohälsa 
Att de anställdas hälsa påverkar kommunens resultat är en självklar utgångspunkt i hälsobokslutet. 
Kommunen betalar för den som är frånvarande utan att få någon motprestation. I de kostnader som be-
lastar arbetsgivaren ingår sjuklön, arbetsgivaravgifter och semesterersättning. Frånvaro ger även 
produktions- och kvalitetsbortfall och ökade kostnader för att täcka lönen för en vikarie. Detta ger ett 
perspektiv på hur hög frånvarokostnaden kan vara i en organisation. 
 
Ur ekonomisk synpunkt är den lösning som väljs för att ersätta den som är frånvarande intressant. Den 
totala sjukfrånvaron kan delas in i lågkostnads- respektive högkostnadsfrånvaro. Lågkostnadsfrånvaro är 
den tid när den frånvarande ersatts av en vikarie och denna har uppnått normal produktivitet. All annan 
frånvaro räknas som högkostnadsfrånvaro. Det kan bero på att ingen åtgärd vidtagits, alternativt att man 
satt in en vikarie som inte är fullt produktiv. Kostnaderna för frånvaron kan reduceras genom att antalet 
frånvarodagar minskar men också genom förändring från högkostnadsfrånvaro till lågkostnadsfrånvaro. 
Kostnaderna kan också minska genom att organisationen lär sig hantera frånvaron på ett effektivare sätt 
och därmed får ner kostnaden per sjukfrånvarodag. Schablonkostnaden för en sjukfrånvarodag ligger på 
10 procent av månadslönen och schablonkostnad för ett längre sjukfall på 6 månader ligger på 100 000 kr. 
Dessa siffror är hämtade från Boken om personalekonomi (Catasús, Högberg, Johrén, 2012) 
 
Sjuklön 
Sjuklönekostnaderna ökade med 4,9 procent eller drygt 4,3 miljoner kronor under 2017 och stannade på 
totalt 94,3 miljoner kronor. Detta är kostnaden Borås Stad bär i sjuklön för de två första veckornas 
sjukskrivning och den summa som synliggörs i utbetalning av sjuklön är endast en del av de kostnader 
som arbetsgivaren har vid en sjukskrivning. Vid längre sjukskrivningar har arbetsgivaren inga kostnader 
för sjuklön men istället andra indirekta kostnader såsom till exempel rehabilitering, rekrytering och 
introduktion av vikarier.  
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Större delen av årets ökade kostnader för sjuklön är en följd av den årliga uppräkningen av lönekostnader. 
Medianlönen ökade med 1 174 kronor jämfört med 2016, vilket motsvarar en ökning med 4,4 procent. 
Det förklarar varför sjuklönekostnaderna ökar trots att Borås Stad sänker den totala sjukfrånvaron från 7,5 
procent till 7,3 procent. Omräknat enligt medianlönen på 27 600 kr motsvarar sjuklönekostnaderna 284 
årslöner.  
 

4.2  Hälsofrämjande insatser 
 
Det hälsoinriktade arbetet i kommunen är en viktig strategisk fråga. Det handlar om att få friska medar-
betare genom att främja hälsa, förebygga ohälsa och få tillbaka sjukskrivna i arbete. En ökad satsning från 
arbetsgivarens sida på hälsofrämjande och förebyggande insatser i kombination med tidiga rehabiliter-
ingsinsatser får positiva effekter för personalen vilket också avspeglar sig i hela organisationen. Det 
handlar om att tänka långsiktigt och framåtriktat. Respektive förvaltning arbetar med riktade insatser 
utifrån sin behovsbild och från centralt håll drivs större och övergripande insatser/projekt i syfte att öka 
hälsan och minska sjukfrånvaron.  
 

Psykosocial arbetsmiljöscreening 
Under hösten 2015 togs ett koncept för en psykosocial arbetsmiljöscreening fram i samarbete med 
företagshälsovården. Syftet var att kunna erbjuda ett verktyg som kunde stötta chef och medarbetare att 
tillsammans arbeta för en gynnsam psykosocial arbetsmiljö och bidra till ett gemensamt engagemang för 
verksamhetens uppdrag. Screeningen skulle ge arbetsplatsen en blick över av vad som påverkar hälsa och 
sjukfrånvaro på arbetsplatsen. Urvalet av arbetsplatser grundade sig på sjukfrånvarostatistik och dialog 
med förvaltningarnas personalfunktioner. Uppföljning av arbetsplatser från första urvalet visar på positiva 
resultat på både kort- och långtidssjukskrivningar. Detta indikerar att satsningen på screening var en viktig 
åtgärd för att möta den negativa sjukfallsutvecklingen. 

Satsningen med psykosocial arbetsmiljöscreening pågick under våren 2017 med 13 arbetsgrupper men har 
stannat upp under hösten i och med bytet av företagshälsovård under 2017. Arbete pågår med att ta fram 
rutiner med den nya leverantören.  
 

Friskvårdsförmåner 
Borås Stad erbjuder ett friskvårdsbidrag på 50 procent, max 1 500 kr per person och år, för medarbetare, 
oavsett förvaltningstillhörighet och anställningsgrad. Vikarier och timavlönad personal kan ta del av 
bidraget utifrån intjänade LAS-dagar. Friskvårdsbidraget kan användas till valfri motionsaktivitet, 
träningskort och enklare massage. Samtliga medarbetare erbjuds också gratis inträde till kommunens 
badanläggningar.  
 
Under året har 3 216 personer tagit ut hela eller delar av bidraget, en minskning med 226 personer jämfört 
med 2016. Det har skett drygt 12 000 bad fördelade mellan Stadsparksbadet, Borås Simarena, 
Dalsjöforsbadet och Sandaredsbadet. En minskning med drygt 5 300 bad i jämförelse med förra året. Det 
är tydligt att stängningen av Stadsparksbadet påverkar medarbetarnas badvanor. Simarenan har fått ta 
emot en stor del av dessa bad och står i år för mer än 60 procent av baden. Totalt är det 1 614 
medarbetare som hämtat ut ett badkort under året, en minskning från 2016 med 729 personer.  
 
Kostnaden för friskvårdsbidraget och de fria baden uppgår till 4,2 miljoner kr. En ökning med nästan 
300 000 kr från 2016. Den största delen 3, 5 miljoner kr, 84 procent, står friskvårdsbidraget för. De fria 
baden står för 16 procent på nära 700 000 kr. Kostnaden för baden har minskat med en tredjedel från 
förra året till knappt 300 000 kr. Det är fler kvinnor än män som tar ut friskvårdsbidrag, 79 procent 
jämfört med 21 procent. Detta ska ses i relation till att personalstyrkan, beräknat utifrån tillsvidare- och 
visstidsanställda, som består av 77 procent kvinnor och 23 procent män.  

 

Hälsoinspiratörsutbildning 
Flertalet arbetsplatser i Borås Stad har en hälsoinspiratör som tillsammans med chef sätter fokus på arbets-
platsens främjande arbetsmiljö- och hälsoarbete. Idag finns det drygt 500 hälsoinspiratörer runt om i 
organisationen. För att hälsoinspiratörerna ska ha en gemensam plattform anordnas årligen en central 
grundutbildning med tillhörande tematräffar. Utbildningen ger grundläggande kunskap inom hälsoområdet 
och praktiska verktyg för uppdraget. Det har varit ett stort tryck på grundutbildningen under 2017 vilket 
genererat extra insatta utbildningstillfällen. Dessutom har det arrangerats en grundutbildning riktad till 
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hälsoinspiratörer inom Förskoleförvaltningen. Under 2017 har drygt 150 nya inspiratörer gått 
grundutbildningen. 
 
Kunskaperna från grundutbildningen byggs på med inspirationsträffar med olika teman. Inspiratören 
deltar efter den egna arbetsplatsens behov. Årets föreläsningar har haft tema ”Kost” och 
”Arbetsplatskultur”. Dessa har varit mycket uppskattade och totalt har 270 inspiratörer deltagit fördelade 
över fyra tillfällen. Inspiration får även kunskapspåfyllning genom nyhetsbrev. Dessa nyhetsbrev följer 
föreläsningarnas teman och innehåller en faktadel med fördjupningar på området, inspirationstips och 
konkreta aktiviteter som kan användas på arbetsplatsen.  
 

Familjeföreläsning 
En inspirationsföreläsning anordnas varje vår i syfte att inspirera och motivera medarbetare inom 
hälsoområdet. Innehållet varierar stort mellan aktuella teman. Det kan vara allt från relationer till 
förhållningssätt, tankens kraft och arbetsglädje. Till föreläsningen får medarbetaren bjuda med sig en gäst, 
därav namnet Familjeföreläsning. Med föreläsningen ”Varför är inte alla normala som jag” kom Christina 
Stielli till Borås den 18 april och höll en bejublad föreläsning om arbetsglädje, medarbetarskap och 
relationer på arbetsplatsen. Christina har blivit utsedd till årets kvinnliga talare 2014 och 2015 och var även 
nominerad till titeln 2016. Det gjorde nog sitt till för att biljetterna snabbt gick åt och att 
Bäckängsgymnasiets aula fylldes till sista stol av 800 förväntansfulla åhörare.  

 
MerKraft 
Personalklubben MerKraft anordnar regelbundet aktiviteter för att inspirera anställda i Borås Stad till en 
aktiv fritid. Det handlar om allt från gratis gympa, nybörjarkurs i crawl, bowling, körsång, föreställningar 
på Göteborgsoperan, street art visningar, pärlkurs, glasfusion, överlevnadsläger till räk- och laxkryssning i 
skärgården och skidskola vintertid. Samtliga medarbetare är medlemmar i klubben i och med sin anställ-
ning och aktiviteterna är kostnadsfria eller ges till subventionerade priser. 
 

Medarbetarcentrum 
Medarbetarcentrum är en verksamhet som drivs tillsammans med kommuner som ingår i Boråsregionens 
kommunalförbund. Målsättningen är att underlätta arbetsrotation för att undvika så kallade 
inlåsningseffekter och deras negativa konsekvenser för medarbetarna. Dessutom arbetar 
Medarbetarcentrum med att stödja chefer och deras arbetsgrupper för ökad hälsa, trivsel och prestation 
och för att göra Borås Stad till en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser. 
 
Under året har 93 medarbetare gjort en förändring genom kontakt med Medarbetarcentrum. 53 
medarbetare har gjort en förändring med hjälp av matchningsdatabasen, där lediga tjänster från 
medlemskommunerna skickats till Medarbetarcentrum för matchning.  Till den här databasen har Borås 
Stad skickat in 1 447 tjänster för matchning. Drygt 250 personer har varit i kontakt med 
Medarbetarcentrum för reflekterande samtal, coachande samtal eller grupputvecklingsinsatser av olika slag. 
Vid 18 tillfällen under året har Medarbetarcentrum presenterat verksamheten. Dessa tillfällen har berört 
259 medarbetare och chefer.  
 
Totalt har Medarbetarcentrum matchat drygt 2 200 tjänster för medlemskommunerna, med många nöjda 
medarbetare och chefer som följd. 
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4.3  Arbetsgivarindex 
 
Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) är ett sammanfattande index som utgår från nio mätbara nyckeltal kring 
arbetsvillkor. En AVI-poäng beräknas och anges för varje nyckeltal. Ju högre AVI-poäng desto bättre 
arbetsvillkor kan organisationen erbjuda utifrån ett arbetstagarperspektiv. Nivåerna på de olika separata 
nyckeltalen kan inte jämföras. En 5:a på till exempel kompetensutvecklingstid kan inte jämföras med en 
10:a på avgångar. Däremot kan det totala AVI och nyckeltalen jämföras med andra organisationers 
resultat. Resultatet i diagrammet ger också vägledning för det fortsatta förbättringsarbetet. 
 

Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) Borås Stad  

 2015 2016 2017                 

 

    

Tillsvidareanställningar 14 13 14 

Medianlön 7 8 9 

Lika karriärmöjligheter 13 15 17 

Tid för kompetensutveckling 8 8 8 

Övertid 19 19 19 

Korttidssjukfrånvaro 11 10 10 

Personalansvar 11 11 12 

Långtidssjukfrånvaro 2 2 4 

Avgångar 10 9 8 

    

Summa AVI-poäng 95 95 101 

 
Tillsvidareanställningar - andel tillsvidareanställda i procent av totalt antal anställda  
Medianlön  - genomsnittlig månadslön uppräknad till heltid 
Lika karriärmöjligheter  - andel kvinnliga chefer i relation till andel kvinnliga anställda  
Tid för kompetensutveckling - utbildningstid i procent av totalt arbetad tid 
Övertid  - övertid i procent av arbetad tid  
Korttidssjukfrånvaro - korttidssjukfrånvaro (t.o.m. dag 14) i procent av arbetad tid  
Personalansvar  - antal anställda per chef  
Långtidssjukfrånvaro - långtidssjukfrånvaro (fr.o.m. dag 15) i procent av arbetad tid  
Avgångar  - antal avgångar i procent av tillsvidareanställda 
 
Kommentar: 
När det gäller tid för kompetensutveckling beräknas nyckeltalet som en median av övriga organisationers 
resultat på grund av att Borås Stad inte har kunnat ta fram detta nyckeltal. 
 

4.4  Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
 
För att nå visionen om den goda arbetsplatsen krävs ett hälsofrämjande syn- och arbetssätt i hela organi-
sationen. I Borås Stad kompletteras därför det lagreglerade arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet med 
insatser för att behålla eller utveckla hälsan hos medarbetarna och sedan 2011 är främjande arbetsrutiner 
och verktyg integrerade i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbete sker löpande inom tre områden. Det 
handlar om främjande arbete genom aktiv hälsoutveckling, förebyggande arbete genom ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete och rehabilitering för att få tillbaka medarbetare som drabbas av ohälsa.  
De övergripande riktlinjerna för hur arbetsmiljöarbetet ska utformas är beslutade av kommunfullmäktige 
och ingår i det Personalpolitiska programmet/Hållbart arbetsliv. 
 
Under 2017 har samtliga förvaltningar börjat använda sig av Stratsys SAM-modul. Genom att det 
systematiska arbetsmiljöarbetet är inbyggt i stadens styr- och ledningssystem har cheferna fått ett tydligt 
stöd för sitt arbetsmiljöarbete. I modulen arbetar förvaltningarna efter en gemensam kalender för 
arbetsmiljöarbetet vilket inte bara är ett stöd för chefen utan dessutom stärker likvärdighet och 
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uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Förvaltningarnas ledningsgrupper har erbjudits genomgång av modulen 
och SAM-kalendern och flera verksamhetschefer har därefter valt att även ge sina enhetschefer detsamma.  
 
Nytt för i år är att ”Lika rättigheter och möjligheter” lagts upp som en aktivitet i SAM-kalendern. Det 
innebär att arbetsplatsen ska hantera sitt likabehandlingsarbete på samma sätt som andra aktiviteter inom 
arbetsmiljöområdet. Detta har varit Borås Stads strävan i många år och i och med en förändring av 
Diskrimineringslagen fr.o.m. 2017-01-01 kunde detta arbete fullföljas. Lagkravet på plan på 
förvaltningsnivå är borttaget och istället fokuserar nu lagen på aktiva åtgärder på arbetsplatsen, vilka ska 
dokumenteras på ett tydligt sätt. Handlingsplanen i SAM-modulen lever upp till detta krav på ett bra sätt. 
Nu samlas samtliga risk- och friskfaktorer med åtgärder som arbetsplatsen arbetar med under ett år på ett 
och samma ställe, oavsett om de kommer från arbetsmiljöronden, arbetet med lika rättigheter och 
möjligheter, medarbetarenkät eller har med tillbud att göra.  
 

Nämnderna har i uppföljningen av kommunfullmäktiges indikatorer för egen organisation rapporterat i Stratsys att 
förvaltningarna arbetar aktivt med insatser och åtgärder för att främja en positiv hälsoutveckling och bromsa 
sjukfrånvaron vid kommunens arbetsplatser. I det arbetet är det systematiska arbetsmiljöarbetet och Borås Stads 
rutiner en grund. 

 
4.5  Arbetsskador och tillbud 
 
Rapporteringen av arbetsskador och tillbud är ett viktigt underlag för det förebyggande arbetsmiljöarbetet 
och ett sätt att uppmärksamma risker i det dagliga arbetet. Här finns ett stort ansvar för 
skyddskommittéerna liksom för chef och medarbetare att agera lärande utifrån de arbetsskador och tillbud 
som uppstår. Nationellt har det skett stora arbetsmiljöförbättringar gällande den fysiska arbetsmiljön under 
senare år, vilket bland annat visat sig i minskade arbetsplatsolyckor. Men förbättringarna har främst gynnat 
män inom den privata sektorn. De arbetsskador och tillbud som sker inom kvinnodominerade 
verksamheter är mer av social och organisatorisk karaktär och kräver således andra insatser. 
 

Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal arbetsskador 2017 

Orsak Kvinnor  Män Totalt 

    

Elolycka, brand, explosion, sprängning - 1 1 

Kontakt (även inandning) kemiskt ämne eller smittämne 3 1 4 

Den skadade föll 142 33 175 

Den skadade slog eller stötte emot något (ej vid fall) 20 2 22 

Skadad av maskin, maskindel eller föremål i rörelse (mekanisk rörelse) 1 5 6 

Skadad av fallande/flygande föremål (ej egen hantering) 10 6 16 

Skadad av hanterat föremål (egen hantering) 43 12 55 

Skadad av person (fysiskt, även oavsiktligt) 163 46 209 

Skadad av djur 2 3 5 

Fysisk överbelastning (lyft eller ansträngande/häftig rörelse) 61 9 70 

Psykisk överbelastning (hot, chock) 8 10 18 

Snedtramp, feltramp, ”spik”-tramp (ej fall) 7 7 14 

Fordonsskada eller påkörd 29 1 30 

Annat 48 10 58 

    

Totalt kommunen 537 146 683 

 
Antalet anmälda arbetsskador uppgick totalt till 683, en ökning med 95 anmälningar jämfört med 2016. De 
vanligaste orsakerna är skadad av person (31 procent) och fallolyckor (26 procent). Fallolyckor har den 
största ökningen med 38 fler anmälda arbetsskador, följt av skadad av person med en ökning av 29 
anmälningar. I år är det flera olycksorsaker som har minskat där fordonsskada och skada genom att den 
skadade slog eller stötte i något (ej vid fall) haft den största minskningen med 9 fall vardera, följt av 
psykisk överbelastning som minskat med 7 fall.  
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Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal tillbud 2017 

Orsak Kvinnor  Män Totalt 

    

Tekniska brister 31 9 40 

Brister i underhåll och service 30 11 41 

Brister i arbetsinstruktioner 26 4 30 

Brister i utbildning 8 3 11 

Brister i kommunikation 20 12 32 

Brister i arbetsorganisation 91 7 98 

Tidsbrist eller stress  131 22 153 

Hotsituation 278 70 348 

    

Totalt kommunen 615 138 753 

 
 
Antalet anmälda tillbud har minskat med 84 anmälningar och ligger i år på 753 jämfört med 837 under 
2016. Rapportering av tillbud och arbetsskador via självrapportering i Heroma görs i otillräcklig 
omfattning i verksamheterna. Den tröskel det innebär med ett nytt system uppges, av förvaltningarna, som 
en orsak till minskningen av inrapporterade tillbud.  
 
De vanligaste orsakerna bakom ett tillbud är likartade oavsett kön, med hotsituation som den främsta 
orsaken, följd av tidsbrist och stress samt brister i arbetsorganisation för kvinnor och brister i 
kommunikation och brister i underhåll och service för män. Männen ligger genomgående något lägre än 
kvinnorna i antal men trenden är densamma. Tillbuden är främst av organisatorisk eller psykosocial 
karaktär. De flesta sker inom vård, skola och omsorg, där verksamheter som har brukare med särskilda 
behov är extra utsatta för hotsituationer. I år framträder ett allt hårdare arbetsklimat i grundskolans, med 
120 tillbudsanmälningar om hot, följd av Sociala omsorgsförvaltningen med 90 anmälningar. Det är av 
största vikt att agera främjande, förebyggande och lärande utifrån tillbudsrapporteringen för att undvika att 
dagens arbetsmiljö leder till framtida arbetsskador och sjukskrivningar.  
 
Ibland kan det vara svårt att avgöra när ett tillbud har skett och om det är en händelse som ska rapporte-
ras. Definitionen på ett tillbud är att tillbud är en händelse som skulle kunna leda till olycksfall eller ohälsa. 
Tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska dessutom anmälas till Arbetsmiljöverket.  
 

 
 
Arbetsmiljöverket beskriver förhållandet mellan arbetsskador, tillbud och riskabla förhållanden/beteenden 
som en pyramid. En väl genomförd riskbedömning och skyddsrond är viktiga friskfaktorer. En god 
säkerhetskultur fungerar som en stödjande struktur i det främjande arbetsmiljöarbetet.  
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4.6  Företagshälsovård  
 
Borås Stads avtal med Previa som leverantör av företagshälsovård gick ut under året och efter 
upphandling blev det en ny leverantör av företagshälsovårdstjänster. Så 2017 är ett annorlunda år gällande 
företagshälsovård där året delas mellan två aktörer: Previa och Feelgood. Företagshälsovårdens uppdrag är 
att stötta Borås Stad som arbetsgivare i hälso- och arbetsmiljöarbetet och att finnas som resurs i det 
rehabiliterande, förebyggande och främjande arbetet. 
 
Det nya avtalet för företagshälsovårdstjänster omfattar arbetsmiljö och rehabilitering och syftar till att 
leverantörens ska vara en expertresurs och stärka kommunens arbete inom dessa områden. Främjande 
tjänster som chefscoachning, grupp- och ledarutveckling har lyfts ut i en separat upphandling för att ge 
förvaltningarna ett större utbud och fler leverantörer för dessa uppdrag.   
 

Previa 2017-01-01 - - 2017-08-31 
Under 2017 anordnade Previa 11 utbildningar för anställda i Borås Stad. De hölls bland annat inom 
arbetsmiljö, stress/livsbalans, krishantering, ergonomi, hot/våld och ledarskap. Genom den 
kommunövergripande kronbanken har 13 arbetsmiljöscreeningar genomförts. Det har genomförts 24 
individuella arbetsförmågeutredningar (AFU), 930 stödsamtal, 67 grupputvecklingstillfällen och 52 
chefshandledningar. Dessutom har Previa utfört 151 hälsoundersökningar, 8 psykosociala 
arbetsmiljökartläggningar, 1 bullermätning och 2 inomhusklimatmätningar. Bland lagstadgade 
undersökningar har följande genomförts under året: 8 för allergiframkallande ämnen (härdplaster), 7 för 
körkort och 60 för nattarbete. 
 

Feelgood 2017-09-01 - - 2017-12-31 
Levererade tjänster under höstens fyra månader har till största delen legat inom området efterhjälpande, 72 
procent, följt av förebyggande 26 procent och främjande 2 procent.  Av de mest frekvent beställda 
tjänsterna på individnivå hamnar de tre största inom det efterhjälpande området: konsultation individ, 
stödsamtal samt arbetsförmågebedömning. Den fjärde största är konsultation förebyggande individ och 
handlar mest om besök till fysioterapeut, psykolog och sköterska. Andelen individbokningar per 
yrkeskategori var fördelat 43 procent på psykolog, 32 procent på läkare, 14 procent på företagssköterska, 9 
procent på fysioterapeut och 2 procent på massör. Det har gjorts 13 stycken arbetsförmågebedömningar 
och lagstadgade undersökningar har genomförts: 8 för nattarbete, 1 för körkort och 6 för buller. 
Kvinnorna är överrepresenterade, de står för 78 procent av alla besök och är fler till antalet i samtliga 
åldersintervall.  
 
Gällande utbildningsinsatser på grupp och organisationsnivå har Feelgood bidragit med en 
arbetsmiljöutbildning och fem utbildningar inom belastningsergonomi. Handledning av individ, chef och 
grupp har utförts inom området förebyggande och en kartläggning av arbetsmiljön är gjord. 
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4.7 Jämställdhet och likabehandling 
 
Jämställdhet innebär att män och kvinnor skall ha samma rättigheter och möjligheter. Jämlikhet innebär att 
alla människor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, skall ha samma rättigheter och 
möjligheter. Jämställdhetsarbetet är en del i jämlikhetsarbetet.  
 
Att arbeta med jämlikhet och likabehandling handlar om att skydda de grundläggande mänskliga 
rättigheterna 
 
Att skapa en arbetsmiljö fri från diskriminering är en viktig del i arbetet med att attrahera, rekrytera och 
behålla rätt kompetens. Arbetsklimatet i Borås Stads verksamheter ska kännetecknas av respekt och 
kunskap om olikheter. Mångfalden i form av olikheter i kompetens, erfarenhet, bakgrund och andra 
personliga förutsättningar är en styrka som kommunen ska ta till vara. 
 

Normkritisk film 
Under 2017 har ca 78 procent av alla arbetsplatser tittat på två filmer som handlar om normkritik och 
HBTQIA på sina arbetsplatsträffar. Filmerna finns tillgängliga på intranätet och kan användas om behov 
finns. Filmerna har tagits fram tillsammans med RFSL i Borås och har delvis finansierats av 
Socialstyrelsen.  
 

Normdiplomering 
En utbildning om normer och normkritik togs fram under våren 2017 och erbjuds anställda inom 
kommunen. För chefer och skyddsombud är utbildningen obligatorisk och ingår som en del i 
arbetsmiljöutbildningen. Utbildningen pågår under en halvdag där bland annat normer, normkritik och 
intersektionalitet tas upp.  
 

Sociala investeringar  
En satsning som tog sin början 2013 med målet att motverka långsiktiga ekonomiska händelseförlopp 
genom att tidigt identifiera riskgrupper och riskfaktorer och påbörja ett förebyggande arbete i god tid. 
Sociala investeringar kan beskrivas som ett ekonomiskt angreppsätt för att bryta strukturella mönster (t.ex. 
ungdomskriminalitet) och därmed bryta negativa livsmönster och negativa spiraler som kan komma att 
medföra mänskligt lidande och stora samhällskostnader. 
 
Följande fem sociala investeringsprojekt startades 

1. Modersmålsstöd innan SFI. Pågick 2104 -2016 och är nu implementerat. Slutrapporter finns. 

2. Produktionsskolan - arbetsmarknadsåtgärder i form av utvecklingsanställning och 

metodutveckling i arbetet med unga vuxna långt från arbetsmarknaden. Projektet pågick 

2015 - 2017. Ett implementeringsarbete påbörjades i december 2017. Slutrapporter finns. 

3. Hela Väster – för minskat normbrytande beteende i skolan åk F-6. Projektet pågick 2015 - 

2017. Slutrapporter finns tillgängliga från och med april 2018.  

4. Schysst kompis! Projektet pågår under perioden 2015-2018. Slutrapporter klara i december 

2018.  

5. En kommun fri från våld. Projektet pågår 2015 - 2019.  

 
Ett antal externa företag har anlitats för att utvärdera och slutrapportera de olika projekten. Rapporterna 
kommer successivt att läggas ut och nås via webben.  
 
Ett konkret resultat av arbetet med sociala investeringar är att åtta nämnder tillsammans under tre år 
kommer att arbeta med en hel stadsdel under namnet Kraftsamling Sjöbo. Detta sker främst i ett 
förebyggande syfte. 
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Nyckeltal för jämställdhet 
Följande diagram redovisar ett antal nyckeltal som visar könsfördelningen över tid.  
 

  
Andel tillsvidareanställda av totalt antal anställda. 22 av 124 yrkesgrupper är jämställda, d.v.s. andelen 

kvinnor och män ligger i intervallet 40-60 procent. 
 

  
47 procent av kommunens förvaltningschefer är 
kvinnor, vilket är att betrakta som jämställt. 

Rätten till heltid för tillsvidareanställda bidrar till att 
anställningsförhållandena är likartade mellan könen. 

 

  
Korttidsfrånvaron (1-14 dagar) ökar medan långtidsfrånvaron (15 dagar eller längre) minskar. Utvecklingen är 
densamma för båda könen. Totalt har sjukfrånvaron minskat med 106 376 timmar jämfört med 2016. 
 

  
Männens andel av uttagna föräldradagar har ökat med 
3,1 procentenheter sedan 2016.  

86 procent av det totala antalet dagar tas ut av 
kvinnor och 14 procent av män. 
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Löneutvecklingen var i genomsnitt 4,4 procent för 
kvinnor och 5,5 procent för män. Kvinnornas 
medianlön har minskat med 1 procentenhet och 
uppgår till 95,6 procent av männens. 

 

4.8 Utländsk bakgrund 
 
 ”Borås Stad ska vara ett föredöme i arbetet med mångfaldsfrågor. Flerspråkighet och interkulturell 
kunskap är värdefulla resurser som ska tas till vara. Kunskap hos personalen om andra kulturer ökar 
möjligheten att ge fler invånare likvärdig service.” Meningarna är hämtade från Borås Stads 
personalpolitiska program och beskriver hur alla verksamheter ska agera.   
 

Utländsk bakgrund bland kommunens anställda 
Följande tabeller redovisar antalet anställda i kommunen som är utrikes födda eller har utländsk bakgrund. 
I begreppet utländsk bakgrund ingår personer som är utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes 
födda föräldrar i enlighet med Statistiska centralbyråns (SCB) definition. 
 
Uppgifterna köps från SCB då uppgifterna inte finns i kommunens personal- och lönesystem. Statistiken 
avser 2017-11-01. 
 

Antal anställda efter anställningsform, kön och födelseland (inrikes – utrikes född) 
 Födelseland  

 Sverige 
Norden 

(utom 
Sverige) 

Europa 
(utom 

Norden) 
Afrika Asien Övriga 

världen Totalt 

Tillsvidareanställda        
Kvinnor 5 258 201 528 91 453 56 6 587 
Män 1 518 53 129 41 128 27 1 896 
Totalt 6 776 254 657 132 581 83 8 483 
        

Visstidsanställda        
Kvinnor 688 20 109 48 155 11 1 031 
Män 282 8 26 27 62 6 411 
Totalt 970 28 135 75 217 17 1 442 
        

Totalt        
Kvinnor 5 946 221 637 139 608 67 7 618 
Män 1 800 61 155 68 190 33 2 307 
        

Totalt  7 746 282 792 207 798 100 9 925 
 
22 procent av de anställda är utrikes födda vilket är en ökning med 1,3 procentenheter sedan 2016. Andel 
utrikes födda kvinnor har ökat med 1,1 procentenheter till 21,9  procent och andelen utrikesfödda män 
med 1,6 procentenheter till 22 procent.   
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Anställda med utländsk bakgrund efter ålder i procent 

Ålder Kvinnor Män Totalt 

    
0-29 21,8 31,9 24,2 
30-39 30,8 30,5 30,7 
40-49 31,6 27,7 30,8 
50 eller äldre 25,4 26,3 25,6 
    
Totalt 27,7 28,3 27,8 

 
Jämfört med 2016 har gruppen anställda med utländsk bakgrund ökat med 1,3 procentenheter. Männen 
svarar för den största ökningen med 1,9 procentenheter. För att de anställda ska spegla 
befolkningssammansättningen i kommunen skulle andelen anställda med utländsk bakgrund behöva vara 
drygt 31 procent (2016 års siffror) vilket motsvarar andelen i yrkesverksam ålder (15-64 år) med utländsk 
bakgrund bosatta i Borås. 
 
Andelen anställda chefer med utländsk bakgrund har ökat från 11,8 procent 2016 till årets 13,5 procent. 
Kvinnliga chefer har ökat från 13,7 till 14 procent och manliga chefer från 8,1 till 12,3 procent. Av med-
lemmarna i förvaltningarnas ledningsgrupper har 8,7 procent utländsk bakgrund, en ökning med 1,8 
procentenheter jämfört med föregående år. 
 

Anställda med utländsk bakgrund per personalgrupp i procent 

 Kvinnor Män Totalt 

    

Administration    

Ledningsarbete 14,0 12,3 13,5 

Handläggararbete 18,1 21,7 19,3 

Administratörsarbete 19,0 33,3 20,6 

    

Vård och omsorg    

Sjuksköterska 22,0 37,5 23,6 

Undersköterska, skötare 36,8 41,4 37,3 

Vårdbiträde, vårdare m.fl. 36,1 41,9 37,7 

Personlig assistent 39,0 40,0 39,1 

Övrig vård- och omsorgspersonal 22,2 33,3 26,7 

    

Rehabilitering och förebyggande arbete 20,9 18,2 20,5 

    

Socialt och kurativt arbete    

Socialsekreterare 23,7 46,8 28,3 

Övrigt socialt och kurativt arbete 18,2 22,2 19,2 

    

Skola och förskola    

Grundskollärare 20,1 29,5 22,3 

Gymnasielärare 20,1 17,3 18,8 

Förskollärare 19,1 24,1 19,3 

Fritidspedagog 15,0 27,1 18,6 

Övrigt lärararbete 31,3 34,2 32,3 

Barnskötare 31,8 35,7 31,9 

Dagbarnvårdare - - - 

Elevassistent 18,9 32,1 23,7 

Övrigt skol- och förskolearbete 41,0 50,0 43,6 

    

Kultur, turism och fritid    

Fritidsledare 25,0 37,5 31,8 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 22,9 4,8 18,7 

Övrigt kultur, turism och fritid 13,4 12,9 13,2 

    

Teknik    

Teknisk handläggare 15,6 21,1 17,6 

Ingenjörer 21,2 16,4 17,9 

Tekniker 12,5 22,8 21,8 

Hantverkararbete m.m. 3,7 19,7 18,3 

Köks- och måltidsarbete 39,6 50,0 41,1 

Städ, tvätt och förråd 62,8 63,6 62,9 
    

Totalt  27,7 28,3 27,8 
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Anställda med utländsk bakgrund finns framför allt inom städ-, tvätt- och förrådsarbete. Den största 
ökningen i antal räknat, jämfört med 2016, har skett inom skola och förskola framför allt bland 
förskollärare och elevassistenter. Hur det förändrats över tid framgår av följande diagram. 
 

 
 
 

Anställda med utländsk bakgrund per nämnd i procent 

  Kvinnor Män Totalt 

    

Revisorskollegiet - - - 

Kommunstyrelsen inkl Valnämnden 17,2 8,6 14,4 

    

Lokalförsörjningsnämnden 25,0 21,4 22,7 

Samhällsbyggnadsnämnden 17,9 16,2 17,1 

Servicenämnden 32,4 17,3 21,6 

Tekniska nämnden 16,0 21,8 19,7 

Miljö- och konsumentnämnden 14,3 25,0 16,9 

    

Fritids- och folkhälsonämnden 19,2 34,9 25,5 

Kulturnämnden 15,3 10,2 13,5 

    

Förskolenämnden 22,2 34,5 22,7 

Grundskolenämnden 27,3 32,3 28,5 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 27,6 19,1 24,4 

    

Individ- och familjeomsorgsnämnden 18,9 39,7 24,1 

Arbetslivsnämnden 34,0 38,6 35,8 

Vård- och äldrenämnden 37,0 46,5 38,3 

Sociala omsorgsnämnden 24,2 27,6 24,8 

    
Totalt kommunen 27,7 28,3 27,8 

 
Inom Vård- och äldrenämnden och Arbetslivsnämnden har mer än en tredjedel av de anställda utländsk 
bakgrund. 
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5 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 

Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning är en process i organisationen för att på både kort och lång sikt säkerställa att 
verksamheterna har den kompetens som krävs för att fullgöra sina uppdrag. 
Kompetensförsörjningsprocessen innebär att med rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla, 
behålla och avveckla medarbetare och därigenom skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara 
sina mål. 

Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling är aktiviteter för att ge medarbetare kompetens att klara nuvarande eller framtida 
arbetsuppgifter. Dessa aktiviteter kan vara kurser och utbildningar likväl som kollegialt erfarenhetsutbyte 
och att man lär sig saker genom att utföra sina arbetsuppgifter. 

Stora pensionsavgångar och hög personalomsättning inom vissa områden är något som både Borås och 
andra kommuner har att brottas med. Konkurrensen om arbetskraft är stor och prognoser visar att det 
inte kommer att bli lättare över tid. Den demografiska utvecklingen till och med år 2026 visar en ökning 
av både gruppen barn och gruppen äldre. Den största ökningen är äldre över 80 år, men även barn och 
unga ökar framför allt i åldern 16-18 år, alltså unga i gymnasieåldern. I Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden, 
Rekryteringsrapport 2018 utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting har ett antal strategier formulerats 
för att möta rekryteringsutmaningarna och klara personalförsörjningen. Det handlar om att utnyttja 
tekniken bättre, skapa bra möjligheter till löne- och karriärutveckling, utveckla arbetsmiljö och 
arbetsorganisation, skapa förutsättningar och motivera fler medarbetare att arbeta heltid och att stanna fler 
år i yrkeslivet. Det behövs också ett nytt sätt att tänka kring hur befintlig kompetens kan användas på 
bästa sätt. Strategin ”använd kompetens rätt” innebär att man ser över arbetsfördelningen mellan olika 
yrkesgrupper och skapar nya yrkesgrupper och team. 

Borås har på olika sätt påbörjat arbetet för att möta de utmaningar som vi står inför. Ett exempel är 
bildandet av KAL-grupper med uppdrag att utveckla Borås Stad som arbetsgivare inom områden där det 
är svårt att rekrytera och behålla medarbetare. (KAL står för Kompetens- och personalförsörjning, 
Arbetsvillkor och Lönebildning.) De områden som varit aktuella under året har varit förskola, grundskola 
och gymnasieskola, socialsekreterare samt hälso- och sjukvårdsverksamhet. Arbetet har mynnat ut i en 
handlingsplan för respektive område med förslag till olika åtgärder. Förhandlingsdelegationen har tagit det 
formella besluten, därefter åligger det förvaltningarna att arbeta vidare med åtgärderna. Några exempel på 
beslutade åtgärder från KAL-gruppernas arbete är försök med decentraliserad lönesättning vid 
nyanställning, nedsättning i tjänst för att förbättra förutsättningarna att delta i den statliga 
rektorsutbildningen, förbättrad introduktion, ökad rekrytering till internutbildningen ”Framtidens chef”, 
utveckling och tydliggörande av rollerna för metodhandledare och 1:e socialsekreterare.   

Marknadsföring av Borås Stad som arbetsgivare sker också bland annat genom deltagande i olika 
arbetsmarknadsdagar och olika nätverk. Som exempel kan nämnas Starkdagen vid Borås Högskola, 
Spiradagen vid Göteborgs Universitet, och Trygghetsrådets jobbmässa. Medlemskap i Centrum för Arbete 
och Vetenskap vid Högskolan i Borås ger också möjlighet för kommunen att aktivt arbeta med att koppla 
samman högskola och arbetsliv. 
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5.1  Utbildningsnivå i större yrkesgrupper 
 
Relevant utbildning för medarbetare är viktigt ur flera perspektiv inte minst ur kvalitetssynpunkt. Tillgång 
och efterfrågan på utbildade personer varierar och påverkar naturligtvis möjligheterna att anställa 
medarbetare med rätt kompetens. Över tid har det gjorts satsningar inom olika yrkesgrupper för att höja 
kompetensnivån. Under 2017 har till exempel 20 medarbetare som, enligt lagen om anställningsskydd, 
inkonverterats till tillsvidareanställningar validerat till barnskötare och 8 utbildade barnskötare har påbörjat 
validering till förskollärare. Det har även gjorts satsningar på outbildade visstidsanställda inom 
äldreomsorgen där 15 medarbetare går valideringsutbildning med målet att få en tillsvidareanställning efter 
avklarad utbildning. Diagrammet visar utbildningsnivån för några av de yrkesgrupper som varit föremål 
för olika valideringsutbildningar. 

 
 
Att få behöriga lärare till vakanta tjänster är förenat med svårigheter såväl i Borås som i övriga kommuner 
i landet. Följande diagram visar antalet obehöriga lärare i Borås som ökat något de två senaste åren.  
Andelen obehöriga uppgår till 11,4 procent av totalt antal tillsvidare- och visstidsanställda lärare.  
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5.2  Centrala utbildningar och kurser 
 
En stor del av stadens kompetensutvecklingsinsatser sker på respektive förvaltning i egen regi. Det rör sig 
om introduktionsutbildningar för nyanställda och andra verksamhetsspecifika utbildningsinsatser.  
 
Stadsledningskansliet arrangerar ett antal utbildningar som riktar sig till hela organisationen. Under 2017 
genomfördes utbildningar i bland annat projektledning, offentlig lag och rätt samt arbetsmiljö och 
samverkan. Centrala utbildningar riktade till specifika grupper som återfinns på flera olika förvaltningar 
har också genomförts. Exempel på sådana är utbildningar för HR-specialister och hälsoinspiratörer samt 
utbildningen ”Att leda utan att vara chef”.  

 
5.3  Chef- och ledarutveckling 
 

Systematiskt chefsutvecklingsprogram 
För att säkerställa att chefer i Borås Stad har den kompetens som krävs för att fungera väl har ett omfat-
tande utbildningsprogram tagits fram. Samtliga utbildningar som ryms i programmet finansieras centralt. 
Programmet riktar sig i första hand till nya chefer, men även erfarna chefer kan kostnadsfritt ta del av det. 
För en förstagångschef sprids utbildningsinsatserna över tre till fyra år. Bland annat ingår utbildning i 
arbetsrätt, arbetsmiljö och lönesättning. Även Borås Stads obligatoriska interna chefsutbildning, ”Chef- 
och ledarskap i praktiken”, som omfattar nio dagar, ingår i programmet. 
 

Framtidens chef 
Borås Stad arbetar systematiskt med att rekrytera chefer från de egna leden. Detta arbete bidrar till 
organisationens chefsförsörjning och skapar goda karriärutvecklingsmöjligheter. 
 
Under 2017 genomgick nio personer det interna chefsrekryteringsprogrammet Framtidens chef. 
Programmet omfattar cirka 25 dagar spridda över ett år och syftar till att förbereda de utvalda 
kandidaterna inför en ny roll som chef.  
 
Under 2017 sökte 30 personer till 2018 års utbildning. Av dem valdes tio personer ut vilka kommer att 
genomgå Framtidens chef. Nio av de tio deltagarna är lärare. 
 

5.4  Fritidsstudier 
 
38 personer har under året beviljats fritidsstudiebidrag vilket nästan är en halvering jämfört med 
föregående år. Exempel på studier där bidrag beviljats är ämneskompletteringar för lärare, 
yrkeslärarstudier och handledarutbildning 
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6 Personalkostnader 

Personalkostnader i miljoner kronor 

2014 2015 2016 2017 

Löner och ersättningar 
Löner  2 801,0 2 902,9 3 089 3 233,5 
Ersättning förtroendevalda 11,7 13,5 14 14,1 
Ersättning uppdragstagare 28,3 26 35,6 35,3 

2 841,0 2 942,4 3 138,6 3 282,9 

Personalutveckling och Personalvård m.m. 67,0 75 81 77,9 

Arbetsgivaravgifter m.m. 
Lagstadgade avgifter 844,1 886,6 972,3 1 019,8 
Arbetsmarknadsförsäkringar 5,5 5,8 2,3 2,4 
Särskild löneskatt, utbetalda pensioner 24,1 24,3 24,7 24,8 
Särskild löneskatt, intjänade pensioner 33,4 34,5 36,6 38,3 

907,1 951,2 1 035,6 1 085,3 

Pensionskostnader 
Totalt utbetalda pensioner 99,0 100,4 101,6 102,2 
Under året intjänade pensioner 137,6 143,4 152,2 158,9 
Ökning av pensionsavsättningar inklusive löneskatt 1) 3,9 5,7 16,4 14,3 
Löneskatt på utbetalning avsatt till pensioner 0 0,3 0,3 0,2 
Tjänstepensionsförsäkringar 0 0 0 0 

240,5 249,8 270,5 275,6 

Övriga ersättningar 43,2 31,4 66,4 54,7 

Summa personalkostnader 4 098,8 4 249,8 4 592,4 4 776,4 

1) Ökning p.g.a. RIPS-räntan ej medräknad

Externa kostnader för personalutveckling och personalvård m.m. i miljoner kronor 

2014 2015 2016 2017 

Kurs och konferensavgifter 
Kursavgifter, logi, resor 

36,3 39,3 43,5 39,7 

Sjuk- och hälsovård 
Läkarvårdsersättningar, hälsokontroller, synunder- 
sökningar, företagshälsovård 

9,1 10,0 10,2 8,1 

Rehabiliteringsåtgärder 
Arbetsutredningar i samband med rehabilitering och 
arbetsanpassad utrustning 

1,0 1,0 0,7 1,3 

Friskvård och fritidsaktiviteter 
Motionskort, träningskort och andra bidrag till motion, 
friskvårdskonsultationer 

3,6 4,7 4,7 4,8 

Skydds- och arbetskläder m.m. 7,5 8,5 8,5 9,4 

Personalrepresentation totalt 
därav  
- Representation mot anställda när det gäller arbets-
platsträffar, personalfester, utflykter, informations- 
möten 
- Uppvaktningar, minnesgåvor till anställda

6,2 

3,4 

2,8 

7,3 
4,3 
3,0 

7,4 7,5 

4,3 4,8 

3,1 2,7 

Personalrekrytering 

Platsannonser och arbetssökandes resor 

3,3 4,2 5,9 5,8 
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Sjuklönekostnader 
Arbetsgivaren har ansvar för sjuklönekostnaderna de två första sjukveckorna.  
 

Sjuklönekostnader i tusental kronor inkl PO-pålägg 

 

2014 2015 2016 2017 

Förändring 
jämfört m 
föreg år 

      

Revisorskollegiet 211 2  0 2  

Kommunstyrelsen inkl Valnämnden 613 862 927 2 001  

      

Lokalförsörjningsnämnden 199 331 423 257  

Samhällsbyggnadsnämnden 581 642 468 429  

Servicenämnden 2 339 2 612 2 884 2 596  

Tekniska nämnden 661 840 1 093 771  

Miljö- och konsumentnämnden 425 447 370 408  

      

Fritids- och folkhälsonämnden 462 711 723 1 573  

Kulturnämnden 757 713 879 1 385  

      

Förskolenämnden    16 077  

Grundskolenämnden    19 439  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 3 440 4 203 4 686 5 849  

      

Individ- och familjeomsorgsnämnden    2 801  

Arbetslivsnämnden 6 046 6 948 7 647 6 720  

Vård- och äldrenämnden      

Sociala omsorgsnämnden 7 098 8 605 8 804 8 565  

      

Totalt 70 377 83 839 89 945 94 313 4 368 

 
Sjuklönekostnaderna ökade med 4,9 procent eller drygt 4,3 miljoner kronor. Viktigt att tänka på är att det 
för både arbetsgivare och samhälle även innebär kostnader för längre sjukskrivningar.  
 

 
Sedan 2005 har sjuklönekostnaderna ökat med 136 procent. 
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7 Medarbetarenkät 

Medarbetarenkät för tillsvidare- och visstidsanställda har genomförts för fjärde gången. Utöver samtliga 
förvaltningar deltog även Borås Djurpark AB, Borås Parkeringsbolag AB och Borås Borås TME AB. 
Årets medarbetarenkät hade den hittills högsta svarsfrekvensen där 85,3 procent valt att svara. 

De påståenden som medarbetaren tar ställning till i medarbetarenkäten har varit identiska vid de tre 
senaste tillfällena, detta för att möjliggöra jämförelser. De så kallade HME-frågorna (Hållbart 
medarbetarengagemang) som också ingår och som tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting gör 
det även möjligt att jämföra med andra kommuner.  

Medarbetaren värderar cirka 60 påståenden på en femgradig skala där värde 5 anger att man instämmer 
helt och fullt i påståendet och värde 1 att man inte instämmer alls. Resultatet redovisas på flera nivåer 
såsom enhet, förvaltning och Borås Stads nivå. Redovisning görs dels för varje påstående och dels för 
några frågeområden där olika påståenden grupperats samman. Ett material som ska ge stöd för chefen i 
det fortsatta arbetet har tagits fram. 

Övergripande resultat 
Följande diagram redovisar Borås Stads resultat per frågeområde. Det gröna fältet visar de som varit mest 
positiva, det gula de som är mer neutrala och det röda fältet de som är mindre nöjda och inte instämmer i 
påståendet. Det grå fältet visar de som valt ”ingen åsikt”.  

Årets resultat visar både på förbättringar och försämringar jämfört med 2015 års enkät. Ledarskap är det 
område som utvecklats mest positivt. Här finns påståenden som bland annat handlar om det förtroende, 
stöd och uppskattning medarbetaren får av sin närmaste chef och de flesta har fått ett högre värde denna 
gång. Omorganisationen kan ha haft betydelseför hur man valt att svara på påståendena i frågeområde 
arbetsklimat och trivsel. Där är det procentuellt sett färre medarbetare som valt värde 5 eller 4 på den 
femgradiga skalan jämfört med år 2015, men av dessa har fler ändå valt värdet 5 då medelvärdet trots allt 
ökat från 3,9 till 4,0 vilket framgår av följande stapeldiagram.  
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Fokusområden 
Arbetet med arbetsmiljöfrågor måste alltid vara i fokus. Medarbetarenkäten är ett av flera verktyg som ger 
möjlighet att göra en temperaturmätning på hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö och bidrar till att 
indikera vad förvaltningarna behöver fokusera på i det fortsatta arbetsmiljöarbetet. Utifrån det 
förvaltningarna själva tar fram har följande organisationsövergripande fokusområden tagits fram: 
 

- Lönesamtal och andelen som av sin chef fått en förklaring till den lön de har ska öka.  

- Antalet medarbetare som upplevt kränkande handlingar eller diskriminering ska minska. 

 
 

Diagrammet visar medelvärdena för samtliga områden vid de tre senast genomförda medarbetarenkäterna. 
Resultatet för 2011 års enkät visas inte eftersom det gjordes en del förändringar i enkäten mellan 2011 och 
2013.  
 

Hållbart medarbetarengagemang 
Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram nio frågor för att mäta ”Hållbart 
medarbetarengagemang”(HME). Begreppet ”hållbart” fokuserar inte bara på själva nivån på engagemanget 
utan också på chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara och bygga vidare på detta engagemang. 
Frågorna är uppdelade i tre undergrupper som mäter motivation, ledarskap och styrning. Det 
sammantagna resultatet utgör sedan ett totalindex ”Hållbart medarbetarengagemang”. Resultatet på dessa 
frågor är möjliga att jämföra med andra kommuner.  
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Diagrammen visar resultatet för varje delområde samt ett övergripande HME-resultat för de tre senast 
genomförda medarbetarenkäterna 2013, 2015 och 2017. 
 

  
Ledarskapet har haft en positiv utveckling totalt 
sett. Störst förändring har skett inom 
gymnasieskolan som gått från indexvärde 75 till 
81.  

Motivation har backat något. Försämringen är 
störst inom äldreomsorg både hemtjänst och inom 
vård- och omsorgsboende. 

  
Hemtjänst är den verksamhet som visar  störst 
förändring då indexvärdet var 77 år 2015 och 71 
i år. 

Det totala indexvärdet för HME har sjunkit från 
77 till 76,4. 
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Definitioner 

Anställd Fysisk person med en eller flera anställningar i kommunen. Personen räknas 
endast en gång oavsett antal anställningar. 

Anställning En fysisk person kan ha flera befattningar, d.v.s. anställningar. 

Anställningsform Anställningsformen bestäms utifrån den anställningsform som gäller för 
grundanställningen. De anställda fördelas på anställningsformerna:  
- tillsvidareanställd = person anställd utan tidsbegränsning
- visstidsanställd = person anställd för begränsad tid. Hit räknas exem-

pelvis projektanställda och vikarier.

Extern personal- Andel tillsvidareanställda som slutat sin anställning i kommunen under 
omsättning året i procent av totalt antal tillsvidareanställda. 

Fyllnadstid Arbetstid som deltidsanställd fullgjort utöver ordinarie arbetstid upp till det 
arbetstidsmått som gäller för heltidsanställning. 

Medianlön Den mittersta lönen av det antal som ingår. Samtliga löner är omräknade till 
heltidslöner. Ersättning för över-, mer- och beredskapstid ingår inte. 

Nettoarbetstid Den del av överenskommen arbetstid som har utförts efter avdrag för olika 
typer av frånvaro. Över- och mertid ingår inte. 

Personalgrupp Utgår från klassificeringssystemet AID för kommuner och landsting. 
Systemet är uppbyggt av cirka 120 olika så kallade etiketter. När dessa slås 
samman på olika nivåer bildas huvudgrupper (8 stycken) och personal-
grupper (30 stycken). 

PO- pålägg Pålägg för personalomkostnader, d.v.s. lagstadgad arbetsgivaravgift och 
arbetsgivaravgift enligt avtal. 

Sjukfall Antal tillfällen anställda har varit frånvarande p.g.a. sjukdom. Oavsett om 
den anställde varit sjuk 1 eller 300 dagar i följd räknas det som ett sjukfall. 

Totalt arbetad tid Nettoarbetstid + övertid + fyllnadstid + flextid. Se också figur på sidan 19. 

Årsarbete Ett årsarbete motsvarar 1 700 h/år, vilket motsvarar 38,5 h/vecka under 44 
veckor. De 44 möjliga arbetsveckorna erhålls genom att 52 veckor minskas 
med 6 veckors semester och 2 veckor helgdagar. 

Överenskommen Den arbetstid som är överenskommen i anställningsavtal. Kan även 
arbetstid  kallas avtalad tid eller kontrakterad tid.  

Övertid Arbetstid som fullgjorts utöver ordinarie arbetstidsmått för heltidsanställ-
ning. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
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1(2) 

Datum 

2018-04-09 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00215 2.3.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Personalekonomisk redovisning 2017 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Personalekonomisk redovisning ska ligga till grund för nämnders och styrelsers 
analys, uppföljning och åtgärder. Borås Stad behöver utmana traditionella 
arbetssätt och ha en beredskap för att möta omfattande förändringar inte minst 
med anledning av den demografiska utvecklingen. 
  
Under 2018-2019 är det extra fokus på hur nämnderna… 

  motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

  motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid.  

  organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 

  genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid. 

  kan öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens  
förfogande. 

 och hur Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för 
kompetensförsörjningsprocessen som innebär att med rätt strategisk 
inriktning attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och 
därigenom skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina mål.  

 
          

Ärendet i sin helhet 

 Den personalekonomiska redovisningen är ett omfattande dokument av stor 

vikt för frågor som jämställdhet, hälsa, arbetsmiljö, utbildning och 

kompetensutveckling.  

 

Borås Stads personalekonomiska redovisning 2017 ger en aktuell bild av ett 

antal personalstrategiska frågor och en samlad beskrivning av kommunens 

personal. Den beskriver personalarbetet för 2017 och några år bakåt. Det finns 

kommunövergripande personalstatistik och analyser samt en del jämförelser 

med andra kommuner. Redovisningen ska ligga till grund för kommunens 

strategiska arbete med personalpolitiska och arbetsmiljöfrämjande insatser för 

att nå ett hållbart arbetsliv. Den personalekonomiska redovisningen är en av 

flera kunskapskällor för det fortsatta arbetet med att trygga personal- och 

kompetensförsörjningen och Borås Stads ställning som en attraktiv 

arbetsgivare. 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Två statistikuppgifter kommer att kompletteras när uppgifterna finns 

tillgängliga i SKLs databas kolada. Dessa är gulmarkerade i dokumentet.         

Beslutsunderlag 

1. Personalekonomisk redovisning 2017 

   

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Per Olsson 

   Avdelningschef 
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    Sammanträdesdag 
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§ 93    Dnr KS 2018-00215 2.3.1.0 

Personalekonomisk redovisning 2017 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 63, sid B 1265) 
 
Den personalekonomiska redovisningen är ett omfattande dokument av stor 
vikt för frågor som jämställdhet, hälsa, arbetsmiljö, utbildning och kompetens-
utveckling. 
 
Borås Stads personalekonomiska redovisning 2017 ger en aktuell bild av ett 
antal personalstrategiska frågor och en samlad beskrivning av kommunens 
personal. Den beskriver personalarbetet för 2017 och några år bakåt. Det finns 
kommunövergripande personalstatistik och analyser samt en del jämförelser 
med andra kommuner. Redovisningen ska ligga till grund för kommunens 
strategiska arbete med personalpolitiska och arbetsmiljöfrämjande insatser för 
att nå ett hållbart arbetsliv. Den personalekonomiska redovisningen är en av 
flera kunskapskällor för det fortsatta arbetet med att trygga personal- och 
kompetensförsörjningen och Borås Stads ställning som en attraktiv arbetsgivare. 
Två statistikuppgifter kommer att kompletteras när uppgifterna finns 
tillgängliga i SKLs databas kolada. Dessa är gulmarkerade i dokumentet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-09, § 172 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
 
Personalekonomisk redovisning ska ligga till grund för nämnders och styrelsers 
analys, uppföljning och åtgärder. Borås Stad behöver utmana traditionella arbetssätt 
och ha en beredskap för att möta omfattande förändringar inte minst med 
anledning av den demografiska utvecklingen. 
 
Under 2018-2019 är det extra fokus på hur förvaltningarna… 
motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 
motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 
organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid. 
kan öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 
Hur Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för 
kompetensförsörjningsprocessen 
som innebär att med rätt strategisk inriktning attrahera, 
rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och därigenom skapa 
förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina mål. 
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Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Personalekonomisk redovisning ska ligga till grund för nämnders och styrelsers 
analys, uppföljning och åtgärder. Borås Stad behöver utmana traditionella 
arbetssätt och ha en beredskap för att möta omfattande förändringar inte minst 
med anledning av den demografiska utvecklingen. 
 
Under 2018-2019 är det extra fokus på hur nämnderna… 
• motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 
• motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 
• organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
• genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid. 
• kan öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens 
 förfogande. 
• och hur Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för kompetens¬försörjnings¬processen 

som innebär att med rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 
medarbetare och därigenom skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina 
mål. 
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Göran Björklund 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 24 maj 2018 
 
 
Per-Olof Höög (S) 
 
 
Ulrik Nilsson (M) Leila Pekkala (S) 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
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Instans 

Kommunstyrelsen 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 363 Dnr KS 2018-00471 3.7.3.0 

Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Borås Stad ställer sig bakom Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg 2019-2022       

Sammanfattning av ärendet 

Under hösten 2017 gavs ett uppdrag från Delregionalt politiskt samråd till 
Västra Götalandsregionen, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och 
Närvårdsamverkan att göra en översyn av nuvarande inriktningsdokument och 
ta fram förslag på Inriktningsdokument för Närvårdsamverkan Södra Älvsborg 
2019-2022. Revideringen har utförts av en arbetsgrupp bestående av 
representanter från de tre ovan nämnda organisationerna.              

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse inriktningsdokument Närvårdssamverkan 

2. Inkommen handling Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 

 2018-06-14  
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§ 362 Dnr KS 2018-00474 1.1.6.4 

Rekommendation om att ställa sig bakom 
komplettering av överenskommelsen mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland 
om samarbete kring personer med psykisk funktions-
nedsättning och personer med missbruk att även 
omfatta personer med spelmissbruk 

Kommunstyrelsens beslut 

Borås Stad ställer sig bakom förslaget om komplettering av överenskommelsen 
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland om sam-
arbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med 
missbruk att även omfatta personer med spelmissbruk.        

Sammanfattning av ärendet 

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och 
hälso- och sjukvårdens ansvar för spelmissbruk enligt socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL, och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. De nya reglerna 
innebär att samarbete mellan kommun och landsting/region om personer med 
missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel, 
läkemedel eller dopningsmedel, utvidgas till att även omfatta personer med 
spelmissbruk eller spelberoende.  

I Västra Götaland regleras samarbetet sedan tidigare mellan parterna i 
Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktions-
nedsättning och personer med missbruk, med giltighet 2017-04-01 – 2020-12-
31. Denna överenskommelse föreslås kompletteras med att även omfatta 
personer med spelmissbruk enligt de nya bestämmelserna i socialtjänstlagen och 
hälso- och sjukvårdslagen.                 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, komplettering av överenskommelse  

2. Inkommen handling Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2018-06-14
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Vänligen vidarebefordra den regionala ANDTS-strategi till Kommunstyrelsen, Socialnämnden, 
Socialchefen, Folkhälsoråd eller motsvarande i er kommun. Tack på förhand. 
 
 
Här kommer den regionala strategin för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel, ANDTS för åren 
2018 – 2021 i Västra Götalands län. 
 
Den regionala ANDTS-strategin och länets prioriteringar följer samma struktur som den nationella ANDT-
strategins sex långsiktiga mål, dessutom har spelområdet lyfts in som ett prioriterat utvecklingsområde. 
De målområden och insatser som presenteras här gör inte anspråk på att omfatta hela det samlade 
ANDTS-förebyggande arbetet i länet utan är ett antal gemensamma satsningar som berör ett par eller 
flera myndigheter. 
 
Västra Götalandssamverkan mot droger bildades 2005 och består av de fyra kommunalförbunden, 
Stadsledningskontoret och Social resursförvaltning i Göteborgs stad, avdelning Folkhälsa och 
Kunskapscentrum för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen, Polismyndigheten, Tullverket, 
Kriminalvården och Länsstyrelsen. Länsstyrelsen är sammankallande och Länsöverdirektören leder 
arbetet. Syftet är att förstärka samverkan mellan myndigheter i länet inom ANDTS-området och 
underlätta gemensamma satsningar och utveckling av det förebyggande arbetet.  
 
Den regionala strategin fastställdes vid möte i Västra Götalandssamverkan mot droger den 31 maj 2018 
sedan alla parter förankrat förslaget till strategi och ställt sig bakom det. Länsstyrelsen i samverkan med 
ovan nämnda grupp ansvarar för den regionala strategin såväl som uppföljningen av den.  
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En regional strategi för ANDTS
Den regionala ANDTS-strategin och länets prioriteringar 
följer samma struktur som den nationella ANDT- 
strategins sex långsiktiga mål, dessutom har spelområ-
det lyfts in som ett prioriterat utvecklingsområde. De 
målområden och insatser som presenteras här gör inte 
anspråk på att omfatta hela det samlade ANDTS- 
förebyggande arbetet i länet utan är ett antal gemensam-
ma satsningar som berör ett par eller flera myndigheter. 

Det regionala ANDTS-arbetet ska genomsyras av ett 
jämlikhets-, jämställdhets- och barnperspektiv och  
beakta de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöver-
skridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, reli-
gion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning och ålder.

Strategi för ANDTS-arbetet  
i Västra Götaland

Samverkan mellan myndigheter 
på regional nivå
Länsstyrelsen har ett regionalt uppdrag att samordna 
ANDTS-arbetet i länet. Länsstyrelsen ska sprida de 
nationella målen i ANDT-strategin och verka för att 
målen genomförs, i enligt med strategin samt stödja 
genomförandet av lagförändringar avseende spel.

Västra Götalandssamverkan mot droger bildades 
2005 och består av de fyra kommunalförbunden, Stads-
ledningskontoret och Social resursförvaltning i Göte-
borgs stad, avdelning Folkhälsa och Kunskapscentrum 
för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen, Polismyn-
digheten, Tullverket, Kriminalvården och Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen är sammankallande och Länsöverdirek-
tören leder arbetet. Syftet är att förstärka samverkan 
mellan myndigheterna i länet inom ANDTS-området och 
underlätta gemensamma satsningar och utveckling av det 
förebyggande arbetet. 

Alla parter i Västra Götalandssamverkan mot droger 
har via remissförfarande förankrat förslaget till strategi 
inom sin verksamhet och ställt sig bakom den regionala 
ANDTS-strategin 2018–2021. Länsstyrelsen i samverkan 
med ovan nämnda grupp ansvarar för den regionala 
strategin såväl som uppföljningen av den.

Regional ANDTS-strategi • 2018–2021 Västra Götalands län
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Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel 
och tobak ska minska.

En effektiv och likvärdig tillsyn ska bedrivas av Länssty-
relsen och kommunerna enligt alkohol- och tobakslagen.

•  Regelbunden tillsyn av serverings- och försäljnings-
ställen i länets kommuner.

•  Tillsyn av skolgårdar ska prioriteras av såväl Läns-
styrelsen som kommunerna. 

•  Fortsatt användning av metoden ansvarsfull alko-
holservering.

Samordnade brottsbekämpande aktioner mellan tull och 
polis.

•  Den illegala handeln med tobak och alkohol ska 
motverkas genom effektivare tillsyn och gemensam-
ma kontrollaktioner.

En samordnad regional struktur för ANDT-förebyggan-
de och brottsförebyggande arbetet.

•  Länsstyrelsen ska samordna ett regionalt nätverk 
för tillsynsfrågor.

•  Länsstyrelsen ska samordna ett regionalt nätverk 
för drogförebyggande frågor och ett forum för det 
brottsförebyggande arbetet.

•  Alla kommuner har samverkansavtal med polisen. 
Dessa ska följas upp och utvecklas.

•  Västra Götalandsregionen tillsammans med alla 
kommuner har ambitionen att följa upp 2013 och 
2016 års gemensamma drogvaneundersökning 
2019. 

Antalet barn och unga som börjar använda  
narkotika, dopningsmedel och tobak eller debu
terar tidigt med alkohol ska successivt minska.

Barns rätt till utveckling.
•  Länsstyrelsen ska stödja kommuner och andra 

aktörer i arbetet med att utveckla ett universellt och 
kunskapsbaserat föräldraskapsstöd.

•  Västra Götalandsregionen tillsammans med kom-
muner och andra aktörer kraftsamlar för att alla 
elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med 
godkända betyg.

Barns rätt till en god hälsa.
•  Fortsatt arbete med en rökfri eller tobaksfri skoltid 

på länets skolor.
•  Fortsatt arbete med insatser mot langning av alko-

hol till ungdomar.
•  Arbetet med att motverka langning av tobak till 

ungdomar behöver uppmärksammas och utvecklas 
bl.a. genom metoden kontrollköp.

•  Utveckla cannabisförebyggande arbete och stärka 
insatser inom behandling och tidiga insatser samt 
främjande insatser. 

• Åtgärder för att stärka elevhälsovårdens arbete.

Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar 
som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller  
beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel 
eller tobak ska successivt minska.

Implementering och användning av riktlinjer för sjuk-
domsförebyggande metoder inom socialtjänsten och  
hälso- och sjukvård.

• Kunskapsspridning om arbetssätt och metoder.
•  Uppmärksamma och stärka kunskaper om alko-

hol-, narkotika- och dopningsmissbrukets påverkan 
på människors beteende och den koppling som 
finns till ökade våldsbrott eller utsatthet för våld i 
takt med ökad konsumtion.

Förebyggande arbete, stöd och behandling vid psykisk 
ohälsa och samsjuklighet (missbruk/psykisk ohälsa)

•  Utveckla arbetet med första linjeverksamhet för 
barn och unga med psykisk ohälsa och att arbets-
modellen ska vara tillgänglig i alla kommuner.

•  Verktyget SIP, Samordnad Individuell Plan, ska 
användas när en person har behov av insatser från 
både socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Prioriterade målområden 
på regional nivå

Regional ANDTS-strategi • 2018–2021 Västra Götalands län
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Förebyggande arbete och uppmärksamhet på ANDT- 
relaterad ohälsa bland kvinnor och män inom vissa  
arenor.

•  Arbete med ANDT-frågor inom länets högskolor 
och universitet sker i samverkan mellan student-
hälsan, studentkårer, kommuner, Länsstyrelsen.

•  Förstärkt arbete med psykisk ohälsa och ANDT- 
relaterad ohälsa på Ungdomsmottagningar.

Kvinnor och män samt flickor och pojkar med 
missbruk eller beroende ska utifrån sina förut
sättningar och behov ha ökad tillgänglighet till 
vård och stöd av god kvalitet.

Samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjäns-
ten för en sammanhållen vård.

•  Utveckling av en jämlik- och jämställd vård och 
stödinsatser i hela länet.

•  Utveckla integrerade arbetssätt inom området psy-
kisk ohälsa och missbruk/beroende för att bättre 
möta personer med samsjuklighet. Insatserna ska 
vara samordnade och ske parallellt och integrerat.

Implementering och användning av riktlinjer för sjuk-
domsförebyggande metoder inom socialtjänsten och  
hälso- och sjukvård.

•  Kunskapsspridning om riskbruk, missbruk och 
beroende.

Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar 
som dör och skadas på grund av sitt eget eller 
andras bruk av alkohol, narkotika, dopnings
medel eller tobak ska minska.

Barn ska skyddas mot skadliga effekter av alkohol, nar-
kotika, dopning och tobak

•  Fortsatt utveckling av föräldra- och barnperspek-
tivet inom missbruks- och beroendevården.

•  Gruppverksamhet eller annat stöd för barn till per-
soner med missbruk eller beroendeproblematik.

•  Utveckling av mottagningar för ungdomar med 
alkohol- och narkotikaproblem i fler av länets  
kommuner, liknande Mini-Maria i Göteborg.

Utvecklingsområde för att förebygga och 
behandla spelproblem.

•  Utveckling av en regional mottagning för spel-
problem inom Västra Götalandsregionen.

•  Länsstyrelsen ska bidra till kunskapsspridning om 
såväl förebyggande som behandlande arbete kring 
problematiskt spelande, gaming och gambling. 

•  Samverkande parter bör utveckla indikatorer för 
att följa upp arbetet.

•  Huvudmännen ska verka för en god samverkan 
med civilsamhället och brukarorganisationer i  
uppbyggnaden av det utökade ansvaret för spel-
beroende.

Uppföljning

Årligen följs följande indikatorer/mätbara mål, 
enligt förslag:

•  Det finns ett samverkansavtal mellan polis och 
kommun i alla 49 kommuner.

•  Andel ungdomar i Västra Götaland som druckit 
de senaste 12 månaderna ska minska (CAN:s 
drogvanor åk 9 samt år 2 på gymnasiet).

•  Andel tobakskonsumenter i Västra Götaland 
ska minska (CAN:s drogvanor åk 9 samt år 2 
på gymnasiet).

•  Andel ungdomar i Västra Götaland som prövat 
narkotika ska minska (CAN:s drogvanor åk 9 
samt år 2 på gymnasiet).

Länsstyrelsen ansvarar för att samordna uppfölj-
ningen 2019, då nästa Drogvaneundersökning 
beräknas vara genomförd.

Regional ANDTS-strategi • 2018–2021 Västra Götalands län
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Strukturer för ANDTS-arbetet  
i Västra Götaland 

Samverkan mellan regional  
och lokal nivå

Det främjande och förebyggande arbetet inom 
ANDTS-området är en del av både det lokala folkhälso-
arbetet och det brottsförebyggande arbetet. Folkhälso-
arbetet regleras genom avtal mellan kommunerna och 
Hälso- och sjukvårdskansliet. Kommunernas och poli-
sens samverkan inom det brottsförebyggande arbetet 
formaliseras genom samverkansavtal. Spelområdet är 
nytt ansvarsområde för såväl kommuner som Hälso- 
och sjukvården och strukturer för samverkan behöver 
utvecklas.

Det finns även ett regionalt nätverk för lokala 
ANDTS-samordnare. Länsstyrelsen har ett samordnings-
uppdrag att särskilt stödja kommunernas ANDTS- 
arbete. Nätverket är en plattform för spridning av den 
nationella ANDT-strategin, kunskaps- och erfarenhets-
utbyte samt området spel om pengar.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över länets kom-
muner på alkohol- och tobaksområdet och det finns ett 
nätverk för de kommunala alkohol- och tobakshandläg-
garna för informationsutbyte och utveckling av tillsyns-
arbetet.

Nätverket ”De glömda barnen” i Västra Götaland 
består av organisationer, kommuner och studieförbund 
och samordnas av Länsnykterhetsförbundet. Tillsam-
mans arbetar nätverket för att uppmärksamma, sprida 
kunskap om, hjälpa och stödja barn som växer upp i 
familjer där det förekommer missbruk, psykisk sjukdom, 
våld eller någon förälder sitter i fängelse.

Samverkan mellan forskning  
och praktik
Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, 
missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs universi-
tet är en tvärvetenskaplig centrumbildning med samar-
betspartners från Länsstyrelsen, Hälso- och sjukvården 
i Västra Götalandsregionen, Kriminalvården och social-
tjänsten. 

I Västra Götalands län finns ett omfattande samarbete 
mellan de fyra kommunalförbunden, Kunskapscentrum 
för psykisk hälsa, Länsstyrelsen, Kriminalvården och 
CERA kring implementering av Nationella riktlinjer för 
vård och stöd vid missbruk och beroende tillsammans 
med Brukarrådet för missbruksfrågor i Västra Götaland. 
Det finns även andra former för ett nyttiggörande av 
forskning och nya studier i Västra Götaland. Det finns 
också ett brett arbete med Psykisk hälsa i Västra Göta-
land utifrån överenskommelsen mellan regeringen och 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). I detta arbete 
deltar de fyra kommunalförbunden tillsammans med 
VÄSTKOM för kommunerna i länet och Kunskapscen-
trum för psykisk hälsa och avdelning Folkhälsa inom 
Västra Götalandsregionen samt brukarorganisationen 
NSPHiG. 

Forskningsnätverket ”Barns välbefinnande och famil-
jers villkor” är en samverkan mellan FoU i Väst/GR, 
forskare vid Göteborgs universitets olika institutioner 
och Länsstyrelsen.

I länet finns fyra FoU-verksamheter som bidrar till 
kunskapsutveckling inom ANDTS-området. FoU Välfärd 
finns inom respektive kommunalförbund Fyrbodal, GR 
Göteborgsregionen och Skaraborg medan FoU Sjuhärad 
Välfärd har Borås högskola som huvudman.

Regional ANDTS-strategi • 2018–2021 Västra Götalands län
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En nationell strategi för alkohol-, 
narkotika-, dopnings- och tobaks-
politiken 2016–2020 

Våren 2016 antog Sveriges regering en förnyad strategi 
för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 
åren 2016–2020. 

Det övergripande målet är ”ett samhälle fritt från 
narkotika och dopning, med minskade medicinska och 
sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat 
tobaksbruk”.

Strategin utgår från följande sex långsiktiga mål:
 
1.  Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel 

och tobak ska minska.
2.  Antalet barn och unga som börjar använda nar-

kotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar 
tidigt med alkohol ska successivt minska.

3.  Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar 
med missbruk eller beroende av alkohol, narko-
tika, dopningsmedel eller tobak ska successivt 
minska.

4.  Kvinnor och män samt flickor och pojkar med 
missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsätt-
ningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård 
och stöd av god kvalitet. 

5.  Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar 
som dör och skadas på grund av sitt eget eller 
andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel 
eller tobak ska minska.

6.  En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och 
internationellt.

För vart och ett av målen har ett antal insatsområden 
pekats ut. 

Den nationella politiken  
är utgångspunkt för den  
regionala ANDTS-strategin

I den förnyade strategin lyfts tre prioriterade perspek-
tiv som ska genomsyra ANDT-arbetet på alla nivåer; 
arbetet ska bidra till att öka jämlikheten i hälsa, jäm-
ställdhetsperspektivet ska beaktas och barn och unga ska 
skyddas. 

Regeringens ambition är att bidra till att sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Den 
förnyade strategin betonar att arbeta med både generella 
insatser till alla och mer riktade insatser till grupper i 
samhället som på grund av sina livsvillkor och levnads-
vanor löper högre risk än övriga befolkningen.

Samordning av ANDT-arbetet med andra näraliggan-
de områden som brottsprevention, våldsprevention och 
föräldrastöd lyfts också i strategin tydligare än tidigare.

Regeringen ställer sig bakom målet att nå ett rökfritt 
Sverige till år 2025. Målet innebär att rökningen ska 
upphöra eller minska så att mindre än 5 procent av 
befolkningen röker senast år 2025.

Lagförändringar avseende  
spelmissbruk från 2018
Kommunerna och hälso- och sjukvården fick ett förtyd-
ligat ansvar avseende spelmissbruk, enligt socialtjänst-
lagen 2001:453 och sjukvårdslagen 2017:30 den  
1 januari 2018. Kommunerna och Hälso- och sjukvår-
den får ett delat ansvar för missbruks- och beroende-
vården. Socialnämnden får ansvar för att förbygga och 
motverka spelmissbruk. Länsstyrelsen har uppdraget att 
stödja huvudmännen när det gäller deras utökade ansvar 
för spelmissbruk.

Regional ANDTS-strategi • 2018–2021 Västra Götalands län
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Delårsrapport januari-april 2018 
 
 
Sammanfattning 
 
När Kommunfullmäktige antog budgeten för 2018 beräknades nämndernas 
Kommunbidrag utifrån en förväntad fortsatt god tillväxt av skatteunderlaget öka med hela 
5,1 % jämfört med föregående års budget. Satsningar på 80 mnkr utöver de ordinarie 
ramarna kunde göras för att möta de utmaningar som förmodade målgruppsökningar och 
lönestrukturer medför. Utöver detta fick nämnderna 63 mnkr i målgruppsrelaterade 
volymer enligt befolkningsprognoser redan i vårens rambeslut. 
 
För Borås Stads del kan kommunstyrelsen konstatera att budgetföljsamheten hos 
nämnderna bör se relativt stabil ut i ljuset av förra årets resultat. Sammantaget det året 
klarade nämnderna att bedriva sin verksamhet väl inom tilldelade Kommunbidrag. 
 
I dagsläget redovisar nämnderna ett förväntat underskott för helåret på -42 mnkr att 
jämföras med + 75 mnkr i redovisat utfall 2017. En stor försämring i sådana fall. En del av 
underskotten beror på engångsmässiga kostnader såsom den stränga vintern och 
renovering av stadsparksbadet. De ”nya” nämnderna efter organisationsförändringen 
uppvisar hittills under året en god budgetföljsamhet förutom Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. Detta är glädjande så långt men Kommunstyrelsen följer nogsamt 
utvecklingen med täta kontakter och uppföljningar. Av nämndernas prognosticerade 
underskott består -6 mnkr av godkända ianspråktagande av tidigare års ackumulerade 
resultat.  
 
Jämfört med bedömningen om det ekonomiska läget som Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL presenterade i februari har skatteunderlagsprognosen för 2018 förbättrats 
med hela 0,5%-enheter beroende på att arbetade timmar ökat mer än förväntat i början på 
året. Innebär en positiv effekt med 25 mnkr vilket är medtaget i denna rapport. Totalt 
ligger dock skatter- och generella statsbidrag ca -15 mnkr sämre än Kommunfullmäktiges 
budget. Befolkningsprognoserna har nu stabiliserats på en väsentligt lägre nivå än vad som 
bedömdes tidigare. Orsaken är främst en lägre nivå på flyktinginvandringen.  
 
Årsprognosen för Borås Stads bolag är på totalt 115,3 mnkr. Prognosen är 8,1 mnkr bättre 
än budget, bestående av positiv avvikelse för bostadsbolagen med 2,5 mnkr och 
stadshuskoncernen med 5,6 mnkr. Kommunstyrelsen konstaterar att budgetföljsamheten i 
bolagen är god, vilket är betydelsefullt för ägarstyrningen och Kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt över bolagen samt för att avkastningskrav och finansiella mål ska nås. 
Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernens underskottsbolag kan finansieras 2018 
med koncernbidrag.  
 
Kommunkoncernens totala ekonomi och finansiella ställning är god. För att behålla en god 
ekonomisk hushållning och samtidigt hantera demografiska utmaningar och ökad 
investeringstakt är det viktigt att fortsatt generera goda resultat för såväl kommun som 
bolag.   
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Kommunens resultat 2018 
Resultatet efter skatteintäkter och finansnetto för Borås Stad beräknas till +108,6 
mnkr, dvs 9,9 mnkr lägre än resultatet i Kommunfullmäktiges budget för 2018, som uppgår 
till 118,5 mnkr.  
 
Kommunens totala resultat beräknas i dagsläget till +114,6 mnkr då försäljning av mark 
och tomträtter innebär nettointäkter på f n 6,0 mnkr. Inkluderas försäljning av mark och 
tomträtter uppnår Borås Stad ett resultat på 1,8 % av skatter och generella statsbidrag vilket 
är nära finansiella målet som uppgår till 2-3%.  
 
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i dagsläget sammantaget till -14,6 
mnkr jämfört med budget. Innevarande års prognos för skatteavräkningen är positiv 
medan 2017 års avräkning och inkomstutjämningen för 2018 visar på negativa avvikelser. 
Inkomstutjämningen hänger samman med att medelskattekraften sjunker på grund av fler 
invånare i riket. 
 
Finansnettot beräknas till 72,0 mnkr vilket är 38 mnkr bättre än budget. 
Marknadsräntorna är fortsatt låga men kompenseras av en högre internbanksmarginal p.g.a. 
större lånevolym.  I finansnettot ingår planerad aktieutdelning från Borås Lokaltrafik AB 
med 15,0 mnkr. Utöver det beslutade bolagsstämman att Borås Lokaltrafik AB skall utdela 
återstoden av bolagets fria egna kapital till ägaren i samband med att Borås Lokaltrafik blir 
ett dotterbolag till IBAB. Det fria egna kapitalet uppgår till 38 mnkr och motsvarar då den 
positiva prognosavvikelsen. 
 
Enligt nämndernas prognoser blir resultatet i nämndernas driftredovisning -42,1 mnkr 
Största enskilda nämndavvikelsen finns hos Tekniska nämnden, -13,5 mnkr och beror till 
största delen på den stränga vintern. Andra större avvikelser finns hos Individ- och 
familjeomsorgsnämnden -10,7 p g a fler placeringar av barn- och unga. Fritids- och 
folkhälsonämnden redovisar ett underskott med -10,5 mnkr som till största delen hänger 
samman med renoveringen av stadsparksbadet. Vård- och äldrenämnden bedömer 
årsutfallet till +9,5 mnkr tack vare färre använda platser inom särskilt boende. 
 
Inom nämndernas och kommunens resultat ingår att nämnderna i dagsläget utnyttjar ca 6 
mnkr av tidigare års öronmärkta medel till Sociala investeringar samt ianspråktagande av 
ackumulerade resultat. Tillkommer under året gör redan beslutade medel för byggbonusen 
2017 som inte har hunnit förbrukats och nytt beslut on ytterligare tilldelning under 2018. 
Nämnderna har inte rapporterat något ännu men den volym som kommer att upparbetas 
under 2018 påverkar kommunens redovisade resultat men ej balanskravs-resultatet i och 
med att Byggbonusanvändningen tidigare är ”öronmärkt” i bokslutet.  
 
Balanskravsresultat för 2017 beräknas i dagsläget till 111,1 mnkr. Realisationsvinster och 
utnyttjande av tidigare års öronmärkningar är då exkluderade.  Kommunstyrelsen vill i 
sammanhanget poängtera vikten av att inga ytterligare avvikelser sker hos nämnderna under 
resten av året.  
 
Den beräknade resultatnivån i dagsläget för Borås Stad på +115 mnkr får anses vara 
godtagbar och ligger nära det finansiella målet. Engångsutbetalning från Borås Lokaltrafik 
täcker delvis nämndernas underskott och den sammantaget lägre nivån på skatter- och 
generella statsbidrag. Inför 2019 och ett läge med förmodad lägre skatteunderlagsutveckling 
är det viktigt att ha strukturell balans i vår verksamhet.  
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En utvecklad styrmodell 
Styrningen grundas inte enbart på ekonomiskt underlag utan omfattar även 
ledarskapsinsatser för såväl förtroendemän som tjänstemän. Flertalet av det som Sveriges 
Kommuner och landsting (SKL) kallar för framgångsfaktorer, t ex vikten av ekonomiskt 
medvetande och fokus, har aktivt använts i Borås. Verksamhetsmålen/Indikatorerna har 
också utvecklats för att kunna utvärdera ”god ekonomisk hushållning” och bidra med att 
rätt resurser läggs på rätt ställe. Dessa verksamhetsmål/indikatorer har fr o m 2014 
kopplats till en strategisk plan, ”Borås Vision 2025”, och ingår som ett led i ett förbättrat 
styr och ledningssystem. Uppföljning av indikatorerna görs i ett särskilt avsnitt i denna 
rapport.  
 
 
 

 
 
 
Nämndernas resultat 2018 
I tabellen nedan, redovisas nämndernas ingående resultat 2018, respektive nämnds 
kommunbidrag, nettokostnaderna per april och vid årsskiftet, resultatet t o m april samt det 
prognosticerade resultatet för hela året. Vid beräkning av resultatet t o m april har 
kommunbidragen periodiserats i enlighet med kostnadsvariationerna under året.  
 
 

Resultaträkning

Budgetuppföljning per 2018-04
Jan-april Jan-april Bokslut Budget Prognos Avvikelse

2017 2018 2017 2018 2018 mot budget
Nettokostnader -1 738,2 -1 855,2 -5 742,3 -5 922,2 -5 953,5 -31,3

Avskrivningar -71,2 -75,9 -216,1 -224,0 -226,0 -2,0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 809,4 -1 931,1 -5 958,4 -6 146,2 -6 179,5 -33,3

Skatteintäkter 1 597,3 1 654,1 4 804,3 4 951,7 4 962,5 10,8

Generella statsbidrag mm 405,8 420,6 1 251,9 1 279,0 1 253,6 -25,4

Finansnetto 11,5 73,6 44,8 34,0 72,0 38,0

RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER
OCH FINANSNETTO 205,2 217,2 142,6 118,5 108,6 -9,9

Realisationsvinster från markförsäljning 15,0 5,0 54,7 0,0 6,0 6,0

KOMMUNENS RESULTAT 220,2 222,2 197,3 118,5 114,6 -3,9

Ökning verksamhetens nettokostnader -0,6% 6,7% 4,0% 3,2% 3,7%
därav nämnderna 3,6% 5,1% 6,3%

Ökning skatte- och bidragsintäkter, % 4,5% 3,6% 4,7% 2,9% 2,6%

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, % 11,0 10,7 3,3 1,9 1,8

Nettoinvesteringar mnkr 111 174 495 600 600
Självfinansiering av investeringarna 84% 57% 57%
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Kommunfullmäktige räknar med ett 0-resultat. 
 
Stadsrevisionen räknar med ett 0-resultat vid årets slut. 
 
Kommunstyrelsens verksamhet redovisas under två ramar; 
Stadsledningskansliet beräknar sitt resultat till -0,2 mnkr kopplat till överanställning. 
Kommungemensamma verksamheten räknar med ett resultat om -0,8 mnkr då utfallet 
visar på ökade hyreskostnader samt fler resande med seniorkort än budgeterat. 
 
Överförmyndarnämnden räknar med ett negativt resultat på -1,0 mnkr för 2018. 
Ärendemängden har ökat inom de s.k. vanliga godmans- och förvaltatarskapsärenden i 
jämförelse med samma period 2017. När det gäller ärenden kopplade till ensamkommande 
barn så har det hittills i år kommit in ett fåtal ärenden och det finns inget som i nuläget 
tyder på att antalet ensamkommande barn kommer att öka. 
 
Valnämnden Valår innebär ökad budget samt statsbidrag vilket ska täcka ökade kostnader. 
Valår innebär svårigheter att så här tidigt göra en relevant prognos. Målet är att följa 
budget. 
 
Lokalförsörjningsnämndens prognostiserade resultat för 2018 beräknas till -9,7 mnkr 
och är främst kopplat till internhyresfastigheterna. Nämnden har hittills under året haft 
höga kostnader i samband med den kalla vintern och för utemiljön. Inhyrda 
internhyresfastigheter har ökade hyreskostnader som till viss del motsvaras av högre 
hyresintäkter i enlighet med internhyressystemet. Ex har Björkängsgymnasiet haft behov av 
anpassningar vilka har medfört hyrestillägg från fastighetsägaren där hyresintäkten inte har 

Driftredovisning 2018, tkr
Budgetuppföljning per 2018-04
Nämnd/budgetram Ingående Budget Nettokostn Resultat Nettokostn Resultat

ack resultat 2 018 tom april tom april prognos 2018 prognos 2018
Kommunfullmäktige 0 13 650 -2 201 2 349 -13 650

Stadsrevisionen 146 5 750 -1 220 663 -5 750
Kommunstyrelsen
 -stadsledningskansliet 15 881 117 442 -33 703 5 039 -117 642 -200

 -kommungemensamt 0 114 000 -35 341 2 659 -114 818 -818
Valnämnden 0 4 150 -4 1 379 -4 150

Överförmyndarnämnden 0 6 550 -2 940 -764 -7 623 -1 073

Lokalförsörjningsnämnden -30 563 31 450 -23 768 -13 285 -41 118 -9 668
Fritids- och folkhälsonämnden

 -fritid- och folkhälsa 1 864 194 650 -65 868 -598 -205 150 -10 500
 -föreningsbidrag 0 41 000 -18 532 152 -41 500 -500

Servicenämnden 36 018 -7 000 22 531 2 142 7 000

Samhällsbyggnadsnämnden 20 672 23 400 -5 910 1 890 -23 400
Tekniska nämnden
 -väghållning, parker mm 26 178 142 654 -48 985 4 322 -156 198 -13 544
 -persontransporter 0 66 550 -23 883 -1 136 -69 550 -3 000

Miljö- och konsumentnämnden -1 348 22 800 -11 674 -4 074 -23 560 -760
Kulturnämnden 1 189 156 850 -55 354 -3 071 -155 850 1 000

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 39 885 509 350 -159 846 -7 434 -509 508 -158

Arbetslivsnämnden 0 231 850 -71 992 4 992 -227 532 4 318

Sociala omsorgsnämnden 2 462 620 700 -205 661 -6 667 -626 700 -6 000
Förskolenämnd 1 492 725 350 -235 835 -101 -725 350

Grundskolenämnden 6 386 1 407 800 -442 784 5 656 -1 407 800
Individ-och familjeomsorgsnämnden 17 432 275 150 -88 461 -3 847 -285 850 -10 700

Vård- och äldrenämnden 37 775 1 303 150 -374 485 23 760 -1 293 650 9 500

Summa 175 469 6 007 246 -1 885 916 14 027 -6 049 349 -42 103
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ökat lika mycket  Andra objekt där hyreskostnaderna har ökat är Lidaholmsgatan 3, 
Viskastrandsgatan 3-5 och Södra Kyrkogatan 33. De ökade kostnaderna för inhyrda 
internhyresfastigheter förutsätts att täckas av hyresgästerna när planerad omräkning sker 
per lokalgrupp.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-22 att godkänna Lokalförsörjningsnämndens 
förslag om att förhyra lokal i fastigheten Kyllared. Förhyrningen gällde lokaler för 
evakuering av skolor. I ärendet beskrivs även att när evakueringsbehovet inte längre 
existerar finns möjlighet att göra en permanent skola. Kommunfullmäktige beviljade 2017-
04-12  Lokalförsörjningsnämnden investeringsanslag för annan lokalisering av 
evakueringsskolan. Behovet av en ny grundskola, centralt belägen i Borås, är stort. 
Lokalförsörjningsnämnden har funnit en snabb och långsiktig lösning på problemet. 
Björkängsgymnasiet kommer att anpassas för grundskolelever, medan gymnasieskolans 
nuvarande elever får nyrenoverade och ändamålsenliga lokaler på Kyllared. Detta innebär 
att lokalerna i Kyllared görs om till en permanent skola fr om hösten 2019. 
 
Servicenämnden beräknar ett resultat på +7,0 mnkr vid årets slut vilket är lika med 
Kommunfullmäktiges godkända budget som innebär ett resultatkrav på +7,0 mnkr. Utfallet 
t o m april uppgår till +2,1 mnkr vilket då stöder nämndens årsprognos att uppnå det 
uppsatta resultatmålet för 2018. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden beräknar för Fritidsramen ett underskott på -10,5 
mnkr. Underskottet avser till största delen uteblivna intäkter i samband med renoveringen 
av Stadsparksbadet och beviljade medel ur den sociala investeringsfonden ca 3,0 mnkr som 
tidigare öronmärkts av kommunen centralt. Föreningsbidrag förväntas lämna ett mindre 
underskott på -0,5 mnkr beroende på fler aktiviteter. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per april ett resultat på ca +1,9 mnkr främst 
beroende på en del vakanser. Årsprognosen beräknas till 0 mnkr. 
 
Tekniska nämnden beräknar för Persontransporter ett negativt resultat för helåret med 
-3,0 mnkr vilket förutsades redan vid nämndbudgeten. Jämfört med utfallet för helåret 
2017 är det en kostnadsökning med ca 1,5 mnkr. Resandevolymen har hittills under året 
ökat med 4,5% jämfört med motsvarande period förra året. Utöver resandevolymen beror 
prognosunderskottet på relativt hög avtalsenlig indexuppräkning för upphandlade resor. 
För Väghållning skog parker mm beräknas ett negativt resultat på -13,5 mnkr för helåret 
som främst hänger samman med den snörika vintern. Parkeringsverksamheten beräknas  
under året lämna ett 0-resultat. Tidigare år har verksamheten gett överskott. Kommande 
rapporter får utvisa om en förändrad prognos kan bli aktuell. 
 
Miljö- och konsumentnämnden beräknar ett resultat på -0,8 mnkr i förhållande till 
kommunbidraget och beror på godkänt ianspråktagande av ackumulerat resultat.  
 
Kulturnämnden beräknar i dagsläget ett resultat på +1,0 mnkr jämfört med 
Kommunbidraget. Nämndens centrala buffert på 1,0 bedöms i dagsläget att vara 
oförbrukad vis årets slut, därav överskottet. 
 
Arbetslivsnämnden prognostiserar ett positivt resultat på +4,3 mnkr för 2018. Inom de 
olika verksamheterna återfinns vissa budgetavvikelser. Den enda negativa prognosen i 
delårsprognosen härleds till Arbetsmarknadsinsatser och uppgår till – 2,0 mnkr. 
 
 De positiva budgetavvikelserna återfinns i verksamheterna, IFO och Försörjningsstöd, där 
försörjningsstödsverksamheten har en positiv avvikelse i prognosen med 2,0 mnkr. 
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Nettokostnaden för försörjningsstöd t.o.m. april 2018 är 19,8 mnkr vilket är ca 150 tkr 
lägre än föregående år. Antal hushåll som får försörjningsstöd försätter att minska. 2016 
var det 563 hushåll och efter april 2018 var det 469 hushåll. Denna minskning av 
försörjningsstödet och nivån på arbetsmarknadsinsatser innebär att fler är i någon form av 
arbete och får lön i stället för bidrag. Det är viktigt att flödet från bidrag till avlönat arbete 
fungerar så att så många som möjligt kommer ut på arbetsmarknaden. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar ett underskott med -0,2 
mnkr. I prognosen finns osäkerhet när det gäller ersättning från Migrationsersättning för 
asylsökande elever samt elevers val av skola till hösten. Hur eleverna kommer att välja 
påverkar det ekonomiska utfallet avseende interkommunala ersättningar och ersättningar 
till fristående enheter. Nämnden anger även ett behov av 2,0 mnkr till investeringar i 
inredning och inventarier på Björkängsgymnasiet, vilket Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige att godkänna. Med anledning av den senaste tidens planerade 
lokalförändringar finns det en viss osäkerhet om hela behovet kvarstår.  
 
Sociala omsorgsnämnden Prognosticerar ett underskott på -6,0kr som kan hänföras av 
övervältring av kostnader till kommunen med anledning av Försäkringskassan förändrade 
tolkning av LSS – lagen. Kommunfullmäktige föreslås att utöka nämndens ram med 6,0 
mnkr med anledning av övervältringen från Försäkringskassan. I nuläget har staten inte 
kompenserat kommunerna med anledning av denna övervältring. Kommer det att ske eller 
om Försäkringskassans regelverk förändras så kan detta beslut omprövas.  
 
Med hänvisning till tidigare års negativa resultat så har nämnden i april 2017 tagit fram en 
”Åtgärdsplan för ekonomisk balans” som är reviderad av nämnden i april 2018. Ett 
nollresultat förutsätter att dels Kommunfullmäktige tillskjuter 6,0 mnkr samt att 
åtgärdsplanen får full effekt 2018. Det är viktigt att arbetet med att verkställa åtgärdsplanen 
följer upprättad plan för att få en balans i ekonomin 2018 samt rätt ingångsvärde 
kommande år.  
 
Förskolenämnden prognostiserar i nuläget ett resultat i balans vid årets slut.  
Nämnden följer noga utvecklingen av köpta platser eftersom antal inskrivna barn i 
fristående förskolor ökat mer än vad som budgeterats. Antal barn per årsarbetare i Borås 
stads förskolor var i april i nivå med budget. 
 
Ny resursfördelningsmodell: Bidrag till enskilda huvudmän ska grunda sig på 
hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets 
början. Beslut om ersättning till fristående enheter i Borås stad fattas vanligtvis i december 
månad för att gälla from månaden efter, dvs januari, vilket beror på att budgetarbetet inte 
möjliggör att beslut fattas tidigare. Att införa en ny resursfördelningsmodell kan innebära 
förändringar som är större än vanligt. För att såväl externa som interna enheter ska ha 
möjlighet att kunna förbereda sig och i god tid planera åtgärder, såväl ökningar som 
minskningar av resurser, bör beslut om fördelning fattas i god tid. Detta innebär att beslut 
om ny resursfördelningsmodell inte kan/ska fattas förrän tidigast våren 2019. 
 
Grundskolenämnden prognostiserar ett resultat i balans vid årets slut. Nämnden begärde 
att få ianspråkta sitt ackumulerade resultat från 2017 vilket Kommunstyrelsen godkände i 
samband med beslut om Nämndbudget 2018. I tertialrapporten prognostiseras att detta 
behov inte längre föreligger. Avvikelsen efter fyra månader är +5,7 mnkr i jämförelse med 
tilldelat kommunbidrag. I detta periodresultat ingår ingen del av avsatt buffert, totalt 14,1 
mnkr.  
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I tertialrapporten ingår även en redovisning av den extra resursförstärkning med 20 mnkr 
som Grundskolenämnden beviljades av Kommunfullmäktige 2018-03-22. Detta med 
anledning av att Grundskolenämndens begäran inte var särskilt detaljerad om vad 
förstärkningen skulle användas till samt vilket resultat som nämnden ville uppnå. 
 
I redovisningen framgår det att resursförstärkningen främst använts till att upprätthålla 
bemanningsnivåer. Den bedöms också att ha gett effekter för elevers lärande och 
kunskapsresultat. Utifrån analyser och uppföljning är nämndens bedömning att effekten av 
resursförstärkningen kan innebära att andelen elever i åk 9 som är behöriga till något 
nationellt gymnasieprogram kan förbättras med en procentenhet. Lärartätheten har 
förbättrats från 2017 och även tätheten när det gäller all pedagogisk personal inom 
grundskolan verkar ha förbättrats. Grundskoleförvaltningen har ett pågående arbete med 
att kvalitetssäkra metoder för mätning av personaltäthet. Avsikten är att i delårsrapport jan-
augusti redovisa en kvalitetssäkrad personaltäthet.  
 
Ny resursfördelningsmodell: Bidrag till enskilda huvudmän ska grunda sig på 
hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets 
början. Beslut om ersättning till fristående enheter i Borås stad fattas vanligtvis i december 
månad för att gälla from månaden efter, dvs januari, vilket beror på att budgetarbetet inte 
möjliggör att beslut fattas tidigare. Att införa en ny resursfördelningsmodell kan innebära 
förändringar som är större än vanligt. För att såväl externa som interna enheter ska ha 
möjlighet att kunna förbereda sig och i god tid planera åtgärder, såväl ökningar som 
minskningar av resurser, bör beslut om fördelning fattas i god tid. Detta innebär att beslut 
om ny resursfördelningsmodell inte kan/ska fattas förrän tidigast våren 2019. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämndens resultat efter april månad är – 3,8 mnkr 
motsvarande resultat efter april 2017 var + 6,8 mnkr. Nettokostnadsökning för samma 
period är 11,0%.  Prognosen för 2018 visar ett underskott på – 10,7 mnkr.  Det är viktigt 
att nämnden arbetar med att hantera sitt prognosticerade underskott, utifrån de åtgärder 
som är framtagna, för att nå ett resultat som är i nivå med budget 2018. Det största 
underskottet prognosticeras under verksamheten barn- och familj drygt 10,0 mnkr. 2017 
års verksamhetsmässiga resultat var -4,8 mnkr. 
 
Vård- och äldrenämnden visar ett positivt resultat på 23,8 mnkr efter första tertialet 2018. 
Resultatet efter första tertialet 2017 var 28,9 mnkr. Prognosen för 2018 är positivt resultat 
på 9,5 mnkr. Detta beror till stor del på färre belagda platser på vård- och äldreboende än 
budgeterat samt att dagverksamheten för dementa inte utnyttjas i den utsträckning som 
budgeterats. Brukartiden är efter april i år 57 % budgeten för 2018 ligger på 65 %. 
Brukartiden efter första tertialet 2017 var 60 %. Nämnden har i årsredovisning för 2017 fått 
möjlighet att använda 11,8 mnkr av sitt ackumulerade resultat. Nämndens prognos tyder på 
att detta inte kommer behövas tas i anspråk. 
  
 
 
Nettoinvesteringar 
Nettoinvesteringarna uppgick i Kommunfullmäktiges budget till 798 mnkr exklusive 
utbyggnad av nya industriområden. Läggs tidsförskjutna projekt från 2017 till uppgår den 
godkända investeringsnivån till ca 890 mnkr. I dagsläget görs bedömningen att 2018 års 
nettoinvesteringar kommer att uppgå till ca 600 (495) mnkr. Hittills under året har 
investeringsutgifterna uppgått till 174 (111) mnkr.  
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Intern kontroll 
Enligt Borås Stads modell för intern kontroll ska de risker som bedömts med sannolikhet 4 
och konsekvens 4, dvs. riskbedömning 16, åtgärdas direkt. De nämnder som har 
identifierat risker med bedömning 16 har i sina tertialrapporter redovisat direkta åtgärder 
för att minimera risken. 
 
 
 
Bolagens resultat 2018 
Någon sammanställd redovisning för kommunen och kommunens företag har inte gjorts 
nu, utan görs i delårsrapporten per 31 augusti. Kommunstyrelsen har däremot på samma 
sätt som för nämnderna begärt in årsprognoser från företagen grundade på redovisningen 
till och med april.  
 
Årsprognosen för bolagen totalt är på 115,3 mnkr. Prognosen är 8,1 mnkr bättre än 
budget, bestående av positiv avvikelse för bostadsbolagen med 2,5 mnkr och för 
stadshuskoncernen med 5,6 mnkr. Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernens 
underskottsbolag kan finansieras 2018 med koncernbidrag.  
 
I syfte att stärka Kommunstyrelsens uppsikt ska bolagen från och med i år vid års- och 
delårsrapportering redovisa vilka stora frågor styrelsen arbetet med under perioden. Flera 
bolag har dock inte lämnat någon styrelseredovisning. Nedan följer en beskrivning av 
respektive bolags budgetuppföljning.  
 
 
 
Stadshuskoncernen 
 

Resultat efter finansnetto   mnkr 

Stadshuskoncernen 
Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Budget- 
avvikelse 

Moderbolaget Borås Stadshus AB -2,1 -2,3 -0,2 

Borås Energi och Miljö AB  62,8 63,0 +0,2 

Borås Elnät AB 53,4 57,6 +4,2 

Borås Djurpark AB -12,7 -12,7 0 

Borås Kommuns Parkerings AB 7,8 8,1 +0,3 

Industribyggnader i Borås AB 6,4 7,0 +0,6 

BoråsBorås TME AB -25,6 -18,7 +6,9 

Akademiplatsen (BSTF AB under 
namnändring) -9,5 -15,9 -6,4 

Inkubatorn i Borås AB -2,4 -2,4 0 

Summa Stadshusbolagen  78,1 83,7 +5,6 
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Moderbolaget Borås Stadshus AB 
I Borås Stadshus AB ingår Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark 
AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag, 
BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen (BSTF AB under namnändring) samt Inkubatorn i 
Borås AB. Någon sammanställd koncernprognos har inte upprättats.  
 
Moderbolaget Borås Stadshus AB räknar för egen del med ett årsresultat som är 0,2 mnkr 
sämre än budget till följd av högre administrativa kostnader. Bolagets underskott förutsätts 
finansieras genom koncernbidrag från dotterbolagen. Koncernbidragen fastställs av 
Kommunfullmäktige i samband med bokslutet.  
 
Under perioden har styrelsen behandlat koncernbidrag och årsredovisning för 2017 samt 
beslutat om intern kontroll. 
 
Borås Energi och Miljö AB bedömer att resultatet blir 0,2 mnkr bättre än budget, vilket 
delvis förklaras av ett mindre underskott för dotterbolaget Boras Waste Recovery AB som 
är under likvidation. Investeringsnivån förväntas hamna 57,6 mnkr över budget då 
investeringar från 2017 har skjutits fram till 2018 och 2019. 
 
I delårsresultatet redovisar Borås Energi och Miljö AB en positiv budgetavvikelse på 13 
mnkr, och ett resultat som är 24 mnkr sämre än utfallet under motsvarande period 2017. 
Högre intäkter och minskade kostnader för bränsle, personal, avskrivningar samt lägre 
finansiella kostnader bidrar till det höga delårsresultatet.   
 
Kommentarer kring prognos och delårsresultat per affärsområde: 

• AO Energi: Prognos förbättrad med 6,6 mnkr mot budget (prognos 66,8 mnkr). 
Utfallet per april är 14,1 mnkr bättre än budget. Främst beror resultatförbättringen 
på högre intäkter för fjärrvärme samt lägre bränsle-, personal- och övriga 
kostnader.    

• AO Vatten och Avlopp: Prognos försämrad med 10 mnkr mot budget (prognos 0 
mnkr). Prognosen är justerad utifrån att det nya avloppsreningsverket aktiveras i juli 
istället för i september som var budgeterat. Utfallet per april är 1,6 mnkr sämre än 
budget till följd av tappad intäkt från Brämhults Juice samt en viss 
periodiseringseffekt vilken jämnar ut sig på helåret.  

• AO Avfall och återvinning: Prognos försämrad 0,9 mnkr mot budget (2,5 mnkr). 
Utfallet per april är 0,8 mnkr sämre än budget, främst till följd av ökade kostnader 
på transportsidan.     

• AO Övriga verksamheter: Prognos förbättrad med 3,4 mnkr mot budget (prognos -
5,9 mnkr). Utfallet per april är 1,4 mnkr bättre än budget. 

• Dotterbolaget Boras Waste Recovery AB förutses ett resultat som är 1,1 mnkr 
bättre än budget då bolaget är under avveckling.  

 
Borås Elnät AB förutser ett resultat vilket är 4,2 mnkr bättre än budget, till följd av högre 
intäkter. Investeringsnivån är 17 mnkr högre i prognos (288 mnkr) till följd av investeringar 
som inte gjordes 2017. 
 
Under perioden har styrelsen främst arbetat med beslutsordning, ägar- och 
organisationsstruktur, årsredovisning för 2017, nätregleringsprinciperna, tillsättandet av ny 
VD, upphandling för köp av nätförluster, bredband 2020 och efterslutningskampanj samt 
PTS-rapport avseende bredbandskartläggning. 
 
Borås Djurpark AB bedömer ett resultat som är lika med budget. Budgeten förutsätter ett 
koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat. 
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Borås Kommuns Parkerings AB bedömer årsresultatet till 0,3 mnkr högre än budget. 
Förbättringen består i lägre blästringskostnader i P-hus. Investeringsnivån ligger kvar på 
budgeterad nivå och bolagets förhoppning är att Vulcanusbygget startar i oktober. 
 
Under perioden har styrelsen arbetat med att få igång bygget av P-huset Vulcanus. 
 
Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag räknar med ett årsresultat som är 0,6 
mnkr bättre än bolagets budget. I prognosen ingår resultat för Borås Lokaltrafik AB som 
from 30 april är ett dotterbolag. Kongresshusprojektet pågår för fullt genom dotterbolaget 
Eolus 6 AB. Investeringarna följer plan.  
 
BoråsBorås TME AB bedömer ett resultat som är 6,9 mnkr bättre än budget. 
Förbättringen avser i stort budgeterat underskott för dotterbolaget Borås Kongresscenter 
AB, för vilket likvidation pågår. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås 
Stadshus AB för att ge ett nollresultat. 
 
Under perioden har styrelsen beslutat att stänga den fysiska turistbyrån, behandlat 
årsredovisning för 2017, olika statistikrapporter, utvecklingsplan fram till 2021 samt utsett 
beredningsgrupp och organisering kring firandet av Borås 400 år. 
 
Akademiplatsen (BSTF AB under namnändring) förutser ett resultat som är 6,4 mnkr 
sämre än budget. Bolaget har ombildats och fått en ny bolagsordning där även 
samordningen för Borås Kongress ingår, vilken beräknas kosta 6,3 mnkr. Budgeten 
förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat. 
 
Inkubatorn i Borås AB bedömer ett resultat som är lika med budget. Budgeten förutsätter 
ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat. 
 
 
Bostadsbolagen 
 

Resultat efter finansnetto   mnkr 

Bostadsbolagen 
Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Budget-
avvikelse 

AB Bostäder i Borås 21,2 23,7 +2,5 

Fristadbostäder AB 1,9 1,9 0 

AB Sandhultsbostäder 1,0 1,2 +0,2 

AB Toarpshus 1,1 1,1 0 

Viskaforshem AB 4,2 4,0 -0,2 

Summa Bostadsbolagen  29,4 31,9 +2,5 

 
Sammantaget räknar bostadsbolagen med ett resultat för 2018 på 31,9 mnkr, vilket är 2,5 
mnkr bättre än budgeterat resultat. Låga marknadsräntor och hög efterfrågan på lägenheter 
påverkar bostadsbolagen positivt, medan reparationskostnader och underhållsbehov 
påverkar ekonomin negativt.  
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Samtliga bostadsbolag har pågående nyproduktionsprojekt för att möta behovet av fler 
bostäder i kommunen. 
 
I april 2018 var 33 uthyrningsbara lägenheter outhyrda jämfört med 23 vid samma period 
föregående år samt 43 vid årsskiftet.  
 
AB Bostäder i Borås förutser ett årsresultat som är 2,5 mnkr bättre än budgeterat. Den 
positiva avvikelsen består av högre intäkter till följd av avtalad hyreshöjning med 1,35 % 
samt standardhöjningar i form av köks- och badrumsrenoveringar. I prognosen ingår en 
reavinst vid försäljning av fastighet uppgående till 12,7 mnkr, men också en uppskattad 
kostnad på 8,8 mnkr kopplat till att en entreprenör gått i konkurs.  
 
Året har inletts utan några större skador men med en omfattande snöhantering. Bolaget har 
en ny organisation från den 2 maj och kommer att förstärka med nya tjänster under året. 
En flytt av det administrativa kontoret till Viskaholm kommer att göras i höst. Dessutom 
har en entreprenör som haft avtal för renovering av några fastigheter och ombyggnation av 
lokalerna på Våglängdsgatan gått i konkurs, vilket medfört förseningar i båda projekten. 
Det senare projektet har ännu inte återupptagits. 
 
Underhållsarbetet följer plan, investeringsnivån har minskat med 4 mnkr i prognosen.  
   
Antal outhyrda lägenheter per april var 50 stycken varav 26 uthyrningsbara. Prognos för 
vakanser på lokaler är i nivå med budget.  
 
Fristadbostäder AB beräknar ett resultat som är lika med budget. Investeringsnivån ligger 
enligt budget på 3,9 mnkr. Bolaget har inga outhyrda lägenheter. 
 
Under perioden har styrelsen beslutat om bokslutet för 2017, ledningens genomgång och 
godkännande av Verksamhetsledningssystemet och investering av en solcellsanläggning. 
 
AB Sandhultsbostäder beräknar ett årsresultat som är 0,2 mnkr bättre än budget till följd 
av lägre räntekostnader. Samtidigt blir kostnaderna högre då bolaget haft höga kostnader 
för snöröjning. Bolaget har fyra outhyrda lägenheter. 
 
Under perioden har styrelsen arbetat med upphandling av nya entreprenörer för 
fastighetsförvaltning och markskötsel samt den pågående nybyggnationen i Sjömarken. 
 
AB Toarpshus beräknar ett resultat som är lika med bolagets budget. Kostnaderna ökar 
till följd av höga kostnader för snöröjning medan räntekostnaderna minskar med 
motsvarande belopp. Bolaget har tre outhyrda lägenheter. 
 
Under perioden har styrelsen beslutat om nybyggnation av 50 lägenheter i Kråkhult, 
Dalsjöfors, samt upphandling av nya entreprenörer för fastighets- och markskötsel. 
 
Viskaforshem AB beräknar ett resultat som är 0,2 mnkr sämre än budget. Bolaget har inga 
lägenheter outhyrda. 
 
Under perioden har styrelsen arbetat med strategisk planering för nybyggnation, och där 13 
markbostadslägenheter på Källsprångsvägen ska upphandlas under maj/juni. 
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Övriga bolag 
 

Resultat efter finansnetto   Mnkr 

Övriga  
Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Budget-
avvikelse 

Södra Älvsborgs  
Räddningstjänstförbund -0,3 -0,3 0 

Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 0 0 0 

 
 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, i vilket kommunens ekonomiska åtagande 
uppgår till 50 %, räknar med ett resultat som är lika med förbundets budget.  
 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, i vilket kommunens ekonomiska åtagande 
uppgår till 55 %, räknar med ett resultat som är lika med förbundets budget.  
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Strategiska målområden med indikatorer och uppdrag 
Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag har följts upp och analyserats i nämndernas 
tertialuppföljningar. Uppgifterna som redovisas avser kommunen i sin helhet.  
 
Indikatorer 

Antal indikatorer vars mål är uppfyllt (Utfallet är minst 100 % av målvärdet) ● 6 

Antal indikatorer vars mål är delvis uppfyllt (Utfallet är minst 85 % och högst 
99,9 % av målvärdet) 

♦ 0 

Antal indikatorer vars mål ej är uppfyllt (Utfallet är högst 84,9 % av målvärdet) ■  4 

Antal indikatorer som ej mäts vid denna uppföljning  20 

Totalt antal indikatorer beslutade av Kommunfullmäktige  30 

 
Uppdrag 

Antal genomförda uppdrag ● 19 

Antal delvis genomförda uppdrag ♦ 54 

Antal ej genomförda uppdrag ■  6 

Ej rapporterat  3 

Totalt antal uppdrag  82 

 
 
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 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2017 

Mål  
2018 

Utfall  
Tertial 1 2018 

Antal genomförda medborgardialoger.  ■ 18 22 2 

Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar 
(medelvärde) ■ 17 13 17 

Antal gästnätter i Borås.  ● 215 448 212 000 214 105 
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Två medborgardialoger är genomförda under perioden januari till april och ytterligare 3 är planerade. 
Utfallet när det gäller personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde) så är det 
väldigt små variationer över tid medelvärdet för hemtjänstgrupperna i Borås Stad är 17 och variationen 
mellan grupperna är från 14 personer upp till 19. 
 

Uppdrag Enhet Status T1 2018 

Kommunstyrelsen uppdras att i lämpliga upphandlingar ställa krav, eller 
ha som bedömningskriterier, huruvida uppdragstagaren kan erbjuda 
funktionsnedsatta arbete i samband med uppdraget. 

Kommunstyrelsen 
Delvis 

genomfört 

Ett interreligiöst råd initierat av Borås Stad skulle kunna vara ett sätt att 
erbjuda en mötesplats för människor som bekänner sig till olika religioner. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur ett sådant råd skulle kunna 
fungera. I utredningen ska alternativet att inrätta ett bredare råd med 
fokus på mänskliga rättigheter också beaktas. 

Kommunstyrelsen 
Delvis 

genomfört 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2018 ta fram ett 
åtgärdsprogram mot hedersrelaterat våld. Kommunstyrelsen 

Delvis 
genomfört 

Lokalförsörjningsnämnden ska under 2018 ta fram principer för den 
maximala hyra som får debiteras brukare för särskilt boende inom 
socialpsykiatrin beslutade enligt Socialtjänstlagen (SoL). Principerna bör 
följa Stadens praxis kring hyresförhandlingar kopplade till särskilt boende 
för äldre enligt Socialtjänstlagen (SoL). 

Lokalförsörjnings-
nämnden 

 Genomfört 

Lokalförsörjningsnämnden ska inventera enkelt åtgärdade brister i arbets- 
och boendemiljön på vård- och äldreboenden, i samråd med Vård- och 
äldrenämnden. Detta ska resultera i en tidsatt genomförandeplan. 

Lokalförsörjnings-
nämnden 

 Genomfört 

Trygghetsskapande slyröjning ska utökas. Tekniska nämnden får i 
uppdrag att tillhandahålla skogslag för att röja i samverkan med 
Arbetslivsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden. 

Tekniska 
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Föreningar och privatpersoner skall kunna boka lokaler direkt på nätet i 
förvaltningens bokningssystem under 2015. Arbetet förutsätter att 
låssystemen till idrotts- och friluftsanläggningarna är synkroniserade till 
bokningssystemet, så att anläggningarna blir tillgängliga för hyresgästen 
på den aktuella tiden. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och folkhälsonämnden ska i samverkan med berörda nämnder 
samt föreningslivet utreda behov och förutsättningar för att bygga en 
modern evenemangshall på lämplig plats. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Knalleland har år efter år blivit allt mer av en mötesplats kring idrott och 
evenemang. Under 2016 ska Borås stad och föreningslivet utreda hur 
området kan kompletteras till ett fullskaligt eventområde, och vilka 
investeringar detta skulle kräva. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Tillgängligheten på kommunens badplatser ska öka och eventuellt behov 
av badbryggor på ytterligare platser ska kartläggas. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Genomfört 

Fritids- och folkhälsonämnden ska ta fram en friluftsplan för Borås. Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Aktivitetsplatser liknande den på Sjöbo ska skapas på Hässleholmen och 
Norrby. Förstudie görs under 2018 i samverkan med Tekniska nämnden. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Kulturnämnden ska ta fram ett regelverk som gör det möjligt för 
studieförbund att söka bidrag för att genomföra aktiviteter i och kring 
stadsdelsträffpunkterna, för ökad integration. Totalt tillgängligt 
bidragsbelopp är 500.000 kronor. 

Kulturnämnden  Genomfört 

Kulturnämnden får i uppdrag att samverka med Västra 
Götalandsregionen angående lokaler inom kulturens område. 

Kulturnämnden  Genomfört 

Ramnaparken och dess kulturhistoriska byggnader bör bli en större 
attraktion i Borås. En strategisk flerårsplan med utvecklingsåtgärder ska 
tas fram. 

Kulturnämnden  Genomfört 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att, inom ramen för sitt 
samordningsansvar, klargöra samt tydliggöra mandat och befogenheter 
kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder. 

Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden 

Delvis 
genomfört 
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Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur vi på 
bästa vis kan samordna bostäder åt de som nu är utanför 
bostadsmarknaden. 

Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden 

Delvis 
genomfört 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att utvärdera och vid 
behov ompröva verksamheten på Natthärbärget Kastanjen. Frågan om 
öppethållande även under sommarhalvåret ska ingå i omprövningen. 

Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

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

Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Arbetslivsnämnden ska ta fram kommunövergripande regler för arbetet 
med och bemötande av nationella minoriteter. 

Arbetslivs-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att utreda behovet och lägga fram 
förslag till utbyggnad av nya boenden. Både riktlinjer och antal platser för 
både korttids- och vård- och omsorgsboende ska ses över. Möjligheten 
att samlokalisera nya förskolor och nya äldreboenden ska beaktas. 

Vård- och 
äldrenämnden 

Genomfört 

Vård- och äldrenämnden ska inventera utbudet av aktiviteter på vård- och 
äldreboenden, såsom utflykter, musikunderhållning, teater m.m. och ta 
fram en handlingsplan för breddat utbud. 

Vård- och 
äldrenämnden 

Delvis 
genomfört 

Vård- och äldrenämnden uppdras att skapa förutsättningar för information 
och stöd till äldre beträffande tandvård och tandhälsa. 

Vård- och 
äldrenämnden 

 Delvis 
genomfört 

AB Bostäder uppdras att fortsätta med omdaningen av Hässle torg. Kommunala bolag   

 
 

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 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2017 

Mål  
2018 

Utfall  
Tertial 1 2018 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med 
försörjningsstöd, %.  ● 98 98 98 

 

Andelen barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd uppnår målvärdet. 
 
 

Uppdrag Enhet Status T1 2018 

En översyn av ersättningen till friskolor med tillhörande fritidshem samt 
ersättningen till de fristående förskolorna ska göras under 2015 i syfte att 
tillse likvärdiga konkurrensvillkor mellan den kommunala skolan och de 
fristående aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra en översyn av 
ersättningen till skolor där ersättningen följer de enskilda eleverna. 

Kommunstyrelsen 
Delvis 

genomfört 

En utredning om skolstrukturen där användning, förändringar och var nya 
skolor ska byggas ska tas fram Utredningen ska även innefatta hur Borås 
Stad ska möta en växande förskolas behov av lokaler. Kommunstyrelsen 

Delvis 
genomfört 

En hälsofrämjande fond för ungdomar mellan 13 och 25 år som önskar 
söka medel för t.ex. aktiviteter, material, föreläsare eller studiebesök ska 
inrättas av Fritids- och folkhälsonämnden. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  Genomfört 
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Uppdrag Enhet Status T1 2018 

Det finns ingen kommunal fritidsgård i centrala Borås. Stadsdelsnämnd 
Norr får uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta en fritidsgård 
på Norrmalm. Uppdraget tas över av Fritids- och folkhälsonämnden. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och folkhälsonämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden 
ta fram en plan för att införa simfritids. Avsikten är att kunna erbjuda 
särskilda insatser på skolor med mycket låg simkunnighet. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Förskolenämnden ska utreda införande av ett kreativt 
återanvändningscenter, där barn erbjuds möjlighet att arbeta kreativt med 
spill- och restmaterial från till exempel lokala företag. Arbetslivsnämnden 
kan vara en naturlig part att samarbeta med. 

Förskolenämnden  Delvis 
genomfört 

Grundskolenämnden får i uppdrag att se över den rapportering nämnden 
ska avge, i syfte att föreslå effektiviseringar i sätt att rapportera och 
frekvens. 

Grundskole-
nämnden  Genomfört 

Grundskolenämnden får i uppdrag att ta fram formerna för ett sökbart 
bidrag till föreningar som erbjuder läxhjälp. 

Grundskole-
nämnden  Ej genomfört 

Grundskolenämnden uppdras inleda spetsutbildning i matematik på en av 
de kommunala högstadieskolorna. 

Grundskole-
nämnden  Genomfört 

Grundskolenämnden får i uppdrag att utreda former för närmare 
samverkan mellan skola/fritidshem och föreningslivet. 

Grundskole-
nämnden  Genomfört 

Elever i grund- och gymnasieskolan ska erbjudas möjlighet till ledighet för 
att fira de stora högtidsdagarna i den religion man bekänner sig till. 
Berörda nämnder ska ta fram gemensamma regler när det gäller ledighet 
vid stora religiösa högtider. Inriktningen ska vara att ledighet beviljas vid 
sådana tillfällen upp till några gånger per läsår. 

Grundskole-
nämnden / 
Gymnasie- och 
vuxenutbildnings-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Grundskolenämnden, tillsammans med Gymnasie- och 
Vuxenutbildningsnämnden, får i uppdrag att under 2018 ta fram ett 
förebyggande styrdokument mot psykisk ohälsa. 

Grundskole-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Gymnasieelever på vård- och omsorgsprogrammet ska erbjudas hjälp att 
ta körkort. Under 2018 ska ett första steg tas genom att eleverna erbjuds 
stöd med den teoretiska delen av körkortsutbildningen. 

Gymnasie- och 
vuxenutbildnings-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utreda möjligheten att 
starta en profil inom spelutveckling på teknikprogrammet. 

Gymnasie- och 
vuxenutbildnings-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

 
 
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. 

 
Ingen indikator följs upp i tertialrapporten. 
 

Uppdrag Enhet Status T1 2018 

Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås Stad bygger upp kompetens 
kring hur staden kan stödja och underlätta för företag som vill öka sitt 
hållbarhetsarbete. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen uppdras ta fram en etableringspolicy. 
Kommunstyrelsen Delvis 

genomfört 
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Livskraftig stadskärna 
 
Målbild 
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av 
boende, handel och upplevelser. 

 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2017 

Mål  
2018 

Utfall  
Tertial 1 2018 

Antal personer i en hemlöshetssituation som får eget 
förstahandskontrakt med hjälp av socialtjänsten. ■ 17 20 2 

Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar 
som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %. ● 81 80 97 

 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar strukturerat för att uppnå målet men många av de boende 
står långt ifrån att få egna kontrakt vilket kräver ett långsiktigt arbete. Antalet personer som får nya 
sociala kontrakt har fortsatt att sjunka vilket också påverkar antalet som får egna kontrakt. 
 
Andel av ansökningar om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter 
ansökan har ökat de senaste åren och utfallet för tertial 1 är 97 procent. Samhällsbyggnadsnämndens 
arbete med att förkorta handläggningstiderna pågår fortlöpande. Ett flertal ändringar i rutiner och 
arbetssätt under 2017 har medfört att handläggningstiden kortats ned. Bland annat följs samtliga 
pågående ärenden upp varje vecka och flera moment i den interna hanteringen har tagits bort.  
 
 

Uppdrag Enhet Status T1 2018 

Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en förtätningsstrategi som ett 
tillägg till översiktsplanen. I strategin ska bland annat ingå en 
konkretisering av vad som krävs för att nå upp till visionens mål om 
tredubblat invånarantal i stadskärnan till 2025, vilka gröna lungor som 
behöver värnas särskilt, en inventering av lufttomter samt förslag på 
lokalisering av framtida höga hus. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen uppdras under 2017 presentera ett förslag på hur fler 
bostäder kan byggas längs kollektivtrafiktäta stråk utanför centralorten 
Borås. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen får i uppdrag, i samverkan med berörda nämnder, att 
under 2018 fastställa en plats och starta miljöutredning för ett samlat 
skyttecentrum i Borås 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Underhållsbehovet när det gäller bevaransvärda kulturfastigheter ska 
inventeras och en underhållsplan ska tas fram. 

Lokalförsörjnings-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att slutföra uppdraget med att 
ta fram lämpliga platser för stadsodling. 
Kommunstyrelsen föreslår att uppdraget förs över till Tekniska 
nämnden. 

Tekniska 
nämnden  

Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås Parkerings AB införa ett 
parkeringsledningssystem till årsskiftet 2015/16. 

Tekniska 
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås Parkerings AB införa ett 
parkeringsledningssystem till årsskiftet 2015/16. 

Tekniska 
nämnden / 
Kommunala bolag 

 Delvis 
genomfört 

Tekniska nämnden får i uppdrag att under 2018 ta fram en åtgärdsplan 
för trygghetsskapande åtgärder i parker, gångstråk och gångtunnlar 

Tekniska 
nämnden  Ej genomfört 

De kommunala bostadsbolagen ska underlätta för hyresgäster att 
ombilda fastigheter till bostadsrätter eller ägarlägenheter Kommunala bolag  
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Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 
 
Målbild 
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

 

Uppdrag Enhet Status T1 2018 

Införandet av en distributionscentral enligt förslag från Tekniska nämnden 
ska påbörjas under 2016 i den takt som tillgängliga medel tillåter. 
Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

 

 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2017 

Mål  
2018 

Utfall  
Tertial 1 2018 

Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar. - 376 704 427 000 _  

 
Tekniska nämnden redovisar att värdet ej är framtaget då ett stort antal driftstörningar har uppträtt 
under perioden så att tillförlitligheten i värdet måste utredas vidare. 
 

Uppdrag Enhet Status T1 2018 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utreda ”framtidens 
kollektivtrafik” och att ta ett helhetsgrepp om den långsiktiga 
trafikplaneringen som är påbörjad och infogad i en trafikstrategisk 
utredning. 

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen ska utreda samt föreslå en annan lokalisering av den 
busstrafik som idag sker på Södra torget, i syfte att frigöra torget från 
busstrafiken. 

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en cykelstrategi. 
Kommunstyrelsen  Delvis 

genomfört 

Kommunstyrelsen uppdras utreda kostnaderna för tillköp hos Västtrafik 
så att närtrafiken kan gälla även i de mindre tätorterna som vi har i Borås. Kommunstyrelsen  Delvis 

genomfört 

Lokalförsörjningsförvaltningen ska åt alla förvaltningar inventera 
möjligheten att erbjuda inomhusparkering för anställdas cyklar, och även 
möjlighet att erbjuda elcykelladdning. 

Lokalförsörjnings-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Tekniska nämnden ska starta en cykelpool/cykeluthyrning som är 
tillgänglig för allmänheten, med sikte på både arbetspendling och turister. 

Tekniska 
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Av det totala anslaget för cykelinfrastruktur ska minst 500 000 kronor 
användas för att bygga cykelställ på strategiska platser. 

Tekniska 
nämnden  Genomfört 
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Uppdrag Enhet Status T1 2018 

Tekniska nämnden får i uppdrag att förse några platser i centrala staden 
med möjlighet att ladda elcyklar och elmopeder. 

Tekniska 
nämnden  Genomfört 

Elparkeringsplatser ska finnas även på gatumark Tekniska 
nämnden  Ej genomfört 

Skolkort inom kollektivtrafiken ska erbjudas samtliga gymnasieelever från 
och med hösten 2018. 

Gymnasie- och 
vuxenutbildnings-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Fri parkering för elmopeder ska införas enligt samma regler som redan 
gäller för elbilar. Kommunala bolag  Genomfört 

 

 
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 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2017 

Mål  
2018 

Utfall  
Tertial 1 2018 

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %. ■ - 50 42,5 

 

Utfallet för ekologiska livsmedel är 42,5 procent. Utfallet för nämnderna varierar: 

• Förskolenämnden 53,5 
• Grundskolenämnden 45,3 
• Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 42,9 
• Vård- och äldrenämnden 36,4  
• Servicenämnden 32,3 
• Sociala omsorgsnämnden 20,3 

För att förbättra utfallet bedrivs arbetet på olika sätt i olika mötesforum, genom 
matsedelsplanering och genom att miljökoordinatorer arbetar tillsammans med ledning och 
miljöombud för att nå målet. 

Arbete pågår för att hitta en metod för att systematiskt kunna mäta närproducerat enligt 
stadens definition.  
 

Uppdrag Enhet Status T1 2018 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under året ta fram en strategi för grön 
IT som innebär bland annat att den IT-hårdvara som kommunen köper in 
ska ha en bra energi- och miljöprestanda. En utredning skall genomföras 
under året. 

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen uppdras att 2015 ta fram en vindbruksplan som ett 
tillägg till översiktsplanen. Tysta områden ska utredas. Kommunstyrelsen  Delvis 

genomfört 

Miljö- och konsumentnämnden får i uppdrag att öka inslaget av 
uppsökande verksamhet när det gäller Fairtrade City, internt i Borås Stad 
och externt mot medborgare och företag. Uppdraget tas fr om 2018 över 
av Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen  Ej genomfört 
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Uppdrag Enhet Status T1 2018 

En utredning om att minska användningen av engångsartiklar ska 
genomföras Kommunstyrelsen  Ej genomfört 

Försök ska genomföras på någon eller några skolor på gymnasie- eller 
grundskolenivå att minska specialkostbehovet genom att erbjuda en 
vegansk grundbuffé, med tillbehör som till exempel kött, fisk eller äggmat. 

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

Kostorganisationen ska i lämpliga verksamheter, till exempel 
gymnasierestauranger och stadens offentliga serveringar och 
restauranger, pröva att redovisa klimatpåverkan per portion offentligt i 
menyn. 

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

Miljö- och Konsumentnämnden uppdras i samverkan med Borås Energi 
och Miljö utreda ett system för enkel insamling av textilier för återvinning. 

Miljö- och 
konsument-
nämnden 

 Genomfört 

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur ideella föreningar som vill 
miljödiplomera sig skulle kunna få stöd och råd av nämnden i detta 
arbete. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

 
 
Ekonomi och egen organisation 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2017 

Mål  
2018 

Utfall  
Tertial 1 2018 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ● 7,3 7,5 7,4 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ● 408 420 407,2 

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda ■ 31 35 28,7 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under 
kalenderåret ● 492 490 469 

 
 
Sjukfrånvaron har planat ut och har de senaste två åren pendlat mellan 7,3 – 7,5 procent. Under det 
senaste året har ett flertal yrkesgrupper sänkt sin sjukfrånvaro eller uppnår samma nivå. Det är fler 
grupper inom kontaktyrken som visare en negativ utveckling men det finns även grupper inom den här 
kategorin som visar ett gott resultat. Utifrån ett könsperspektiv är det männen som svarar för 
sänkningen i sjukfrånvaro.  
 
Andelen timavlönade har i stort en positiv utveckling. Några större förvaltningar med stort behov av 
timavlönad personal lyfter fram problematiken kring låg grundbemanning och hög sjukfrånvaro.  
 
Organisationshälsan har försämrats vilket indikerar att det finns organisatoriska faktorer som påverka 
arbetsmiljön negativt.  
 
Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret uppgår till 469 och 
uppnår därmed nu målvärdet. Konjunkturen har under de senaste åren fått allt fler att gå vidare till ett 
arbete eller gått vidare till studier och därmed egenförsörjning, men fortfarande står en relativt stor 
grupp utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Olika insatser i form av bl.a. den alternativa 
arbetsmarknaden är en av flera åtgärder som genomförs för att minska antalet hushåll som är beroende 
av försörjningsstöd. Andra insatser som nämnden gör för att minska antalet hushåll med 
försörjningsstöd är att växla bidrag mot lön, arbetsmarknadsanställningar, gå från passivt 
bidragsberoende till någon form av lönearbete. 
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Uppdrag Enhet Status T1 2018 

Kommunstyrelsen ansvarar för att Saltemads campingverksamhet säljs 
alternativt läggas ut på entreprenad under 2015. Marken ska ej säljas. Kommunstyrelsen  Delvis 

genomfört 

Kommunstyrelsen ska utreda om driften av Stadsparksbadet lämpligare 
kan ske på entreprenad. Kommunstyrelsen  Delvis 

genomfört 

Kommunstyrelsen ska i samverkan med de kommunala bostadsbolagen 
utreda en ökad samordning av bolagens administration. Kommunstyrelsen  Ej genomfört 

Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att införa 
utmaningsrätt i lämpliga verksamheter senast halvårsskiftet 2016. Kommunstyrelsen  Delvis 

genomfört 

Under 2016 ska samtliga förvaltningar ta fram könsdelad statistik för att 
möjliggöra analys av resursfördelning ur ett genusperspektiv. 
Stadskansliet ska under året ta fram konkreta exempel för hur arbetet 
med jämställdhetsintegrerad budget kan genomföras. 

Kommunstyrelsen  Genomfört 

CKS ska föra en dialog med polisen om att inrätta lokala och/eller mobila 
polisstationer. Kommunstyrelsen  Genomfört 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över upphandlingsverksamhetens 
prissättning till nämnder och förvaltningar i syfte att ömsesidigt dra nytta 
av de vinster som kan uppstå vid upphandlingar. 

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

Upphandlingsavdelningen ska förstärkas med en hållbarhetsstrateg. Kommunstyrelsen  Genomfört 

Tekniska nämnden får i uppdrag att se över hur 
upphandlingsverksamheten skall finansieras av förvaltningarna. Här skall 
bland annat beaktas hur vinsthemtagning sker utifrån avtalstrohet och 
nya ramavtal. Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta fram en policy när det gäller 
inventarier som syftar till att i första hand använda det som Borås Stad 
redan äger. En för Borås Stad gemensam förmedling av inventarier ska 
starta och vara förstahandsalternativ, innan nyanskaffning sker. 
Uppdraget tas över av kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

Lokalförsörjningsnämnden uppdras att vid planering av förskolor 
överväga samlokalisering av förskolor och bostäder för äldre 

Lokalförsörjnings-
nämnden  Genomfört 

Servicenämnden ska erbjuda sina tjänster till Borås Stad. Nämnden ska 
inte konkurrera på den privata marknaden. Servicenämnden  Delvis 

genomfört 

Arbetslivsnämnden får i uppdrag att tillsammans med de fackliga 
organisationerna inventera arbetsuppgifter som går att klara utan formella 
krav på utbildning. 

Arbetslivs-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Delårsrapport januari-april 2018 för nämnderna och de kommunala bolagen godkänns. 
 
Sociala omsorgsnämnden beviljas ett utökat Kommunbidrag under 2018 med 6,0 mnkr med 
anledning av ökade kostnader som beror på Försäkringskassan förändrade tolkning av LSS. 
Tillskottet finansieras genom att ta i anspråk motsvarande centralt avsatta medel. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beviljas ett investeringsanslag med högst 2,0 mnkr för  
inredning och inventarier på Björkängsgymnasiet. 
 
 
 
 
 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Ulf Olsson     
Kommunstyrelsens ordförande   
 

Magnus Widén 
Ekonomichef 
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§ 117   Dnr KS 2018-00382 1.2.4.1 
    2018-00383 1.2.4.1 

Delårsrapport januari - april 2018 för nämnderna och de kommunala 
bolagen 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 79, sid B 1537)  
 
När Kommunfullmäktige antog budgeten för 2018 beräknades nämndernas 
Kommunbidrag utifrån en förväntad fortsatt god tillväxt av skatteunderlaget öka 
med hela 5,1 % jämfört med föregående års budget. Satsningar på 80 miljoner 
kronor utöver de ordinarie ramarna kunde göras för att möta de utmaningar som 
förmodade målgruppsökningar och lönestrukturer medför. Utöver detta fick 
nämnderna 63 miljoner kronor i målgruppsrelaterade volymer enligt 
befolkningsprognoser redan i vårens rambeslut. 
För Borås Stads del kan kommunstyrelsen konstatera att budgetföljsamheten hos 
nämnderna bör se relativt stabil ut i ljuset av förra årets resultat. Sammantaget det 
året klarade nämnderna att bedriva sin verksamhet väl inom tilldelade Kommun-
bidrag. 
I dagsläget redovisar nämnderna ett förväntat underskott för helåret på -42 
miljoner kronor att jämföras med + 75 miljoner kronor i redovisat utfall 2017. En 
stor försämring i sådana fall. En del av underskotten beror på engångsmässiga 
kostnader såsom den stränga vintern och renovering av stadsparksbadet. De ”nya” 
nämnderna efter organisationsförändringen uppvisar hittills under året en god 
budgetföljsamhet förutom Individ- och familjeomsorgsnämnden. Detta är 
glädjande så långt men Kommunstyrelsen följer nogsamt utvecklingen med täta 
kontakter och uppföljningar. Av nämndernas prognosticerade underskott består -6 
miljoner kronor av godkända ianspråktagande av tidigare års ackumulerade resultat. 
Jämfört med bedömningen om det ekonomiska läget som Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL presenterade i februari har skatteunderlagsprognosen för 2018 
förbättrats med hela 0,5%-enheter beroende på att arbetade timmar ökat mer än 
förväntat i början på året. Innebär en positiv effekt med 25 miljoner kronor vilket 
är medtaget i denna rapport. Totalt ligger dock skatter- och generella statsbidrag ca 
-15 miljoner kronor sämre än Kommunfullmäktiges budget. 
Befolkningsprognoserna har nu stabiliserats på en väsentligt lägre nivå än vad som 
bedömdes tidigare. Orsaken är främst en lägre nivå på flyktinginvandringen. 
 
Årsprognosen för Borås Stads bolag är på totalt 115,3 miljoner kronor. Prognosen 
är 8,1 miljoner kronor bättre än budget, bestående av positiv avvikelse för 
bostadsbolagen med 2,5 miljoner kronor och stadshuskoncernen med 5,6 miljoner 
kronor. Kommunstyrelsen konstaterar att budgetföljsamheten i bolagen är god, 
vilket är betydelsefullt för ägarstyrningen och Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
över bolagen samt för att avkastningskrav och finansiella mål ska nås. 
Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernens underskottsbolag kan 
finansieras 2018 med koncernbidrag. 
Kommunkoncernens totala ekonomi och finansiella ställning är god. För att behålla 
en god ekonomisk hushållning och samtidigt hantera demografiska utmaningar och 
ökad investeringstakt är det viktigt att fortsatt generera goda resultat för såväl 
kommun som bolag. 
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Kommunstyrelsens beslut 2018-06-04, § 306 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Delårsrapport januari-april 2018 för nämnderna och de kommunala bolagen 
godkänns. 
Sociala omsorgsnämnden beviljas ett utökat Kommunbidrag under 2018 med 6,0 
miljoner kronor med anledning av ökade kostnader som beror på Försäkrings-
kassans förändrade tolkning av LSS. Tillskottet finansieras genom att ta i anspråk 
motsvarande centralt avsatta medel. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beviljas ett investeringsanslag med högst 
2,0 miljoner kronor för  inredning och inventarier på Björkängsgymnasiet.  
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Annette Carlson (M) och Falco Güldenpfennig (KD) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Delårsrapport januari-april 2018 för nämnderna och de kommunala bolagen godkänns. 
 
Sociala omsorgsnämnden beviljas ett utökat Kommunbidrag under 2018 med 6,0 miljoner kronor 
med anledning av ökade kostnader som beror på Försäkringskassans förändrade tolkning av 
LSS. Tillskottet finansieras genom att ta i anspråk motsvarande centralt avsatta medel. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beviljas ett investeringsanslag med högst 2,0 miljoner 
kronor för  inredning och inventarier på Björkängsgymnasiet.  
 
Vid protokollet 
 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 29 juni 2018 
 
 
Per-Olof Höög (S) 
 
 
Ulrik Nilsson (M)  Rose-Marie Liljenby Andersson (S) 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
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Delegationsbeslut 2018-09-18 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.       

Delegationsbeslut  

 

1. Protokoll Socialutskott 180816 

 

2. Delegationsrapporter IFO Barn och unga Myndighet 180501 – 180831  

 

3. Utredning lex Sarah  

Dnr 2018-00055 

 

4. Protokoll Socialutskott 180830 

 

5. Delegationsrapport IFO Vuxen Myndighet 180701 - 180731 

 

6. Utredning lex Sarah  

Dnr 2018-00148 

 

               

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 


