
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 
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Datum 
2022-08-22 

 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till  
sammanträde måndagen den 29 augusti 2022, kl. 17.30 
 
Plats: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 6,                  
 sammanträdesrum Visen 
 

Sammanträdet inleds med genomgång och beslut av eventuella sekretess-
ärenden kl. 17.30 – ca 17.35. Sociala omsorgsnämndens öppna sammanträde 
börjar ca kl. 17.35. Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens 
frågestund ca kl. 17.35 – 18.05. 
 
Sociala omsorgsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten. Nämndens 
sammanträde hålls dock alltid inom stängda dörrar i ärenden som avser 
myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.  
 
Yvonne Persson 
Sociala omsorgsnämndens 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 

Partigruppmöten för politisk beredning sammanträdesdagen (plan 5) 

Mitt S-samverkan, sammanträdesrummet Granen, kl. 16.30             
Moderaterna och Kristdemokraterna, sammanträdesrummet Tallen, kl. 16.30 
Sverigedemokraterna, sammanträdesrummet Sälgen, kl. 16.30 

 

Förhinder anmäls alltid till David Englund, 033 353854 eller via e-post: 
david.englund@boras.se 
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Ärende 
1. Beredning av ärenden i gruppmöte 

  

2. Upprop och val av protokolljusterare 
  

3. Allmänhetens frågestund 
  

4. Förvaltningen informerar 
  

5. Information: Brandskydd 
  

6. Riskanalys och Intern kontrollplan 2023 
Dnr 2022-00087 1.1.3.1 

7. Mervärdesuppföljning 2021 Attendo LSS 
Dnr 2022-00089 1.1.3.1 

8. Omförhandling avtal Attendo LSS Borås 
Dnr 2022-00136 1.1.3.1 

9. Uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet 2021 
Dnr 2022-00110 1.1.3.1 

10. Remiss: Taxa för korttidstillsyn för barn över 12 år enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade 
Dnr 2022-00037 1.1.3.1 

11. Remiss: Taxa för boende i familjehem eller elevhem enligt LSS 
Dnr 2022-00036 1.1.3.1 

12. Remiss: Motion: Utveckla stödet för anhöriga till kriminella 
Dnr 2022-00054 1.1.3.1 

13. Remiss: Miljöprogram 
Dnr 2022-00092 1.1.3.1 

14. Bemyndigande att underteckna handlingar 2022 
Dnr 2022-00118 1.1.3.0 

15. Underrättelse om granskning för detaljplan för Sandevi bussvändplats 
Dnr 2022-00128 1.1.3.1 

16. Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning 
Dnr 2022-00134 1.1.3.1 

17. Månadsuppföljning ekonomi t.o.m. juli 2022 
Dnr 2022-00026 1.2.4.1 

18. Budget 2023:1 
Dnr 2022-00108 1.1.3.1 
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19. Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2022-00010 1.1.3.1 

20. Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 
Dnr 2022-00006 1.1.3.1 

21. Övriga frågor 
  



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
socialomsorg@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Sabina Björk 
Handläggare 
0734-153471 
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Datum 
2022-08-29 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2022-00087 1.1.3.1 
 

  

 

Riskanalys och Intern kontrollplan 2023 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa riskanalys och intern 
kontrollplan 2023 enligt bilagor. 

Sammanfattning  
Utifrån en sammanvägning av gruppernas arbete kunde 13 risker identifieras. Sex 
av dessa bedöms ha riskvärde nio eller mer och fem av dem föreslås inkluderas i 
intern kontrollplan. De fem riskerna, med tillhörande riskvärde, (sannolikhet * 
konsekvens) anges nedan. 

• Risk att missförhållanden inte rapporteras, utreds och åtgärdas. 
(3*4=12) 

• Risk att personal saknar tillräcklig kompetens för att säkra 
verksamhetens kontinuitet och kvalitet. (3*4=12) 

• Risk att Sociala omsorgsnämndens budget inte motsvarar brukarnas 
behov. (3*4=12) 

• Risk att bristen på boendeplatser ökar inom LSS och socialpsykiatrin. 
(4*3=12) 

• Risk att personer kommer till skada om brand bryter ut i någon av 
förvaltningens verksamheter. (3*4=12) 
 

Risker med högt riskvärde är nära sammanbundna med varandra. Sammantaget 
pekar alla på risken att Sociala omsorgsförvaltningens verksamhet på olika sätt 
inte förmår möta behoven av en delvis förändrad målgrupp. Det handlar främst 
om bristande ekonomiska förutsättningar för att kompetensutveckla personal 
och tillgodose behovet av boendeplatser. Det är delvis en fråga om budgeten är 
tillräcklig för verksamheten, men delvis en fråga om hur de resurser som står till 
buds används och fördelas. 

Konsekvensen av en allt för snålt tilltagen budget, eller ineffektiv användning av 
resurser, är att brukare inte får det stöd och den hjälp som de behöver. Om risken 
inte hanteras kan det ytterst innebära att brukare blir utsatta för hot och våld, 
otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder eller att de inte får de insatser de har 
rätt till.  

Det är slutligen värt att nämnas att riskanalysen med nödvändighet måste 
innehålla ett stort mått av prioritering. Alla risker kan inte finnas med i riskanalys 
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och kontrollplan, hur angelägna de än är. Ledstjärnan har varit att fokusera på de 
risker som slår mot själva hjärtat av Sociala omsorgsförvaltningens verksamheter 
– brukaren i centrum. Sådant som riskerar att hota brukarnas trygghet och 
säkerhet har därför haft ett företräde framför annat.  

De kontrollmoment som föreslås handlar till stor del om att säkerställa att 
Sociala omsorgsnämnden har korrekt information om nuläget. Av den 
anledningen är kartläggningar och inventeringar vanligt förekommande 
kontrollmoment. Syftet är att skapa en tillförlitlig grund för vidare åtgärder i 
syfte att hantera riskerna 

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen har ansvar för att det finns god intern kontroll i kommunens 
verksamheter. Enligt Borås stads regler för intern kontroll så har Sociala 
omsorgsnämnden det yttersta ansvaret för intern kontroll inom sitt 
verksamhetsområde.  

I enlighet med Borås stads regler kan intern kontroll definieras som ”… en 
process där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig 
personal samverkar.” Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet 
kunna uppnå mål om ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet i verksamheten, 
tillförlitlighet i rapportering och information om verksamheten, sam efterlevnad 
av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer med mera. Den interna kontrollen 
syftar också till att ta fram förslag till förbättringar och förändringar av 
verksamheten. 

Intern kontroll utgår från en väl genomarbetad riskanalys av nämndens 
verksamhet. Riskanalysen ska genomföras varje år och syftar till att identifiera 
risker som kan äventyra verksamhetens kontinuitet och kvalitet. Identifierade 
risker ska värderas utifrån sannolikhet att något inträffar och konsekvens av om 
risken inträffar. För risker med riskvärde nio eller mer ska åtgärd vidtas och risken 
bör föras in i intern kontrollplan och följas upp. 

Sociala omsorgsnämndens arbete med riskanalys och intern 
kontroll 2023 
Arbetet med riskanalys 2023 genomfördes i nära samarbete mellan 
tjänstepersoner och förtroendevalda vid två tillfällen, en heldag den 23 maj och 
i vid nämndens sammanträde i juni. Upplägget utgick från tre block, varje block 
bestod av en föredragning och en workshop utifrån frågeställningar kopplade 
till dragningen.  

1. Riskanalys och intern kontroll.  
Påminnelse om vad riskanalys och intern kontroll är samt grupparbete 
om vad av 2022 års riskanalys som fortfarande bedöms aktuellt. 

2. Omvärlds- och inomvärldsspaning.  
En sammanfattning av vad tillsynsmyndigheter och andra aktörer 
uppmärksammat inom funktionshinderområdet och angränsande 
områden i den egna verksamheten i Borås stad. Grupparbetet syftade 



Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

till att lyfta fram vad av omvärldsspaningen som också hade relevans för 
Sociala omsorgsnämndens verksamheter.  

3. Konsten att prioritera.  
Utifrån bruttolistan av risker – vilka är särskilt angelägna att 
omhänderta? 

Grupperna (två partigrupper och förvaltningsledning) dokumenterade och 
föredrog sina slutsatser. Materialet har sedan sammanställts och bearbetats av 
förvaltningscontroller. Processen illustreras nedan. 

 
 

Beslutsunderlag 
1. Riskanalys 2022 
2. Intern kontrollplan 2022 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 

 



 
Riskanalys 2023 
Sociala omsorgsnämnden 
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1 Inledning 
Anvisning 
 
I detta inledande avsnitt bestämmer nämnden själv över innehållet. 
Om nämnden inte har behov att skriva en inledning kan rubriken Inledning döljas i enhetsanpassningen. 

Sociala omsorgsnämnden har arbetat vidare med riskanalys på samma sätt som föregående år. Det innebär att arbetet utgått från en omfattande 
omvärldsanalys som sedan brutits ner till sådant som är särskilt relevant och aktuellt för Borås Stads funktionshinderverksamhet. 
Även årets riskanalys har slagsida åt att handla om brister - snarare än risker. Dessa brister tenderar dock att vara riskfaktorer om något oväntat och 
oförutsett inträffar. Sociala omsorgsnämnden bedömer att föreliggande riskanalys under alla förhållanden omfattar de utmaningar som riskerar att leda till 
allvarliga konsekvenser för verksamhetens kvalitet och kontinuitet. Syftet med riskanalys 2023 är att proaktivt identifiera och förebygga att sådana 
konsekvenser blir verklighet. Detta bedöms ligga väl i linje med vad som framgår av Borås Stads regler för intern kontroll: 
"Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och förändringar av verksamheten." 

2 Regler för Intern kontroll 
Anvisning 
 
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd och styrels upprätta en organisation för sin interna kontroll. Varje nämnd/styrelse ska 
sedan anta regler och anvisningar för den interna kontrollen 
Ange här om nämnden har fattat beslut om regler och anvisningar för sin interna kontroll? 
Om regler har antagits ange datum för beslut. 
Reglerna ska bifogas rapporten som bilaga. 

Sociala omsorgsnämnden antog organisation, regler och anvisningar för intern kontroll den 20 september år 2021. Reglerna bifogas. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 
Anvisning 
 
Hur har arbetet med att ta fram riskanalys för 2022 gått till? 



Sociala omsorgsnämnden, Riskanalys 2023 3(11) 

Har nämnden varit delaktig och på vilket sätt i så fall? 
Beskriv arbetsgången kort. 

Riskanalys 2023 har tagits fram i nära samarbete mellan Sociala omsorgsnämnden och förvaltningens tjänstepersoner. Sociala omsorgsnämnden har varit 
delaktig i hela processen. Nedan ses arbetsprocessen i sin helhet. 

 
Den 23 maj arbetade nämnd och förvaltningsledning gemensamt med framtagandet av riskanalysen (markerade med röd ram i figuren ovan). Dagen var 
indelad i tre block som vart och ett bestod av föredragning och workshop. 

1. Riskanalys och intern kontrollplan. Föredragning om vad riskanalys och intern kontrollplan är och syftar till. Grupparbetet gick ut på att gå 
igenom föregående års riskanalys och reflektera över vilka risker som kvarstår och bör föras över i 2022 års riskanalys. 

2. Omvärlds- och inomvärldsspaning. Föredragning om risker och brister inom funktionshinderområdet som identifierats av tillsynsmyndigheter 
och andra aktörer i samhället samt kartläggning och analys av den egna verksamheten. Utifrån föredragningen fick nämnd och 
förvaltningsledning diskutera vilka av dessa risker som bör inkluderas i riskanalys 2022. 

3. Summera och prioritera. Föredragning om riskvärdering, allvarlighetsgrad och sannolikhet för upprepning. Grupparbetet gick ut på att nämnd 
och förvaltningsledning fick prioritera i sin "bruttolista" av risker. 

Resultatet av arbetet den 23 maj sammanställdes och bearbetades av förvaltningscontroller. Förslag till riskanalys och intern kontrollplan beslutades av 
Sociala omsorgsnämnden den 23 augusti 2022. 
  

29 aug 
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4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process Riskbild 

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Förvaltningsövergripa
nde 

Risk att ärendeberedningsprocessen inte är 
ändamålsenlig. 
Beskrivning 
Orsaker 
•Oklar rollfördelning mellan nämnd och 
tjänstepersoner. 
•Avsaknad av tydligt flödesschema för ärendens 
beredning, beslut och implementering. 
•Bristande kvalitet i underlag till nämnden, bland annat 
saknas ofta barnkonsekvensanalys. 
 
Konsekvenser  
•Låg kvalitet på beslut. 
•Frågor kan tappas bort i processen. 
•Beslut kan komma att inte verkställas. 

8 Nej   

Risk att missförhållanden inte rapporteras, utreds och 
åtgärdas. 
Beskrivning 
Orsaker 
•Bristande kunskap i förvaltningen om vad som är ett 
missförhållande. 
•Bristande kunskap i förvaltningen om tvångs- och 
begränsningsåtgärder. 
•Osäkerhet om vad som är våld och hur våldsutsatthet 
hos brukare ska hanteras. 
•I delar av förvaltningen en tveksam kultur till att 
synliggöra och rapportera missförhållanden. 
 
Konsekvenser  
•Svårt att få grepp om hur mycket, och vilken typ av, 
missförhållanden som förekommer och därmed 
svårighet att vidta adekvata och tillräckliga åtgärder. 
•Brukare kan komma att utsättas för otillåtna tvångs- 
och begränsningsåtgärder. 
•Brukare kan komma att utsättas för upprepat våld i sitt 
boende eller i sin verksamhet. 

12 Ja   
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5 Personal 

Verksamhet / 
Process Riskbild 

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Bisyssla      

Bemanning/Rekryterin
g 

Risk att det saknas tillräcklig mängd personal för att 
säkra verksamhetens kontinuitet och kvalitet 
Beskrivning 
Orsaker 
•Stor omsättning på enhetschefer. 
•Svårigheter att rekrytera och behålla personal i 
organisationen. 
 
Konsekvenser 
•Kan leda till bristande måluppfyllelse, påverka 
utförandets kvalitet och/eller att den enskilde inte får 
de insatser den har rätt till. 

9 Nej   

Risk att personal saknar tillräcklig kompetens  för att 
säkra verksamhetens kontinuitet och kvalitet. 
Beskrivning 
Orsaker 
•Målgruppen förändras och fler brukare har komplexa 
behov, t.ex. yngre med psykiatrisk samsjuklighet och 
brukare som blir äldre. 
•Personal saknar kunskap om hur nya målgrupper bör 
bemötas/stöttas. 
•Förvaltningen saknar organisation för att säkerställa 
en god vård och omsorg till alla brukare. 
•Sociala omsorgsnämndens budget motsvarar inte de 
kostnader som uppstår med anledning av förändrad 
målgrupp. 
 
Konsekvenser 
•Brukare får inte sina behov tillgodosedda. 
•Förekomst av hot och våld i verksamheterna. 
•Arbetsmiljöproblem. 
•Kan leda till otillåtna tvångs- och 
begränsningsåtgärder. 

12 Ja   
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6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process Riskbild 

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Representation och 
utbildning 

Risk att Borås Stad och Skatteverkets riktlinjer och 
regler för representation och utbildning inte följs. 
Beskrivning 
Orsaker 
•Kan bero på reglerna inte är kända eller att de inte 
efterlevs. 
•Bristande kontrollfunktion. 
 
Konsekvenser 
•Kan leda till att fakturor attesteras där 
representation/utbildning ej är godkända, att det 
saknas en redovisning av syfte/deltagarlista/program 
eller att deltagare är attestant. 
•Ytterst kan bristande följsamhet leda till att 
skattemedel inte används på bästa tänkbara sätt, 
alternativt används på olagligt sätt. 

4 Nej   

Budget Risk att Sociala omsorgsnämndens budget inte 
motsvarar brukarnas behov. 
Beskrivning 
Orsaker 
•Målgruppen förändras och fler brukare har komplexa 
behov, t.ex. yngre med psykiatrisk samsjuklighet och 
brukare som blir äldre. 
•Sociala omsorgsnämndens budget motsvarar inte de 
kostnader som uppstår (kompetensförsörjning, ökad 
personaltäthet, gruppbostäder med färre brukare) med 
anledning av förändrad målgrupp. 
 
 
Konsekvenser 
•Otillräckliga resurser för kompetensutveckling. 
•Brukare får inte sina behov tillgodosedda. 
•Förekomst av hot och våld i verksamheterna. 
•Arbetsmiljöproblem. 
•Kan leda till otillåtna tvångs- och 
begränsningsåtgärder. 

12 Ja   

Upphandling Risk för att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
efterlevs. 

6 Nej   
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Beskrivning 
Risk att Borås Stad bryter mot Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) och mot Borås Stads 
upphandlingsregler och policy. 
 
Orsaker 
•Översyn av fakturor för att säkerställa att ramavtal 
tillämpas och inköp görs av leverantör som är 
upphandlade i Borås Stad görs inte på det sätt som är 
tänkt innan attestering 
 
Konsekvenser 
•Fakturor betalas felaktigt och förvaltningen bryter 
därmed mot mot LOU och Borås Stads 
upphandlingsregler. 
•Ytterst leder felaktigt utbetalda fakturor till att 
skattemedel inte används på bästa tänkbara sätt. 

Risk för att ramavtal inte följs 
Beskrivning 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för 
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

6 Nej   

Betalkort Risk att bilagor saknas till betalkortsfakturor 
Beskrivning 
Risk att bilagor saknas till betalkortsfakturor i syfte att 
dölja oegentligheter samt att mervärdesskatt redovisas 
med felaktigt belopp. 

6 Nej   

Handkassor Risk för felaktig hantering av handkassor 
Beskrivning 
Risk att handkassor som finns i flera av nämndens 
verksamheter hanteras på felaktigt sätt. 

6 Nej   

Privata medel Risk för felaktig hantering av privata medel 
Beskrivning 
Risk att brukares privata medel hanteras på ett 
oegentligt och oetiskt sätt om rutinen för privata medel 
inte följs. 

6 Nej   
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7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process Riskbild 

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Brukarnas behov Risk att bristen på boendeplatser ökar inom LSS och 
socialpsykiatrin. 
Beskrivning 
Orsak 
•Fler brukare beviljas boende enligt LSS och SoL. 
•Antalet boendeplatser ökar inte i samma omfattning 
och nyproduktioner syftar i många fall till att ersätta 
befintliga men undermåliga boenden vilket gör att 
”nettovinsten” blir marginell. 
•Det saknas strategi och målmedvetet arbete för att 
möjliggöra för "boendekarriär" inom bostad med 
särskild service, både LSS och SoL. Det innebär att 
brukare blir kvar där dom är trots att de skulle kunna, 
och vilja, ha ett annat boende som bättre matchar 
deras behov och utvecklade självständighet. 
 
Konsekvenser 
•Sämre livskvalitet för brukare där erbjudet boende inte 
är matchat mot deras behov. 
•Lång tid mellan beslut om bostad med särskild service 
och verkställan av beslut. 
•Svårigheter att utöka eller anpassa verksamheter 
efter brukares behov vilket kan leda till 
vitesföreläggande av IVO.  
•Ökade kostnader för att boendeplatser måste köpas 
in av externa vårdgivare samt att brukare förlorar 
närheten till sitt nätverk. 

12 Ja   

Risk att personer, 
brukare och personal, 
kommer till skada vid 
eventuell brand. 

Risk att personer kommer till skada om brand bryter ut 
i någon av förvaltningens verksamheter. 
Beskrivning 
Orsaker 
- Många gruppbostäder LSS saknar tillräckligt fysiskt 
brandskydd, t.ex. boendesprinkler. 
- På flera av dessa gruppbostäder LSS bor brukare 
som är rörelsehindrade och inte själva kan utrymma 
vid eventuell brand. 
- Avsaknad av strukturerad uppföljning av 
verksamheternas systematiska brandskyddsarbete. 
 

12 Ja   
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Konsekvenser 
- Brukare och personal kan skadas eller förolyckas om 
större brand bryter ut. 
- Vid mindre brand kan lokaler komma till skada vilket 
leder till att brukare måste erbjudas annat boende 
under tidsperioden för återställning och renovering. 
Idag finns ett underskott på bostäder med särskild 
service vilket gör det svårt att finna 
ersättningsboenden. 

8 Riskmatris 
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Direkt åtgärd krävs (13-16) 
Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 
Risken accepteras (1-3) 

 

 
 Konsekvens Sannolikhet 

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

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

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

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

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

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

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

 

1 13 7 5 4 2 

11 9 8 3 

6 12 10 
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  Sannolikhet 
 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 13 
 

Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023 

Bisyssla         

Förvaltningsövergr
ipande 

1 Risk att ärendeberedningsprocessen 
inte är ändamålsenlig. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

2 Risk att missförhållanden inte 
rapporteras, utreds och åtgärdas. 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Bemanning/Rekryt
ering 

3 Risk att det saknas tillräcklig mängd 
personal för att säkra verksamhetens 
kontinuitet och kvalitet 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej  

4 Risk att personal saknar tillräcklig 
kompetens  för att säkra verksamhetens 
kontinuitet och kvalitet. 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Brukarnas behov 5 Risk att bristen på boendeplatser ökar 
inom LSS och socialpsykiatrin. 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Representation 
och utbildning 

6 Risk att Borås Stad och Skatteverkets 
riktlinjer och regler för representation 
och utbildning inte följs. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

Budget 7 Risk att Sociala omsorgsnämndens 
budget inte motsvarar brukarnas behov. 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Upphandling 8 Risk för att Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) inte efterlevs. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

9 Risk för att ramavtal inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Betalkort 10 Risk att bilagor saknas till 
betalkortsfakturor 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Handkassor 11 Risk för felaktig hantering av 
handkassor 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

7 6 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023 

Privata medel 12 Risk för felaktig hantering av privata 
medel 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Risk att personer, 
brukare och 
personal, kommer 
till skada vid 
eventuell brand. 

13 Risk att personer kommer till skada om 
brand bryter ut i någon av förvaltningens 
verksamheter. 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

 



 
Intern kontrollplan 2023 
Sociala omsorgsnämnden 
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1 Inledning 
Anvisning 
 
I detta inledande avsnitt bestämmer nämnden själv över innehållet. 
Om nämnden inte har behov att skriva en inledning kan rubriken Inledning döljas i enhetsanpassningen. 

Intern kontrollplan baseras på den riskanalys som tagits fram av Sociala omsorgsnämnden i samarbete med förvaltningsledning. Det har varit centralt i 
arbetet att identifiera strategiska, förvaltningsövergripande, risker som kan äventyra verksamhetens kontinuitet och kvalitet. Flera av de risker som 
hanteras inom intern kontrollplan är mer att betrakta som brister än risker. Dessa brister bedöms dock innebära risker om verksamheterna utsätts för 
påfrestningar och medvetenhet och hantering av dessa är avgörande för att verksamheterna ska kunna bedrivas på ett tillförlitligt sätt och med acceptabel 
nivå av kvalitet. 
En stor del av kontrollmomenten handlar om att kartlägga och inventera. Anledningen till det är att de brister och risker som identifierats kräver noggrann 
uppföljning för att rätt kontrollmoment ska kunna sättas in. Första steget i riskhanteringen handlar alltså om att ha god kontroll över riskernas omfattning 
och innehåll. 
Det är också värt att nämnas att de flesta risker som hanteras i intern kontrollplan 2023 redan identifierats år 2022. År 2023 har kontrollmoment och 
riskhantering vidareutvecklats och justerats utifrån de nyvunna kunskaper om risker och brister som identifierats tidigare år. 

2 Styrning och ledning 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Förvaltningsöve
rgripande 

Risk att 
missförhållanden 
inte rapporteras, 
utreds och 
åtgärdas. 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Orsaker 
•Bristande kunskap i förvaltningen om vad som 
är ett missförhållande. 
•Bristande kunskap i förvaltningen om tvångs- 
och begränsningsåtgärder. 
•Osäkerhet om vad som är våld och hur 
våldsutsatthet hos brukare ska hanteras. 
•I delar av förvaltningen en tveksam kultur till 
att synliggöra och rapportera missförhållanden. 
 
Konsekvenser  
•Svårt att få grepp om hur mycket, och vilken 
typ av, missförhållanden som förekommer och 
därmed svårighet att vidta adekvata och 
tillräckliga åtgärder. 

Förekomst av tvångs- och 
begränsningsåtgärder samt hot- och våld i 
verksamheterna. 

Hösten 2022 genomförs en 
kartläggning av tvång- och 
begränsningsåtgärder i 
verksamheterna. Utifrån 
resultatet ska 
utbildningsinsatser särskilt 
riktas till de enheter som har 
hög förekomst. Insatsen 
utgör grund för 
kontrollmoment år 2023.  
 
1. Kontrollera hur många 
enheter som fått särskilt 
riktade insatser för att 
minska olagliga tvång- och 

Varje 
halvår 
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Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

•Brukare kan komma att utsättas för otillåtna 
tvångs- och begränsningsåtgärder. 
•Brukare kan komma att utsättas för upprepat 
våld i sitt boende eller i sin verksamhet. 

begränsningsåtgärder. 
 
2. Genomföra samma 
enkätundersökning om 
förekomst av tvång- och 
begränsningsåtgärder igen 
tertial 3 år 2023 för att 
kunna dra slutsatser om 
eventuell förändring. 
 
3.Analys av avvikelser, 
rapporter enligt lex Sarah 
och tillbud och 
arbetsplatsolyckor som rör 
hot- och våld. 

Förekomst av utbildningar i tvångs- och 
begränsningsåtgärder, hot- och våld samt 
avvikelsehantering i verksamheterna. 

Sammanställ 
 
1. antal utbildningar och 
verksamheter samt  
2. antal medarbetare som 
gått dem. 

Varje 
halvår 

3 Personal 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Bemanning/Rek
rytering 

Risk att personal 
saknar tillräcklig 
kompetens  för att 
säkra 
verksamhetens 
kontinuitet och 
kvalitet. 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Orsaker 
•Målgruppen förändras och fler brukare har 
komplexa behov, t.ex. yngre med psykiatrisk 
samsjuklighet och brukare som blir äldre. 
•Personal saknar kunskap om hur nya 
målgrupper bör bemötas/stöttas. 
•Förvaltningen saknar organisation för att 
säkerställa en god vård och omsorg till alla 
brukare. 
•Sociala omsorgsnämndens budget motsvarar 
inte de kostnader som uppstår med anledning 
av förändrad målgrupp. 
 
Konsekvenser 
•Brukare får inte sina behov tillgodosedda. 

Personals behov av kompetensutveckling. Inventera och systematisera 
personals, enhetschefer och 
baspersonals, behov av 
kompetenshöjande insatser. 

Varje år 

Handledning Kontrollera 
 
1. hur många 
personalgrupper och 
enhetschefer som erhållit 
handledning. 
 
2. om handledningen 
fokuserat på 
evidensbaserade metoder 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 
•Förekomst av hot och våld i verksamheterna. 
•Arbetsmiljöproblem. 
•Kan leda till otillåtna tvångs- och 
begränsningsåtgärder. 

enligt Socialstyrelsens 
rekommendationer. 

4 Ekonomi 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Budget Risk att Sociala 
omsorgsnämndens 
budget inte 
motsvarar 
brukarnas behov. 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Orsaker 
•Målgruppen förändras och fler brukare har 
komplexa behov, t.ex. yngre med psykiatrisk 
samsjuklighet och brukare som blir äldre. 
•Sociala omsorgsnämndens budget motsvarar 
inte de kostnader som uppstår 
(kompetensförsörjning, ökad personaltäthet, 
gruppbostäder med färre brukare) med 
anledning av förändrad målgrupp. 
 
 
Konsekvenser 
•Otillräckliga resurser för kompetensutveckling. 
•Brukare får inte sina behov tillgodosedda. 
•Förekomst av hot och våld i verksamheterna. 
•Arbetsmiljöproblem. 
•Kan leda till otillåtna tvångs- och 
begränsningsåtgärder. 

Budgettilldelning för kompetensutveckling av 
personal. 

Kvalitetssäkra underlag inför 
budgetberedningsprocessen 
så att kostnaden för 
nödvändig 
kompetensutveckling, samt 
konsekvenser om den 
uteblir, framgår. 

Varje år 

5 Egen verksamhet 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Brukarnas 
behov 

Risk att bristen på 
boendeplatser ökar 
inom LSS och 
socialpsykiatrin. 
 
Riskbedömning 

Orsak 
•Fler brukare beviljas boende enligt LSS och 
SoL. 
•Antalet boendeplatser ökar inte i samma 
omfattning och nyproduktioner syftar i många 
fall till att ersätta befintliga men undermåliga 
boenden vilket gör att ”nettovinsten” blir 

Boendekarriär 1. Inventera hur många, och 
vilka, brukare som kan och 
vill flytta från gruppbostad 
LSS till serviceboende LSS. 
 
2. Inventera hur många, och 
vilka, brukare som kan och 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

2023 
12 

marginell. 
•Det saknas strategi och målmedvetet arbete 
för att möjliggöra för "boendekarriär" inom 
bostad med särskild service, både LSS och 
SoL. Det innebär att brukare blir kvar där dom 
är trots att de skulle kunna, och vilja, ha ett 
annat boende som bättre matchar deras behov 
och utvecklade självständighet. 
 
Konsekvenser 
•Sämre livskvalitet för brukare där erbjudet 
boende inte är matchat mot deras behov. 
•Lång tid mellan beslut om bostad med särskild 
service och verkställan av beslut. 
•Svårigheter att utöka eller anpassa 
verksamheter efter brukares behov vilket kan 
leda till vitesföreläggande av IVO.  
•Ökade kostnader för att boendeplatser måste 
köpas in av externa vårdgivare samt att brukare 
förlorar närheten till sitt nätverk. 

vill flytta till eget, ordinärt, 
boende från bostad med 
särskild service (LSS eller 
SoL). 
 
3. Bevaka externa 
placeringar och köp av 
platser. Noggrant följa vilka 
brukare som placeras 
externt och vad som 
karaktäriserar dem som 
grupp.  
  
4. Utred om och hur 
"hybridboenden", t.ex. 
boenden med fast 
personalgrupp för 
boendestöd, kan skapas. 

Framtida behov av boendeplatser i relation till 
budget och planerade nybyggnationer. 

Säkerställ att plan för 
nybyggnation motsvarar 
prognosticerad ökning av 
beslut om bostäder med 
särskild service. 

Varje år 

Risk att 
personer, 
brukare och 
personal, 
kommer till 
skada vid 
eventuell brand. 

Risk att personer 
kommer till skada 
om brand bryter ut 
i någon av 
förvaltningens 
verksamheter. 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Orsaker 
- Många gruppbostäder LSS saknar tillräckligt 
fysiskt brandskydd, t.ex. boendesprinkler. 
- På flera av dessa gruppbostäder LSS bor 
brukare som är rörelsehindrade och inte själva 
kan utrymma vid eventuell brand. 
- Avsaknad av strukturerad uppföljning av 
verksamheternas systematiska 
brandskyddsarbete. 
 
Konsekvenser 
- Brukare och personal kan skadas eller 
förolyckas om större brand bryter ut. 
- Vid mindre brand kan lokaler komma till skada 
vilket leder till att brukare måste erbjudas annat 
boende under tidsperioden för återställning och 
renovering. Idag finns ett underskott på 
bostäder med särskild service vilket gör det 
svårt att finna ersättningsboenden. 

Systematiskt brandskyddsarbete 1. Tio stickprov på 
gruppbostäder LSS med 
fokus på om systematiskt 
brandskyddsarbete 
genomförts under året enligt 
rutin. 
 
2. Inventering av vilka 
gruppbostäder LSS som har 
rörelsehindrade brukare och 
hur många dessa är. 

Varje år 
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Mervärdesuppföljning 2021 Attendo LSS 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar 

att notera informationen och lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning  
I Attendos anbud till Sociala omsorgsnämnden fanns fem mervärdesområden, 
med totalt 20 mervärden, angivna.  Mervärdena kan beskrivas som 
”guldkantskrav” eller ”extra god kvalitet” för brukare och personal utöver det 
som stipuleras av avtalets ska-krav. Uppföljning av mervärden syftar till att 
säkerställa att vinnande leverantör lever upp till det som utlovats i upphandlingen. 

Mervärdesuppföljning genomförs halv- och helårsvis. Mervärdesuppföljningen 
för helåret 2021 visar en fortsatt positiv utveckling på så sätt att en större andel 
av mervärdena är helt godkända än vid föregående uppföljning. 

 

Beslutsunderlag 
1. Mervärdesuppföljning 2021                             
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Ordförande 
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Förvaltningschef 
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Mervärdesuppföljning 2021 Attendo LSS 

1 Inledning  
I kommuner och landsting kan insatser inom vård och omsorg utföras i egen regi 
eller av externa utförare som har tilldelats utförandet genom upphandling enligt 
LOU (Lagen om offentlig upphandling) eller LOV (Lagen om valfrihetssystem). 
Enligt Kommunallagen (2017:725) är nämnden huvudman och ytterst ansvarig 
för att alla verksamheter bedrivs enligt de mål, lagar, förordningar, förskrifter och 
riktlinjer som finns upprättade för sådan typ av verksamhet samt att de personer 
som har insatser inom vård och omsorg får sina behov tillgodosedda. 

Borås stad har ingått avtal med Attendo att driva 14 grupp- och servicebostäder 
i staden. Attendo påbörjade sitt uppdrag den 3 december 2018. Sociala 
omsorgsnämnden beslutade att förlänga avtalet med ytterligare 36 månader i 
enlighet med ensidig beställaroption. Avtalet med Attendo löper ut den 31 
december 2024.  

2 Uppdrag och syfte 
I Kommunallagen 3 kap 19 § beskrivs ett ansvar att följa upp verksamheter som 
finns under nämndens huvudmannaskap, oavsett om den utförs i egen regi eller 
av annan utförare. Syftet är att säkerställa att utföraren bedriver sin verksamhet i 
enlighet med gällande lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer samt ingångna 
avtal/styrdokument. Sociala omsorgsnämndens förvaltningscontroller har i 
uppdrag att följa upp avtal upprättade med privata utförare.1 

Föreliggande rapport avser att delvis svara mot det uppföljningsansvar som 
åligger Borås stad vad gäller de 14 grupp- och servicebostäder i staden som 
omfattas av avtalet med Attendo. Vid anbudsförfarandet angav Attendo, utöver 
de grundläggande skakrav som finns i avtalet, fem mervärdesområden. 
Mervärdena kan beskrivas som ”guldkantskrav” eller ”extra god kvalitet” för 
brukare och personal. Uppföljning av mervärden syftar till att säkerställa att 
vinnande leverantör lever upp till det som utlovats i upphandlingen. 

Uppföljningen omfattar de merkrav som Attendo angav vid anbudsförfarandet. 
De fem mervärdesområdena är. 

1. Kvalitetskriterier enligt LSS 
2. Närvarande ledarskap och administrativt stöd 
3. Rekreation, kultur och fritidsaktiviteter 
4. Personalbemanning 
5. Attraktiv arbetsgivare 

 
Föreliggande rapport avser att ge en bild av hur Attendo år 2021 levt upp till de 
mervärden som utlovats vid anbudet. 

                                                      
1 Enligt avtalet ska minst ett samverkansmöte med Attendo genomföras per år. I samråd med 
Attendo bedömdes det vara otillräckligt och istället beslutades om kvartalsvisa 
samverkansmöten. År 2021 genomfördes därför fyra samverkansmöten. 
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Mervärdesuppföljning 2021 Attendo LSS 

 Genomförande  
Uppföljningen genomfördes våren 2022 och omfattade samtliga 20 mervärden. 
Uppföljningen omfattar samtliga 14 verksamheter som bedrivs i Attendos regi.  

Resultaten baseras på besök på fyra boenden2 och intervjuer med samtliga 
verksamhetschefer och fem platsansvariga, en per respektive 
verksamhetschefsområde. 

Därutöver har protokoll från arbetsplatsträffar (APT) granskats.    
 

 Begränsningar 
De flesta av mervärdena är svårbedömda. Det finns flera sätt att tolka 
formuleringarna av utlovade mervärden och en treskalig bedömningsmodell 
(godkända, delvis godkända och icke godkända) är ett trubbigt instrument. 
Beroende på om mervärdena tolkas bokstavligt eller utifrån presumtivt syfte så 
blir bedömningarna olika. Två av mervärdena går heller inte att tolka på enhets- 
eller ens verksamhetsområdesnivå3.  
 
Uppföljningen begränsas också av att den framförallt genomförs via intervjuer. 
Bedömningen baseras därför till stor del på hur och vad verksamhetscheferna 
svarar på frågor kopplat till de olika mervärdena. För att i någon mån ta in 
ytterligare perspektiv så har platsansvariga också intervjuats. Sammantaget måste 
resultaten tolkas med viss försiktighet och främst användas för analys på 
övergripande nivå.  

                                                      
2 Ett av uppföljningsmötena genomfördes digitalt. 
3 Regionala bostadsklubbar och gemensam bemanningspool. 
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Mervärdesuppföljning 2021 Attendo LSS 

3 Resultat 
Resultaten redovisas per respektive verksamhetschefs område. Följande kluster 
benämns verksamhetsområden. 

”Sjöbo” Nolhagagatan 48-52 och Trollgårdsgatan 1 
”Centrum” Berzeliigatan 15, Sturegatan 8 och Våglängdsgatan 91 B 
”Viskafors”  Källebergsgatan 27, Källebergsgatan 35 och Bogrydsvägen 34 
”Borås norra” Våglängdsgatan 83, Skogshyddegatan, Södra kyrkogatan 
”Borås södra” Södervärnsgatan 6A, Söderäng & Lars Kagg 
 

Diagrammet nedan visar fördelningen av godkända, delvis godkända och icke 
godkända mervärden för Attendos boenden på verksamhetsområdesnivå.  

 
Två av mervärdena bedöms ha påverkats av pandemin, medarbetarträffar efter 
arbetstid och julbord. Om dessa mervärden inte räknas in i bedömningen så 
stiger andelen godkända mervärden till 67 procent och delvis godkända till 44 
procent. Nedan ses resultat per mervärdesområde. 

 

62%

36%

2%

Godkända

Delvis godkända

Ej godkända

73%

100%

47%

73%

21%

27%

47%

27%

71%

5% 7%

Kvalitetskriterier
enligt LSS

Närvarande
ledarskap och

administrativt stöd

Rekreation, kultur
och fritidsaktiviteter

Personalbemanning Attraktiv
arbetsgivare

Godkänt Delvis godkänt Ej godkänt
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Mervärdesuppföljning 2021 Attendo LSS 

 

 Kvalitetskriterier enligt LSS 
Sex mervärden sorterar under kvalitetskriterier enligt LSS. Totalt sett bedöms två 
av dem vara helt godkända, på alla enheter och verksamhetsområden, och övriga 
delvis godkända. Inget verksamhetsområde bedöms vara ej godkänt på något av 
mervärdena inom kvalitetskriterier enligt LSS. Mervärdesområdet bedöms därför 
i sin helhet vara delvis godkänt, med pil uppåt mot godkänt.  

Diagrammet nedan visar bedömning per mervärde för samtliga fem 
verksamhetsområden. 

 
Mervärdet ”regionala bostadsklubbar” kan inte bedömas per enhet eller 
verksamhetsområde eftersom det handlar om att arrangera bostadsklubbar för 
Attendo LSS Borås i sin helhet. Fyra bostadsklubbar har också arrangerats under 
året varför mervärdet bedöms godkänt i sin helhet. 

Hög personal- och omsorgskontinuitet. 
Samtliga verksamheter bedöms ha en hög personal- och omsorgskontinuitet. 
Verksamheterna ger exempel på stabil personalorganisation och har riktlinjer på 
plats vid kort- och långtidsfrånvaro för att trygga brukarnas behov av kända 
ansikten bland personal, även då timanställda behövs för att täcka upp i 
omsorgen om brukarna. En enhet inom verksamhetsområde ”Borås norra” och 
en enhet inom ”Borås södra” har haft viss personalomsättning och höga sjuktal 
under året. Av den anledningen bedöms dessa ha delvis godkänt resultat.    

Veckovisa husmöten 
Graden av struktur och dokumentation av husmöten varierar fortfarande stort 
mellan verksamhetsområdena, mervärdet bedöms därför delvis godkänt. Några 
enheter har inte haft husmöten alls på grund av att det inte fungerar för de 
brukare som bor där. Andra enheter har haft svårt att motivera brukare till att 
delta varför antalet husmöten glesats ut. Samtliga verksamhetsområden har dock 
på något sätt försökt kompensera för bristen på husmöten, bland annat genom 
veckovisa individuella samtal där brukaren tillfrågas och bjuds in till delaktighet.  
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Värderingscoacher 
Alla enheter utom en har haft värderingscoacher på plats under hela året.  
Mervärdet bedöms därför delvis uppfyllt. Värderingscoacherna har överlag 
arbetat strukturerat med framförallt reflektion kring etik på APT. Anledningen 
till att en enhet saknat värderingscoach under fem månader av året var att hen 
som tidigare hade uppdraget gick hem på föräldraledighet.  

Reflektion kring etik på APT 
Samtliga enheter utom en har haft en stående punkt på APT för reflektion kring 
etik. Värderingscoach har i de flesta fall varit ansvarig för att förbereda punkten. 
Exempel på samtalsämnen och etiska dilemman är brukarens delaktighet och 
självbestämmande i förhållande till anhöriga och gode män samt professionalitet 
inom arbetsgruppen. Noteras att flera enheter saknar strukturerad 
dokumentation av APT i form av protokoll.  

Regionala bostadsklubbar 
Fyra regionala brukarråd, ”bostadsklubb”, har arrangerats under året. Inbjudan 
har gått ut till brukare inom samtliga verksamhetsområden. Graden av 
engagemang från brukarna har varierat stort.  
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 Rekreation, kultur och fritidsaktiviteter 
Fyra mervärden ingår i området rekreation, kultur och fritidsaktiviteter. 
Mervärdesområdet bedöms i sin helhet vara delvis godkänt. Diagrammet nedan 
visar bedömning per mervärde för samtliga verksamhetsområden. 

 
Temakvällar 
Sex av enheterna har haft och kan visa upp dokumentation på att de planerat för 
och genomfört en temakväll i veckan. På dessa enheter har det funnits en tydlig 
struktur där temakväll för årets alla veckor planerats i förtid.  Övriga enheter 
uppger att de haft många temakvällar, men inte ett i veckan i strikt mening.  

Fritidspeng 
Fyra av fem verksamhetsområden har använt fritidspeng under året. Det finns 
stor variation i vad pengen använts till, på vissa ställen har det handlat om 
gemensamma aktiviteter (t.ex. inhyrd trubadur) och på andra ställen har brukare 
kunnat använda pengen för att göra individuella aktiviteter (t.ex. ridlektion, 
spadag). Anledningen till att ett verksamhetsområde inte fått ut fritidspengen 
under året är att brukare i sista stund valt att avstå från att delta på planerade 
aktivitet.  

Kultur- och fritidsombud 
Kultur- och fritidsombud ska inventera utbudet av aktiviteter veckovis. Samtliga 
verksamhetsområden har utsedda kultur- och fritidsombud och endast en enhet 
uppges ha haft ett ombud som inte genomfört sina uppgifter kontinuerligt under 
året.  

Pedagogiska team 
På grund av ändrade behörighetsgränser så har dokumentationsgranskning inte 
kunnat genomföras av avtalsuppföljare. Av intervjuer framgår att de flesta 
enheterna har pedagogiska team som bevakar brukarnas intresse av fritids- och 
kulturaktiviteter. Det görs oftast en koppling till genomförandeplan och vissa kan 
visa att de använt tydliggörande bildstöd i samband med aktivitetsplanering. 
Brister noteras främst i utebliven dokumentation av aktiviteter i Viva.  
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 Personalbemanning 
Fyra mervärden sorterar under personalbemanning. Ett av dem kan dock inte 
bedömas på verksamhetsområdes- eller enhetsnivå eftersom det rör 
bemanningspool som omfattar hela Attendo LSS Borås.  

Totalt sett bedöms två av fyra mervärden som helt godkända och två av fyra 
mervärden som delvis godkänt. Mervärdesområdet bedöms därför i sin helhet 
vara delvis godkänt, med stark pil uppåt.  

Diagrammet nedan visar bedömning per mervärde för samtliga 
verksamhetsområden. 

 
Behovsanpassade scheman 
Samtliga verksamhetsområden bedöms ha behovsanpassade scheman. Mervärdet 
är därmed helt godkänt. Alla enheter framför att schemaöversyn genomförs om 
brukares behov ändras och att det pågår ett kontinuerligt arbete med att anpassa 
personalens arbetstid på bästa sätt. Större schemaöversyn genomförs minst två 
gånger per år och samtliga kan ge exempel på detaljerade täthetsscheman.  

Några lyfter fram att bemanningen är tillräcklig med undantag för om någon eller 
några brukare har utmanande, utåtagerande, beteende. Svårigheter att trygga vård 
och omsorg kring dessa brukare uppges dock handla mer om bristande 
kompetens kring målgruppen än om för få personal.    

95 % brukarnära arbete 
Samtliga fem verksamhetsområden ger exempel på att baspersonal spenderar 
minst 95 procent av sin arbetstid med brukarna. En majoritet uppger att fem 
procent av arbetstiden räcker till för administrativa sysslor som social 
dokumentation, överlämningar och APT. Några uppger att det ibland kan bli för 
kort om tid för kvalitativ dokumentation, inte minst för den personal som kanske 
är osäker på hur och vad de ska dokumentera.  

Rutiner för överlämningar mellan arbetspass 
Samtliga fem verksamhetsområden har rutiner för överlämning mellan 
arbetspass. Överlämningen sker såväl muntligt som skriftligt och med stöd av 
dokumentationssystemet Viva. Däremot kan endast ett verksamhetsområde 
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uppvisa skriftlig rutin för hur överlämning ska gå till. På övriga enheter finns 
rutiner men de förefaller vara mer informella och inte i skriftlig form. 

Gemensam bemanningspool  
Det finns fortsatt ingen gemensam bemanningspool. Däremot uppger en 
majoritet att de använder sig av en ringlista som finns i det personaladministrativa 
systemstödet ”Medvind” för timvikarier och extrapersonal. Verksamheterna 
uppger också de samarbetar om bemanningen inom det egna 
verksamhetsområdet och ibland också med geografiskt närliggande 
verksamheter. Mervärdet bedöms därför delvis uppfyllt.   

Det har tidigare konstaterats att en större bemanningspool inte nödvändigtvis 
vore optimalt utan att en sådan skulle kunna få negativa konsekvenser för 
brukarna. En större volym extrapersonal som går runt i alla enheter skulle ha 
betydligt svårare att ha kännedom om varje brukare och dess behov vilket skulle 
kunna motverka hög omsorgskontinuitet. 
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 Närvarande ledarskap och administrativt stöd 
Tre mervärden sorterar under närvarande ledarskap och administrativt stöd. Ett 
av mervärdena, utbildning i praktiskt ledarskap, är svårbedömt eftersom den 
utbildning som angavs vid upphandling inte längre är den som används. Några 
av de relativt nyrekryterade cheferna går den nya utbildningen vid tillfället för 
uppföljningen. Av den anledningen har mervärdet ”utbildning i praktiskt 
ledarskap” inte bedömts i föreliggande mervärdesuppföljning. 

Båda mervärdena, platsansvarig och chefstäthet på 33 procent, bedöms vara 
godkända för samtliga verksamhetsområden och enheter. Mervärdesområdet 
bedöms därför i sin helhet vara godkänt. 

Platsansvarig  
Samtliga verksamhetsområden har en organisation med platsansvariga för ett 
ständigt närvarande ledarskap. Platsansvariga samordnar bland annat bemanning 
och är ett stöd för verksamhetschefen. Fem platsansvariga intervjuades i 
samband med uppföljningen och samtliga uppgav att samarbetet fungerar bra 
med verksamhetschef och övriga kollegor. 

Chefstäthet på 33 procent för respektive enhet 
Samtliga verksamhetsområden uppger att verksamhetschefen är på enheterna 
omkring 33 procent av tiden. Ingen av verksamhetscheferna har helt fasta dagar 
då denne är på plats på de olika enheterna. Cheferna uppger att de till viss del 
förlägger sin tid på de olika enheterna efter behov. Platsansvariga uppger att 
chefstätheten är tillräcklig och de upplever att verksamhetscheferna är tillgängliga 
och nåbara via mejl eller telefon då de inte fysiskt närvarar på enheten. Samtliga 
platsansvariga uppger att de har kännedom om beredskapsjouren och riktlinjer 
för den.  
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 Attraktiv arbetsgivare 
Mervärdesområdet ”attraktiv arbetsgivare” omfattar tre mervärden och samtliga 
bedöms på övergripande nivå vara delvis godkända.  

Diagrammet nedan visar bedömning per mervärde för samtliga 
verksamhetsområden. 

 
Metod- och brukarhandledning fyra gånger per år 
I likhet med året innan har endast en att av fem verksamhetsområden genomfört 
brukar- och metodhandledning vid minst fyra tillfällen per år och enhet. Övriga 
verksamhetsområden har i varierande grad haft handledning under året. Vissa 
enheter har jobbat med ”case” för att förbättra kvaliteten i stöd och insatser 
medan andra har fortsatt förbättra social dokumentation. I vissa fall har 
verksamhetscheferna själva handlett och i andra fall har stödpedagog tagits in för 
att jobba med personalgruppen. 

Julbord 
Även år 2021 påverkades mervärdet av restriktioner kopplat till pandemin. För 
vissa enheter ställdes till exempel julbordet in av den bokade restaurangen. På 
flera av de enheter där julbord av smittskyddsskäl inte kunde genomföras 
kompenserades medarbetarna med julkorg istället. 

Medarbetarträffar efter arbetstid 
Även detta mervärde påverkades av pandemin år 2021. Dels genom att aktiviteter 
ställdes in av smittskyddsskäl, dels på grund av att medarbetare inte ville träffas 
efter arbetstid på grund av oro för smitta. I de fall som medarbetarträffar 
genomfördes så handlade det bland annat om gemensam middag och bowling 
samt resa till Ullared. 
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4 Slutsatser  
Sedan Attendo år 2018 övertog verksamheten på de 14 grupp- och 
servicebostäderna så har mervärdena succesivt förbättrats. Årets resultat följer 
trenden. Totalt sett har godkända mervärden ökat med åtta procentenheter och 
ej godkända mervärden minskat.  

Förbättringar kan framförallt ses inom ”Närvarande ledarskap och administrativt 
stöd”. Tabellen nedan visar förändring i andel godkända mervärden på 
enhetsnivå de senaste tre åren. 

 

Närvarande ledarskap och administrativt stöd 

 2019 2020 2021 

Godkänt 58 % 71 % 100 % 

Delvis godkänt 13 % 14.5 % 0 % 

Icke godkänt 29 % 14,5 % 0 % 

 

Mervärdesområdet är i sin helhet godkänt, vilket betyder att det på varje enhet 
finns en platsansvarig och att funktionen fungerar väl. Uppföljningen visar också 
medarbetare upplever att verksamhetscheferna närvarande och tillgängliga.  

Mervärdesområdet ”Kvalitetskriterier enligt LSS” har också förbättrats. Den 
främsta orsaken till det är att pandemin inte påverkat på samma sätt som året 
innan. Det betyder att såväl husmöten och regionala bostadsklubbar som APT 
kunnat genomföras. Tabellen nedan visar förändring i andel godkända 
mervärden på enhetsnivå. 

 

Kvalitetskriterier enligt LSS 

 2019 2020 2021 

Godkänt 71 % 50 % 73 % 

Delvis godkänt 18 % 23 % 27 % 

Icke godkänt 11 % 27 % 0 % 
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Inom ramen för den totala förbättringen av mervärden finns också exempel på 
brister, främst inom mervärdesområdet ”Rekreation, kultur- och 
fritidsaktiviteter”. Det handlar om avsaknaden av pedagogiska team och/eller 
bristande dokumentation om aktiviteter utifrån brukarens önskemål. Det finns 
också fortsatt en del brister i omfattning av temakvällar.  Nedan ses förändring i 
andel godkända mervärden på enhetsnivå.  

 

Rekreation, kultur- och fritidsaktiviteter 

 2019 2020 2021 

Godkänt 35 % 65 % 47 % 

Delvis godkänt 30 % 35 % 47 % 

Icke godkänt 20 % 0 % 5 % 
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Omförhandling avtal Attendo LSS Borås 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar 

- att kompensera Attendo för minskad mängd platser på bostäder med 
särskild service LSS, 

- att ersättningen ska betalas ut som ökat dygnspris på bostäder med 
särskild service LSS från och med 1 januari 2022 (retroaktivt) till och med 
31 december 2024, 

- att tillägget ska vara 3,04 procent av nuvarande dygnspris. 

Sammanfattning 

Bakgrund 
Attendo LSS AB yrkar ersättning för extra kostnader som uppstått utifrån två 
situationer. 

1. Icke belagda platser på gruppbostäder LSS, inriktning personkrets 2, 
och servicebostäder LSS. För perioden januari till juni 2022 beräknas 
den extra kostnaden uppgå till 481 032 kr. 

2. Ökad bemanning kopplat till en enskild brukare med betydligt större 
behov än vad som kan förväntas inom ramen för insatsen gruppbostad. 
För perioden april till juni 2022 beräknas den extra kostnaden uppgå till 
296 754 kr. 

Enligt Borås Stads Koncerninköp finns inte stöd i avtalet för att tillmötesgå 
Attendos yrkande. Sociala omsorgsnämnden (SON) har dock förståelse för 
svårigheten att driva verksamheterna med kvalitet och bärkraft då intäkterna 
minskat på grund av färre platser än det som angavs vid upphandlingstillfället. 
SON avser att behandla yrkande om ersättning utifrån Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) 17 kap. 9 § Ändringar av mindre värde.  

Enligt LOU 17 kap. 9 § Ändringar av mindre värde får ett kontrakt eller ett 
ramavtal ändras utan en ny upphandling, om kontraktets eller ramavtalets 
övergripande karaktär inte ändras och ökningen eller minskningen av kontraktets 
eller ramavtalets värde är lägre än 

   1. det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §, och 
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   2. 10 procent av kontraktets eller ramavtalets värde, om det är fråga om 
varuupphandling eller upphandling av tjänst. 

Bedömning  
De merkostnader som uppstått på grund av tomplatser på gruppbostäder med 
målgrupp personkrets 2 förväntas inte återkomma i framtiden. Det beror dels på 
att en av dessa verksamheter, Söderäng, återtagits i egen kommunal regi och dels 
på att den andra verksamheten, Våglängdsgatan 91, i nuläget är fullbelagd och 
förväntas vara det inom överskådlig framtid.  

Däremot kan merkostnader för tomplatser på servicebostäder komma att 
kvarstå. Det står också klart att den satellitlägenhet som avvecklats på grund av 
brandskyddsföreläggande (Skogshyddegatan) inte kommer att återtas i bruk och 
att ytterligare en satellitlägenhet inom kort kommer att tas ur bruk (Nolhagagatan 
38-52) av samma skäl.  

Den samlade volymen av platser på bostäder med särskild service LSS kommer 
därför att understiga det som var för handen vid tidpunkten för upphandlingen. 
Det bedöms därför vara skäligt att kompensera Attendo LSS AB för delar av 
intäktsbortfall. Ersättningen kan ske genom ökat dygnspris inom ramen för LOU 
17 kap. 9 § Ändringar av mindre värde eftersom den sammanlagda ersättningen 
understiger tio procent av avtalets värde. 

Beräkning av ökat dygnspris omfattar perioden 1 januari 2022 till 4 december 
2024 och utgår från merkostnader på grund av minskat antal platser på bostäder 
med särskild service LSS.  Enligt beräkningar bör tillägget vara 3,04 procent av 
nuvarande dygnspris. 

 

Beslutsunderlag 
1. Omförhandling avtal Attendo LSS Borås 

Beslutet expedieras till 
1. Attendo LSS AB 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Omförhandling  
 

Bakgrund 
Attendo LSS AB (”Utföraren”) har under en lång period inte fått belagt platserna i 
gruppbostäderna och servicebostäderna på grund av minskat behov av 
servicebostadsplatser, pk 2-platser, och minskat antal lägenheter på grund av nya 
krav från räddningstjänst.  

Avtalet beskriver att ”Utföraren har rätt till omförhandling av priser om kostnader för 
utföraren har ökat avsevärt på grund av lagändring eller annan intern eller extern 
myndighetsåtgärd som inte har kunnat förutses vid tidpunkten för avtalets 
tecknande.” 

Yrkande  
Givet situationen som uppstått med icke belagda platser på flertalet av de enheter vi 
driver har detta medfört andra förutsättningar än vad vi har förutsatt. Då färre 
kunder bor på boendet driver detta upp personaltätheten och därmed 
personalkostnaderna jämfört med ett boende som är fullbelagt. Vi har därmed 
beräknat denna extra kostnad som vi yrkar bli kompenserade för, utifrån den ökade 
personaltätheten som icke belagda platserna innebär jämfört med personaltätheten 
som hade varit vid full beläggning. Yrkandet 481 032 kr för perioden januari-juni 2022 

Vi har påbörjat insatserna för en kund med betydligt högre behov än vad man kan 
förvänta sig utifrån målgruppernas omfattning av behov inom ramen för insatsen 
gruppbostad. Detta har medfört en väsentligt ökad bemanning som vi yrkar 
ersättning för på 296 754 kr för perioden april-juni 2022 

Totalt yrkar vi därmed en ersättning för perioden på 777 786 kr 

 

2022-05-18 

Niklas Mandin 

Regionchef LSS Syd 

Attendo LSS AB 
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Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 2022 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapport enligt bilaga. 

Sammanfattning 
När vården av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en 
privat utförare, ska kommunen enligt kommunallagen kontrollera och följa upp 
verksamheten. Huvudmannaskapet innebär att kommuner har det övergripande 
politiska ansvaret i verksamhet utlämnat på entreprenad.  

Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och 
systematiskt sätt. Uppföljningen ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra 
måluppfyllelse, kontroll för att förutse och upptäcka avvikelser och 
oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete och möjliggöra allmänhetens 
insyn. Uppföljning 2022 ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast 31 augusti 
2022 och omfatta perioden 2021-07-01 till och med 2022-06-30. 

Innehållet i rapporten har delgivits Sociala omsorgsnämnden vid flertalet tillfällen 
under perioden som rapporten avser, bland annat inom ramen för 
patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse, mervärdesuppföljningar och 
sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål.  

Rapporten inbegriper uppföljning av utförare av kommunal verksamhet inom 
ramen för Lagen om offentlig upphandling (LOU). Däremot inte utförarna inom 
ramen för Lagen om valfrihetssystem (LOV). 
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1 Inledning 
När vården av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska 
kommunen enligt kommunallagen kontrollera och följa upp verksamheten. Huvudmannaskapet innebär 
att kommuner har det övergripande politiska ansvaret i verksamhet utlämnat på entreprenad. I detta 
ansvar ingår att bestämma verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. 

Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och systematiskt sätt. Uppföljningen 
ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll för att förutse och upptäcka 
avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete och möjliggöra allmänhetens insyn. 

Innehållet i rapporten har delgivits Sociala omsorgsnämnden vid flertalet tillfällen under perioden som 
rapporten avser, bland annat inom ramen för patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse, 
mervärdesuppföljningar och sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål. 

Rapporten inbegriper uppföljning av utförare av kommunal verksamhet inom ramen för Lagen om 
offentlig upphandling (LOU). Däremot inte utförarna inom ramen för Lagen om valfrihetssystem 
(LOV). 

2 Aktuella utförare 

År 2009 beslutade Sociala omsorgsnämnden att 14 utav förvaltningens grupp- och servicebostäder 
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skulle upphandlas enligt LOU. Utav 
dessa 14 bostäder är 11 gruppbostäder och tre är servicebostäder. 

Från år 2010 fram till idag har tre upphandlingar enligt LOU genomförts. Senaste upphandlingen 
genomfördes mellan 22 maj 2017 till 3 december 2018. Attendo vann upphandlingen och i april 2018 
skrev Sociala omsorgsnämnden avtal för 14 bostäder med särskild service LSS. Avtalet omfattade tre år 
med möjlighet med ensidig option att förlänga med ytterligare 36 månader. Den 3 december 2018 
övertog Attendo verksamheterna och påbörjade sitt arbete i Borås Stad. 

Den 16 november 2020 beslutade Sociala omsorgsnämnden att förlänga avtalet med Attendo med 
ytterligare 36 månader. 

Våren 2022 beslutade Sociala omsorgsnämnden att återta en av gruppbostäderna LSS från privat 
utförare Attendo. Syftet var att bereda plats för både personkrets 2 och 3 inom samma gruppbostad. 
Den möjligheten finns inte för privata utförare. Attendo ska i gengäld överta en av förvaltningens 
gruppbostäder LSS med inriktning personkrets 1 den 1 oktober 2022. 

På Sociala omsorgsförvaltningen finns också ett gruppboende som sedan juli 2011 drivs som ett 
föräldrakooperativ. 
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3 Resultat av uppföljningen 

3.1 Hur nöjda är användarna – brukarna – med 
verksamheten 

2021 års brukarundersökning 

Enligt avtal ska Attendo medverka i Sveriges kommuner och landstings (SKR:s) brukarundersökning. I 
likhet med tidigare år hade Attendo LSS Borås en betydligt högre svarsfrekvens från sina verksamheter, 
än motsvarande inom Sociala omsorgsnämndens egen regi, år 2021. Svarsfrekvensen på Attendos 
gruppbostäder LSS var 70 procent, att jämföra med egen regi där svarsfrekvensen var 45 procent. För 
servicebostäder LSS var svarsfrekvensen på Attendo hela 82 procent, medan de i SOF:s egen regi var 
63 procent. 

  

Resultat  

Brukare på servicebostäder i Attendos regi är mest nöjda av alla brukare oavsett insats och utförare. 
Brukarna på Attendos servicebostäder hade också genomgående bättre resultat än riksgenomsnittet. 
Det kan särskilt framhållas att 95 procent av brukarna på Attendos servicebostäder uppger att de får 
bestämma över sådant som är viktigt för dem, 95 procent upplever att personalen bryr sig om dem och 
att lika många uppger att de trivs i sina boenden. Brukarna där uppger också i mycket högre 
utsträckning än riskgenomsnittet att de är trygga i sina boenden (80 %). 

Brukare på gruppbostäder uppger genomgående att de är mer nöjda och positiva till insatsen än 
brukare i kommunens egen regi och riksgenomsnittet. Det är särskilt positivt att 85 procent av brukarna 
där uppger att de känner sig trygga med personal och att 92 procent säger att de trivs i sina boenden. 

Sammantaget är alltså resultatet från brukare i Attendos mer positiva, nöjda, trygga och upplever sig 
vara mer delaktiga än både riskgenomsnitt och brukarna i kommunens egen regi. Trots det finns 
självklart förbättringsområden även för den privata utföraren Attendo. I likhet med många andra LSS-
verksamheter ses till exempel brister i kommunikation mellan personal och brukare samt en tydlig 
skillnad mellan män och kvinnors upplevda trygghet. 

  

  

3.2 Måluppfyllelse 

I nuvarande avtal har Sociala omsorgsnämnden följande huvudmål med utförandet. 

"LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda 
levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilken stöd och service de får. 
Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. 

LSS finns för att ge människor som har funktionsnedsättningar stöd för att leva ett så självständigt liv som möjligt. 

Utförare och de berörda verksamheter som omfattas av detta avtal ska utföra insatser med god kvalité som utgår från den 
enskildes delaktighet, medbestämmande, inflytande och integritet. Insatser ska genomföras med hög personalkontinuitet 
och kontinuitet i utförandet av stöd, service och omvårdnad. Medarbetare ska utföra sitt uppdrag med kompetens inom 
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LSS för den enskildes bästa." 

Övriga mål som är kopplade till Borås Stad i avtalet är följande: 

1. ”Utföraren ska beakta Borås Stads miljömål. Utföraren ska senast ett år efter driftstart ha ett 
strukturerat och dokumenterat miljöarbete som är öppet för granskning av beställaren. 
Miljöarbetet ska vara aktivt under hela avtalsperioden. Utföraren ska källsortera avfall. 
Utföraren organiserar själv sitt arbete med att se till att miljöarbetet efterlevs. Årlig rapportering 
av miljöarbetet sker i verksamhetsberättelsen. Borås Stad ska när som helst kunna efterfråga 
material för uppföljning.” 

2.  ”Utföraren ska följa de av Borås stads fastställda policys och miljömål kopplade till måltider"  

3.3 Följsamhet till lagar, förordningar och allmänna 
föreskrifter 

Det som framgår av kravspecifikationen ("ska-krav") i avtalet med Attendo är hämtat från tillämpliga 
lagar, förordningar och allmänna föreskrifter för bostäder med särskild service enligt LSS. Ska-kraven 
följs främst upp på kvartalsvisa samverkansmöten. Hur uppföljning har skett redovisas under punkt 4. 

Alla 14 boendena som drivs av privat utförare Attendo dokumenterar enligt rutin för social 
dokumentation i Viva. Det är också i Viva som rapportering av avvikelser sker. År 2021 rapporterades 
lika många, eller fler, LSS-avvikelser på Attendos gruppbostäder (median 2,5 per gruppbostad), än på 
boendena som drivs av Borås stad (median 1 per gruppbostad). När det gäller rapportering av HSL-
avvikelser rapporterar Attendos boenden betydligt mer (median 8 per gruppbostad) än verksamheterna 
i egen regi (median 5 per gruppbostad). Analysen är att Attendos verksamheter har en högre 
rapporteringsbenägenhet än bostäder med särskild service i egen regi vilket talar för en större 
följsamhet till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9. 

En mer detaljerad bedömning av Attendos följsamhet till lagar, förordningar och allmänna föreskrifter 
framkom i Sociala omsorgsnämndens patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2021. 

3.4 Följsamhet till Borås Stads styrdokument 

Attendo har att följa de styrdokument som framgår av avtalets kravspecifikation. Följsamheten följs 
upp kontinuerligt, bland annat genom analys av avvikelser hel- och halvårsvis samt vid 
samverkansmöten fyra gånger per år. Mer om detta under punkt 4. 

Följsamheten till Borås stads styrdokument påverkas till viss del av tillgång till dessa dokument. I 
dagsläget har externa utförare tillgång till delar av intranätet, där riktlinjer och rutiner är upplagda. 
Tillgången till intranätet behöver dock ständigt ses över och revideras utifrån behov. Ett sådant arbete 
har pågått under höst 2021 och vår 2022. 

Uppföljningen visar att Attendo till största del är följsam till Borås stads styrdokument men att brister 
finns i vissa av verksamheterna. 
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3.5 Följsamhet till kravställd kvalitet 

Kvalitetssäkring utgår dels ifrån avtalsuppföljning, fyra gånger per år, och dels från 
mervärdesuppföljningar som genomförs två gånger per år. Därutöver säkras kvaliteten löpande genom 
dialog och samverkan, inte minst i samband med analys av avvikelser inom ramen för den årliga 
patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen. Attendo upprättar också egna kvalitetsberättelser. Dessa har 
begärts in och diarieförts. 

Sammantaget bedöms följsamheten till kravställd kvalitet vara god och i nivå med genomsnittlig 
verksamhet i kommunens egen regi. 

4 Hur genomfördes uppföljningen 

Uppföljning av privat utförare Attendo bygger på planerad uppföljning: (1) Avtalsuppföljning och (2) 
Mervärdesuppföljning och händelsestyrd uppföljning: (3) Fördjupad granskning av verksamhet. 

1. Avtalsuppföljning 

Avtalsuppföljningen sker inom ramen för samverkansmöten, där förvaltningscontroller och 
verksamhetschefer samt regionchef inom Attendo deltar. Förvaltningens verksamhetschef för hälso- 
och sjukvård (HSV) samt myndighet bjuds också in för att delta. Under året genomförs fyra 
samverkansmöten. 

Syftet med samverkansmötena är dels att följa upp ska-krav som anges i avtalets kravspecifikation, dels 
att skapa ett lärande, verka förebyggande och förbättra samverkan mellan beställare och utförare. Varje 
samverkansmöte har ett eller flera tema. Attendos verksamhetschefer redogör på mötet för hur de 
uppfyller skakraven i avtalet utifrån aktuellt temaområde. 

Under perioden 1 juli 2021 till 30 juni 2022 har fyra samverkansmöten genomförts. 

• 24 augusti 2021. Avtalstema: Systematiskt kvalitetsarbete och Utbildning 
• 21 november 2021. Avtalstema: Självbestämmande, inflytande och integritet, personer utan 

daglig verksamhet och Instruktioner och ordinationer 
• 9 mars 2022. Avtalstema: Hyresavtal, skötsel och underhåll och Avvikelser 
• 13 juni 2022. Avtalstema: Rekreation, kultur- och fritidsaktiviteter och Avvikelser 

Resultatet av avtalsuppföljningen visar att utföraren till största del uppfyller ska-kraven, men att vissa 
förbättringsområden finns. Till viss del handlar bristerna om samverkanssvårigheter med Sociala 
omsorgsförvaltningen och Lokalförsörjningsförvaltningen. 

  

2. Mervärdesuppföljning 

I Attendos anbud till Sociala omsorgsnämnden finns fem mervärdesområden, med totalt 20 mervärden 
angivna.  Mervärdena kan beskrivas som ”guldkantskrav” eller ”extra god kvalitet” för brukare och 
personal utöver det som stipuleras av avtalets ska-krav. Uppföljning av mervärden syftar till att 
säkerställa att vinnande leverantör lever upp till det som utlovats i upphandlingen. 

Mervärdesuppföljning genomförs halv- och helårsvis. Mervärdesuppföljningen för helåret 2021 biläggs 
föreliggande rapport. Mervärdesuppföljningen för halvåret 2022, januari till och med juni genomförs i 
september och utfallet kan därför inte redovisas här. Mervärdesuppföljningen för helåret 2021 visar en 
fortsatt positiv utveckling på så sätt att en större andel av mervärdena är helt godkända än vid 
föregående uppföljning. 
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3. Fördjupad granskning 

Med anledning av ett stort antal inkomna rapporter enligt lex Sarah och avvikelser enligt LSS och hälso- 
och sjukvård så initierade avtalsuppföljare en fördjupad granskning av gruppbostad LSS 
Våglängdsgatan 83 i november 2021. Uppföljningen inleddes med ett obokat besök i verksamheten och 
granskning av dokumentation. Uppföljningen resulterade i en rapport daterad 211128 som diariefördes 
och återkopplades till Attendo. Enligt rapportens slutsatser skulle brister åtgärdas, handlingsplan 
upprättas och åtgärdernas resultat redovisas. Ytterligare två besök genomfördes i verksamheten våren 
2022, ett obokat och ett bokat. Återrapportering skedde enligt beslutat tidsschema. Ärendet avslutades 
av  i juli 2022. 

  

5 Hur har samverkan mellan Borås Stad och 
utföraren varit? 

Samverkan mellan Attendo och Sociala omsorgsförvaltningen har i huvudsak fungerat väl. Ett 
omfattande samarbete har skett inom ramen för verksamhetsövergång då en av gruppbostäderna som 
drivits av Attendo återtagits i kommunal regi. 

Vid samverkansmöten, som beskrivs i tidigare kapitel, har verksamhetscheferna visat stort engagemang. 
Konstruktiva samtal har förts om utmaningar och svårigheter i verksamheterna och i vissa avseenden 
har Attendos arbetssätt kunna inspirera till förändring även i Sociala omsorgsförvaltningens egna 
verksamheter, det handlar då främst om upplägg och genomförande av brukarundersökning. 

Det har fortsatt funnits vissa brister i samverkan mellan Attendos verksamheter och kommunens hälso- 
och sjukvårdspersonal. 

6 Hur tillgodoses allmänhetens insyn i 
resultatet uppföljningen? 

När allmänheten eller media kontaktar Sociala omsorgsförvaltningen med frågor om privata utförares 
resultat hänvisas de till upprättade rapporter som beslutats av Sociala omsorgsnämnden. Rapporterna 
kan skickas till vederbörande via mail eller post om så önskas. De rapporter som är tillgängliga för insyn 
är följande. 

- Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 

- Halv- och helårsuppföljning av utförare av kommunal verksamhet 

- Halv- och helårssammanställning av inkomna synpunkter och klagomål 

- Mervärdesuppföljningar, på hel- och halvårsbasis 

- Fördjupad uppföljning av Våglängdsgatan 83 

Utöver rapporter som tagits fram av Sociala omsorgsförvaltningen och beslutats av Sociala 
omsorgsnämnden så kan allmänheten också ta del av Attendos upprättade kvalitetsberättelser. 
Kvalitetsberättelserna har skickats till förvaltningen och diarieförts, och kan begäras ut av den som så 
önskar. 
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Remiss: Taxa för korttidstillsyn för barn över 12 år 
enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden föreslås besluta att taxa för korttidstillsyn för barn 
över 12 år tas bort från författningssamlingen. Avgiften för mat räknas upp och 
inkluderas istället i Kommunstyrelsens taxa för mat inom omsorgen om äldre 
och personer med funktionsnedsättning vid nästa revidering av den. Sociala 
omsorgsnämnden föreslås också besluta att avgiften för resor tas bort.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har skickat en remiss till sociala omsorgsnämnden gällande 
taxa för korttidstillsyn för barn över 12 år enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) då taxan behöver ses över innehållsmässigt.  

I taxa för korttidstillsyn för barn över 12 år ingår avgifter för mat under 
korttidstillsyn efter skoldagar och under lovtillsyn samt för resor till och från 
lovtillsynen.  

Sociala omsorgsförvaltningen har gjort en översyn av taxan och bedömer att 
avgifterna för mat överensstämmer med gällande lagstiftning och hur andra 
kommuner gör. Förvaltningen bedömer dock att avgiften för mat i taxan 
behöver revideras då ingen uppräkning av den gjorts sedan 2009.  

Sociala omsorgsförvaltningen föreslår att nuvarande taxa tas bort från 
författningssamlingen. Istället föreslår förvaltningen att innehållet flyttas till 
”Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med 
funktionsnedsättning” som antas av Kommunstyrelsen och revideras årligen. 
Sociala omsorgsförvaltningen föreslår att avgifterna för resor utgår då resorna 
är en del av den kostnadsfria särskoleskjuts som Borås stad erbjuder. 

Förändringen av taxan kommer att leda till en något högre avgift för 
vårdnadshavare Det anses dock inte vara en betydande stor summa och där 
med inte få några större konsekvenser. För sociala omsorgsnämnden innebär 
förändringen något ökade intäkter. Intäkterna motsvarar dock bara kommunens 
livsmedelskostnader för ändamålet, så det blir snarare en mer rättvisande 
kompensation för kommunens kostnader.  
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Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har skickat en remiss till sociala omsorgsnämnden gällande 
taxa för korttidstillsyn för barn över 12 år enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Författningssamlingen har varit föremål för 
genomgång och aktualitetsprövning. Sociala omsorgsförvaltningen har uppgett 
att taxa för korttidstillsyn för barn över 12 år enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade behöver ses över innehållsmässigt.  

Översyn av taxa för korttidstillsyn för barn över 12 år enligt LSS 

9§7 LSS- Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna 
hemmet 
Korttidstillsyn är en insats för ungdomar över 12 år som behöver en trygg 
situation och en meningsfull fritidssysselsättning före och efter skoldagar samt 
under skollov. Korttidstillsyn kan sägas vara en förlängning på den 
fritidsverksamhet som kommunerna enligt skollagen (2010:800) är skyldiga att 
erbjuda alla skolbarn till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Sociala 
omsorgsnämnden beslutar om insatsen men den utförs av 
Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.  

Taxa för korttidstillsyn för barn över 12 år enligt LSS 
Taxa för korttidstillsyn för barn över 12 år enligt LSS fastställdes av 
kommunstyrelsen 2004 och ändrades senast 2009. I den ingår avgifter för mat 
under korttidstillsyn efter skoldagar och under lovtillsyn samt för resor till och 
från lovtillsynen. Avgiftsbeloppen har inte reviderats sedan 2009. Matavgiften 
för korttidstillsyn efter skoldagar tas ut i form av en terminsavgift. 

I dagsläget berör taxan ungefär 40 brukare som är beviljade insatsen 
korttidstillsyn.   

Tabell 1. Avgifter i taxan 

Ålder 13-15 år 16 år och äldre 

Huvudmål (lunch) 20 kr 23 kr 

Mellanmål 5 kr 5 kr 

Terminsavgift för mellanmål hösttermin 425 kr 425 kr 

Terminsavgift för mellanmål vårtermin 475 kr 475 kr 

Resor till och från lovtillsyn 10 kr per resa 10 kr per resa 

 

Resorna utförs som särskoleskjuts av Tekniska förvaltningen. Rätten till 
skolskjuts regleras i ”Regler för skolskjuts till förskoleklass, grundskola och 
särskola, särskolans fritidshem, korttidstillsyn samt dygnet-runt-fritidshem” som 
senast reviderats 2018.  Där beskrivs att Borås stad erbjuder skolskjuts till och 
från korttidstillsyn i anslutning till ordinarie skol- och lovverksamhet.  
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Taxor för mat för nämndens övriga insatser regleras i ”Taxa för mat inom 
omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning 2022” som 
beslutas av Kommunstyrelsen och revideras årligen.  

Om avgifter i lagstiftningen 
Stöd och service som ges enligt LSS ska i regel vara avgiftsfri. I anslutning till 
en insats får kommunen dock ta ut skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet 
och kulturella aktiviteter av dem som har hel allmän ålderspension, hel 
sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken eller 
annan inkomst av motsvarande storlek (19 § LSS).  

Avgift för en måltid som serveras i anslutning till en insats kan också tas ut. 
Den bör vara skälig och inte överstiga kommunens självkostnad för måltiden 
(Prop. 1992/93:159 s. 99.).  Kommunen ska se till att den enskilde får behålla 
tillräckliga medel för sina personliga behov (19 § LSS) och beakta 7 § LSS om 
att den enskilde genom insatser enligt lagen skall tillförsäkras goda 
levnadsvillkor. 

I Borås stad ska matavgifter inom LSS- verksamheten motsvara 
livsmedelskostnaden, enligt ett beslut från Kommunstyrelsen 2004.  

Omvärldsspaning 
En omvärldsspaning är genomförd på 10 kommuner och visar att majoriteten 
räknar ut sina matavgifter genom antingen Konsumentverkets referensvärden 
för livsmedelskostnader eller som en andel av prisbasbeloppet samt att de 
revideras årligen. I ungefär hälften av kommunerna varierar matkostnaderna 
beroende på barnets ålder. Kommunernas kostnad varierar mellan 24-43 kronor 
för lunch och mellan 8-17 kr för mellanmål för en 15- åring.  

 

Jämfört med kostnaderna i Borås stad är samtliga kommuners avgifter högre. 
Det beror på att avgiften i Borås stad inte blivit reviderad sedan 2009 och där 
med inte är uppräknad till dagens prisnivåer. Om matkostnaderna beräknas 
utifrån livsmedelskostnad eller från kommunens självkostnad kan också spela 
roll då det senare verkar resultera i en något högre kostnad. För de som utgår 
från prisbasbeloppet verkar matkostnaderna också bli något dyrare.  

Ingen annan kommun har med resor till och från lovtillsyn i sin taxa.   

Sociala omsorgsförvaltningens bedömning 
Sociala omsorgsförvaltningen har gjort en översyn av taxan genom att gå 
igenom gällande lagstiftning och genom en omvärldsanalys. Förvaltningen 
bedömer att avgiften för mat överensstämmer med gällande lagstiftning och hur 
andra kommuner gör men att avgifterna i taxan behöver revideras. Det 
motiveras av att avgiften inte har räknats upp sedan 2009, något som staden gör 
årligen för övriga taxor.   

Sociala omsorgsförvaltningen föreslår att matavgiften inkluderas i 
Kommunstyrelsens taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Det motiveras med att matavgifter för andra LSS- 
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insatser finns i taxan och att det inte finns någon anledning att just 
korttidstillsyn ligger separat.  

Sociala omsorgsförvaltningen föreslår att matavgifterna för korttidstillsyn 
beräknas och revideras på samma sätt som för andra LSS-insatser i 
ovannämnda taxa1. Det motiveras genom likställighetsprincipen om att 
kommuner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns skäl för något 
annat (2 kap 3 § KL).  

Debitering föreslås fortsätta ske i form av en terminsavgift för korttidstillsyn i 
anslutning till skoldagen. I nuvarande taxa anges att sjukdom eller frånvaro av 
annan orsak inte medför någon reducering av avgift. Sociala 
omsorgsförvaltningen föreslår att det behålls för terminsavgiften. För lovtillsyn 
föreslås debitering ske per mål och på det sätt som anges i Kommunstyrelsens 
taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.  

När det gäller avgiften för resor föreslår Sociala omsorgsförvaltningen att 
avgiften stryks. Elever som är beviljade särskoleskjuts i Borås stad har rätt till 
två kostnadsfria resor om dagen, mellan skola/fritids och bostad. Resorna till 
lovtillsynen bedöms ingå i den bestämmelsen. 

 

Konsekvenser 
Med den nya beräkningen kommer avgifterna2 för korttidstillsyn att se ut enligt 
följande, med nuvarande taxa inom parentes: 

 

Tabell 2. Nya avgifter för korttidstillsyn 

Ålder 13-15 år 16 år och äldre 

Huvudmål (lunch) 31 kr (20) 33 kr (23) 

Mellanmål 8 kr (5) 8 kr (5) 

Terminsavgift för mellanmål hösttermin 680 kr (425) 680 kr (425) 

Terminsavgift för mellanmål vårtermin 760 kr (475) 760 kr (475) 

Resor till och från lovtillsyn 0 kr per resa (10) 0 kr per resa (10) 

  
Tabell 3. Räkneexempel, avgift för en 13-åring med 15 dagar lovtillsyn under 
vårterminen 

 Ny kostnad Tidigare kostnad 

Terminsavgift  760 kr 475 kr 

                                                      
1 Matavgiften för LSS-insatser utgår från Konsumentverkets beräkningar av matkostnader för 
olika åldersgrupper och revideras årligen utifrån konsumentprisindex för jordbruksreglerade 
livsmedel (KPI-J). 
2 Enligt avgift för 2022. Avgiften kommer att räknas upp årligen.  
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Avgift för mat3 vid lovtillsyn 705 450 

Avgift för resa 0 kr 300 kr 

Total summa  1465 kr  1225 kr 

 

Förändringen av taxan kommer totalt sett att leda till en något högre avgift för 
vårdnadshavare till barn med insatsen korttidstillsyn för barn över 12 år. Som 
exempel skulle den totala terminskostnaden för en 13-åring med 15 dagars 
lovtillsyn under vårterminen totalt sett att öka med 240 kronor. Utslaget per 
månad blir det en ökning på ca 40 kr per månad vilket inte kan anses vara en 
betydande stor summa.  

Att avgiften för resor utgår minskar sociala omsorgsnämndens intäkter med ca 
10 000 kronor per år4. För maten ökar nämndens intäkter med ca 60 %. Dock 
motsvarar matavgiften bara kommunens livsmedelskostnader för ändamålet, så 
någon egentlig ökning blir det inte utan snarare en mer rättvisande 
kompensation för kommunens kostnader.  

Slutsats 
Sammanfattningsvis föreslår Sociala omsorgsförvaltningen att nuvarande taxa 
tas bort från författningssamlingen. Istället föreslår förvaltningen att 
matavgiften räknas upp och flyttas till Kommunstyrelsens taxa för mat inom 
omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning vid nästa 
revidering av den. Sociala omsorgsförvaltningen föreslår att avgifterna för resor 
tas bort då resorna är en del av den kostnadsfria särskoleskjuts som Borås stad 
erbjuder. 

 

Beslutsunderlag 
1. Missiv från Kommunstyrelsen: Remiss: Taxa för korttidstillsyn för barn över 
12 år enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
2. Taxa för korttidstillsyn för barn över 12 år enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

                                                      
3 Beräknat på två mellanmål och en lunch per dag.  
4 Baserat på intäkterna för 2021 
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Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-03-15 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00269 

  

 

 

Remiss: Taxa för korttidstillsyn för barn över 12 år 

enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade 

 

Remissinstanser 

1. Sociala omsorgsnämnden 

 

Författningssamlingen har varit föremål för genomgång och 

aktualitetsprövning, och Sociala omsorgsförvaltningen har uppgett att taxa för 

korttidstillsyn för barn över 12 år enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade behöver ses över innehållsmässigt. Den gällande taxan är 

bifogat missivet. 

Förslaget på ändringar i taxan ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast 

den 2022-05-31. Remissvaren skickas i elektronisk form till 

KS.diarium@boras.se 

Ange diarienummer KS 2022-00269 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Motiveringen till ändringarna ska finnas med i förslaget från nämnden. 

Reservationer, särskilda yttranden och protokollsanteckningar skall alltid 

redovisas tillsammans med nämndens/styrelsens beslut. 

Kristina Sköld och Louise Mattus Streiby 
Handläggare 
 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
socialomsorg@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carolina Day 
Handläggare 
033- 35 36 87 

SKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2022-08-29 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2022-00036 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Taxa för boende i familjehem eller elevhem 
enligt LSS 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden föreslås besluta att taxa för familjehem och elevhem 
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) tas bort från 
författningssamlingen fr.o.m. det datum då taxan har omarbetas och inkluderas 
i en gemensam taxa för sociala omsorgsnämndens insatser.   

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har skickat en remiss till sociala omsorgsnämnden gällande 
taxa för boende i familjehem eller elevhem enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) då taxan behöver ses över innehållsmässigt. 

Sammanfattningsvis beskriver taxan att skälig avgift för bostad kan tas ut av 
unga i familjehem eller elevhem som har egen inkomst, i enlighet med 19 § LSS.  
Familjehem och elevhem är former av insatsen 9§8 LSS tillsammans med 
bostad med särskild service för barn och unga. 

Sociala omsorgsförvaltningen har gjort en översyn av taxan och bedömer att 
det är rimligt att fortsätta ta ut boendekostnaden som taxan avser. Det är i linje 
med lagstiftning och överensstämmer med hur andra kommuner gör.  Sociala 
omsorgsförvaltningen föreslår dock att taxan ska innefatta avgifter för hela 
insatsen 9§8 LSS och inte enbart familjehem eller elevhem. Sociala 
omsorgsförvaltningen har dessutom identifierat behov av att samla alla 
nämndens avgifter i en gemensam taxa.  

Sociala omsorgsförvaltningens förslag är därför att taxa för familjehem och 
elevhem enligt LSS utgår från författningssamlingen fr.o.m. det datum då en 
gemensam taxa beslutas och omarbetas enligt ovanstående resonemang.  

Sociala omsorgsförvaltningen ser i dagsläget inte några konsekvenser för den 
målgrupp som taxan avser utifrån ovanstående bedömning 

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har skickat en remiss till sociala omsorgsnämnden gällande 
taxa för boende i familjehem eller elevhem enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Författningssamlingen har varit föremål för 
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genomgång och aktualitetsprövning. Sociala omsorgsförvaltningen har uppgett 
att taxa för boende i familjehem eller elevhem enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) behöver ses över innehållsmässigt.  

Översyn av taxa för boende i familjehem eller elevhem enligt LSS 

9§8 LSS- Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn 
eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet 
Syftet med insatsen 9§8 enligt LSS är att ge möjlighet till en kompletterande 
varaktig uppväxtmiljö för de barn som behöver bo utanför föräldrahemmet. 
Insatsen kan ges i form av familjehem eller bostad med särskild service för barn 
och unga. Barn och unga som går i skola på annan ort kan beviljas bostad med 
särskild service för att kunna bo på orten. Det brukar ibland benämnas 
elevhem.  

Taxa för boende i familjehem eller elevhem enligt LSS 
Taxa för boende i familjehem eller elevhem enligt LSS är beslutad av 
Kommunfullmäktige och började gälla 2014. Taxan har inte reviderats sedan 
dess. Sammanfattningsvis beskriver taxan att skälig avgift för bostad kan tas ut 
av unga i familjehem eller elevhem som har egen inkomst, i enlighet med 19 § 
LSS. Boendekostnaden ska följa Konsumentverkets beräkningar av vad 
ungdomar med egen inkomst bör betala när de bor hemma. 

Taxan reglerar enbart boendekostnad för unga över 19 år med egen inkomst 
som har en viss typ av utformning på sitt beslut om bostad med särskild service 
för barn och unga. Den säger ingenting om avgifter för insatser enligt 9§8 som 
helhet och vad som gäller för barn och unga under 19 år. Matavgifter för 9§8 
LSS regleras istället i ”Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer 
med funktionsnedsättning”. Andra avgifter som rör insatsen 9§8 LSS finns idag 
inget beslut på att ta ut.  

I dagsläget finns det inga brukare över 19 år med egen inkomst som har 
insatsen 9§8 i form av elevhem eller familjehem och där med berörs av taxan.  

Om avgifter i lagstiftningen 
Stöd och service som ges enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade ska i regel vara avgiftsfri. I anslutning till en insats får 
kommunen dock ta ut skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och 
kulturella aktiviteter av dem som har hel allmän ålderspension, hel 
sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken eller 
annan inkomst av motsvarande storlek (19 § LSS).  

Avgift för en måltid som serveras i anslutning till en insats kan också tas ut. 
Den bör vara skälig och inte överstiga kommunens självkostnad för måltiden 
(Prop. 1992/93:159 s. 99.) Kommunen ska se till att den enskilde får behålla 
tillräckliga medel för sina personliga behov (19 § LSS) och beakta 7 § LSS om 
att den enskilde genom insatser enligt lagen skall tillförsäkras goda 
levnadsvillkor.  

För barn och unga under 18 år har föräldrarna skyldighet att i skälig 
utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden, enligt § 20 LSS. 
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Därför har kommunen möjlighet att ta ut ersättning från föräldrarna för vissa 
delar av omvårdnadskostnaderna, enligt samma grunder som 
betalningsskyldighet för underhållsstöd (6 kap. 2-4 §§ SoF och 19 kap. SFB). 
Kommunen kan istället för att ta ut underhållsbidrag komma överens med 
föräldern om vilka kostnader som ska betalas, bara det inte överstiger högsta 
beloppet för underhållsstöd. 1 

När barnet fyller 18 år kan kommunen istället ta ut skäliga avgifter om den 
enskilde har inkomst enligt 19§ LSS. Avgiften kan i praktiken börja tas ut från 
och med juli månad det år då den unga fyller 19 år, eftersom aktivitets- och 
sjukersättning då börjar lämnas ut (3 kap. 16 och 18 §§ SFB).  

Omvärldsspaning 
En omvärldsspaning har gjorts över taxor och avgifter för bostad med särskild 
service för barn och unga i fem andra kommuner. Samtliga kommuner reglerar 
avgiften för insatsen bostad med särskild service för barn och unga och inte för 
familjehem eller elevhem för sig. Alla kommuner tar ut hyra och matkostnad. 
Det skiljer sig mellan kommunerna hur boendekostnaden beräknas. Flera 
kommuner anger hyran för bostaden som avgift och de andra räknar ut den på 
annat vis, t.ex. genom en procentdel av prisbasbeloppet.   
 
Kommun Boendekostnad för unga över 18 med inkomst 

Borås Utifrån Konsumentverkets beräkningar för unga som bor kvar hemma 
(år 2022: 2270 kr) 

Ale Hyra för faktisk boendekostnad 
Bollebygd Enligt samma avgifter som för vuxna (hyra) 
Mölndal Hyra (maxtak finns).  
Partille Boendekostnad enligt 8 kap 5 § SoL. Kostnad per månad är högst en 

tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet (år 2022: 2229 kr) 
Valdemarsvik 2025 kr/månad 

 

Sociala omsorgsförvaltningens bedömning 
Sociala omsorgsförvaltningen har gjort en översyn av taxan genom att gå 
igenom gällande lagstiftning och genom att göra en omvärldsanalys. Sociala 
omsorgsförvaltningen bedömer att är rimligt att fortsätta ta ut 
boendekostnaden som taxan avser. Det är i linje med lagstiftning och 
överensstämmer med hur andra kommuner gör.   

Sociala omsorgsförvaltningen bedömer däremot att det är otydligt, för den 
enskilde såväl som för förvaltningen, att taxan inte omfattar hela insatsen 9§8 
LSS och att avgifter regleras i olika dokument. Sociala omsorgsförvaltningen 
har dessutom identifierat behov av att se över fler avgifter för nämndens 

                                                      
1 Socialstyrelsen 2020, Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning.  
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insatser och att samla dem i en gemensam taxa. Avgifter för bostad med 
särskild service för barn och unga skulle då kunna ingå i den taxan. 

Konsekvenser 
Taxan för boende i familjehem eller elevhem enligt LSS berör en ytterst 
begränsad del av nämndens målgrupp. I dagsläget finns det inga brukare som 
berörs av taxan.  Sociala omsorgsförvaltningen ser i dagsläget inte några 
konsekvenser för den målgrupp som taxan avser utifrån ovanstående 
bedömning.  

Slutsats 
Sociala omsorgsförvaltningen föreslår att taxa för familjehem och elevhem 
enligt LSS tas bort från författningssamlingen fr.o.m. det datum då en 
gemensam taxa beslutas och omarbetas enligt ovanstående resonemang.  

Beslutsunderlag 
1. Missiv från Kommunstyrelsen: Remiss: Taxa för boende i familjehem eller 
elevhem enligt LSS 
2. Taxa för boende i familjehem eller elevhem enligt LSS               

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-03-15 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00275 1.2.2.2 

  

 

 

Remiss: Taxa för boende i familjehem eller elevhem 

enligt LSS 

 

 

 

Remissinstanser 

1. Sociala omsorgsnämnden 

 

Författningssamlingen har varit föremål för genomgång och 

aktualitetsprövning, och Sociala omsorgsförvaltningen har uppgett att taxa för 

boende i familjehem eller elevhem enligt LSS behöver ses över innehållsmässigt. 

Den gällande taxan är bifogat missivet. 

Förslaget på ändringar i taxan ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast 

den 2022-05-31. Remissvaren skickas i elektronisk form till 

KS.diarium@boras.se 

Ange diarienummer KS 2022-00275 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Motiveringen till ändringarna ska finnas med i förslaget från nämnden. 

Reservationer, särskilda yttranden och protokollsanteckningar skall alltid 

redovisas tillsammans med nämndens/styrelsens beslut. 

 

Kristina Sköld och Louise Mattus Streiby 
Handläggare 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
socialomsorg@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

David Englund 
Handläggare 
033 353854 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-08-29 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2022-00054 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Motion: Utveckla stödet för anhöriga till 
kriminella 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka Motion: Utveckla stödet för 
anhöriga till kriminella. 

Sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om Motion: Utveckla 
stödet för anhöriga till kriminella.  

Motionen inkom till Kommunfullmäktige 2022-02-24 och remitterades till 
Kommunstyrelsen. 

Motionen är väckt av Sverigedemokraterna och man framhåller i den att 
anhörigstödet i Borås Stad är under ständig utveckling. Det finns 
stödfunktioner för anhöriga till den som är sjuk, har ett missbruk, mår psykiskt 
dåligt, eller har en funktionsnedsättning. Sverigedemokraterna framhåller i 
motionen att det visserligen finns ett visst stöd för anhöriga till kriminella, men 
att man efterlyser en kraftsamling i staden för att bygga ut ett sådant stöd. 

I motionen föreslås därför Kommunfullmäktige besluta att lämplig nämnd 
utreder hur anhörigstödet kan utvecklas i Borås Stad till att även omfatta 
anhöriga till kriminella. 

Sociala omsorgsnämnden föreslås tillstyrka den remitterade motionen 

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Motion: Utveckla stödet för anhöriga till kriminella, 2022-04-27 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Borås Stad 
Kommunfullmäktige 

Motion 
2022-02-24 

 
Utveckla stödet för anhöriga till kriminella 
 

I Sverige finns det cirka 30 000 barn som har en förälder i fängelse eller frivård. Utöver det finns 

många barn som har en förälder i häkte. Att en närstående häktas eller hamnar i fängelse är en 

traumatisk händelse och kommer som en chock för de allra flesta. Forskning visar att en fängelsedom 

drabbar omgivningen på liknande sätt som den dömde själv. Många känner sig ensamma och 

maktlösa, något som i sin tur tär på den egna hälsan. Och ibland behöver hela familjen stöd i att 

bearbeta sina upplevelser. 

Anhörigstödet i Borås Stad, som är organiserat under Vård- och äldrenämnden, är under ständig 

utveckling. Klubb Simon är en stödgrupp för de som är mellan 7 och 12 år och som har ett syskon, en 

förälder eller någon annan nära person som är sjuk, har ett missbruk eller en funktionsnedsättning, 

och vill träffa andra barn i liknande situation. Aktiviteterna leds av Anhörigkonsulenten i samverkan 

med diakon från Svenska Kyrkan. MeWe är verksamhet för de som går på högstadiet eller gymnasiet 

och har någon i sin omgivning, en förälder, ett syskon, vän eller annan nära person som är allvarligt 

sjuk, mår psykiskt dåligt, har en funktionsnedsättning eller har ett missbruk.  

Ett visst stöd finns för anhöriga till kriminella i vårt civilsamhälle: Solrosen Borås drivs med 

ekonomiskt stöd från Borås Stad, stadsbidrag från Kriminalvården, insamlingsstiftelsen Erikshjälpen, 

Pingstkyrkan i Borås samt Länsförsäkringar Älvsborg.  

Det är dock uppenbart att vår kommun behöver kraftsamla och, i sin egen organisation eller genom 

ett utvecklat samarbete med förening eller annan organisation, stärka insatser och stöd för anhöriga 

till kriminella. Ytterst handlar det om att i samtal stötta anhöriga i att finna modet att exempelvis 

konfrontera sitt barn, samt att ge en god information kring vilka hjälpinsatser som finns tillgängliga. 

Möjligheten till anonymitet är en nödvändighet och bör ses över för att skapa en trygg process. 

 

Sverigedemokraterna föreslår Kommunfullmäktige besluta,  

  

Att   lämplig nämnd utreder hur anhörigstödet kan utvecklas i Borås Stad till att även 

omfatta anhöriga till kriminella. 

  

För Sverigedemokraterna,   

   

Olle Engström (SD)  

Ledamot, Kommunfullmäktige 

 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
socialomsorg@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

  

David Englund 
Handläggare 
033 353854 
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Datum 
2022-08-29 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2022-00092 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Miljöprogram 

Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden föreslås besluta att tillstyrka svar på Remiss: 
Miljöprogram med bifogade synpunkter. 

Sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden har fått möjlighet att yttra sig om förslag till nytt 
Miljöprogram för Borås Stad. 

Miljö- och konsumentnämnden har skickat ett förslag till nytt Miljöprogram på 
remiss till alla nämnder och bolag i Borås Stad. Miljöprogrammet ska ersätta 
tidigare miljömål och miljöpolicy. Globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030, 
nationella miljömål, regionala åtgärdsprogram, Miljöbalken och den lokala 
miljön har varit utgångspunkter i framtagandet av programmet. 

Miljöprogrammet beskriver ett övergripande arbetssätt som är en del i 
processen för att samla ihop stadens miljöarbete. Programmet framhåller också 
att Borås Stads miljöarbete ska grunda sig i ett tillitsbaserat arbetssätt som 
innebär att verksamheterna i högre utsträckning styr vad, hur och när de arbetar 
med olika frågor. 

Syftet med Miljöprogrammet är att fungera som en del i en övergripande 
plattform för att driva på och sätta ramarna för Borås Stads strategiska och 
systematiska arbete med den ekologiska hållbarhetsdimensionen. 

Alla nämnder och bolag i Borås Stad ska arbeta med att integrera 
Miljöprogrammet i sina verksamheter. 

Sociala omsorgsnämnden anser att det är positivt att miljöarbetet i stadens 
verksamheter får en tydligare struktur. Miljöprogrammet förefaller vara ett steg i 
rätt riktning, men nämnden vill skicka med några synpunkter inför en slutgiltig 
utformning av programmet. 

Sociala omsorgsnämnden föreslås tillstyrka svar på remiss Miljöprogram, med 
synpunkter.  

Ärendet i sin helhet 
Arbetet med Miljöprogrammet utgår från följande ramar som är obligatoriska 
för alla stadens verksamheter. 
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• Samtliga anställda och förtroendevalda ska genomgå en miljöutbildning 
och uppdatera kunskapen vart 3:e år. 

• Varje bolag och förvaltning ska ha ett certifierat miljöledningssystem 
eller uppfylla kriterierna för ett certifierat miljöledningssystem. 

• Varje bolag och förvaltning som berörs ska arbeta efter åtaganden i 
Regionala åtgärdsprogrammet för miljömål. 

• Varje bolag och förvaltning ska ta fram handlingsplaner och 
miljöberättelser för att realisera Miljöprogrammet. 

Man har i programmet också identifierat tre huvudområden alla verksamheter 
ska arbeta med. Dessa är Hållbar natur, Hållbart samhälle och Hållbar 
konsumtion. 

Inom ramen för miljöprogrammet ska stadens verksamheter ansvara för att ta 
fram handlingsplaner, miljöberättelser och åtgärder. Arbetet genomförs med 
stöd av en expertgrupp med specialkompetens inom utvalda områden och en 
arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från Miljöförvaltningen och 
Stadsledningskansliet. Verksamheterna ska integrera arbetet med 
miljöprogrammet i processen med miljöcertifiering.  

Miljökoordinatorer skall samordna miljöarbetet gällande Miljöprogrammet på 
respektive förvaltning och bolag samt ansvarar för att bistå nämnd eller styrelse 
i att uppfylla kunskapskravet i Miljöbalken. Miljö– och konsumentnämnden 
ansvarar för samordning, analys, uppföljning och sammanställning av 
Miljöprogrammet samt föreslår politiska åtgärder och budgetuppdrag till 
Kommunfullmäktige. 

Sociala omsorgsnämndens synpunkter 

• Sociala omsorgsnämnden (SON) vill framhålla att det är bra att 
tillitsbaserat förhållningssätt betonas i programmet – men det innebär 
också en undran över hur stort eget handlingsutrymme som finns i 
förhållande till ”ska-formuleringarna” i programmet. 

• Det är positivt att det finns en ambition att göra arbetet mot miljömålen 
mer strukturerat. 

• Sociala omsorgsförvaltningen har ett ganska specifikt kärnuppdrag och 
upplever att det finns begränsade möjligheter att som enskild 
förvaltning utforma åtgärder inom alla tre utpekade arbetsområden 
(Hållbar natur, Hållbart samhälle och Hållbar konsumtion). Här ser 
SON att det finns behov av både stöd och förtydliganden gällande hur 
arbetet ska utformas. 

• Om varje verksamhet ska arbeta utifrån Miljöbalkens principer, samt se 
till att alla anställda är utbildade inom miljö, bör en skräddarsydd 
miljöutbildning tas fram, helst anpassad för varje förvaltning/kluster, 
som mer konkret visar på hur man kan arbeta med miljömålen i en viss 
typ av verksamhet. Nuvarande utbildning är bra men väldigt allmänt 
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hållen. Om måluppföljningen ska bli mer strukturerad, anser SON att 
stöd och utbildning behöver bli mer specifikt och konkret. Det är i 
detta sammanhang positivt att det bildas en expertgrupp, men det 
upplevs i nuläget som oklart vad för sorts expertis som kan 
tillhandahållas. 

• SON har idag ett resurskrävande kärnuppdrag och arbetar hårt för att 
utföra det på allra bästa sätt. Förvaltningen uppfattar att arbetet med 
miljöfrågor, såsom det nu formuleras i förslaget, är ett växande uppdrag 
för varje enskild förvaltning, med högre krav på tätare uppföljning, 
dokumentation, integrering i ledningssystem m.m. Som en naturlig följd 
av det ökar då också det faktiska resursbehovet för att genomföra 
uppdraget. SON vill här uttrycka en oro för att nuvarande budgetram 
inte ska räcka till, eller att det ska leda till en högre arbetsbelastning i ett 
redan ansträngt läge för kärnverksamheterna.  

• Sociala omsorgsnämnden kan bidra i miljöarbetet genom att i sina 
verksamheter verka för att bredare implementera ett hållbart 
förhållningssätt i det löpande arbetet, exempelvis vad gäller 
energiförbrukning, avfallshantering, livsmedel/svinn osv. Arbete med 
kemikalieregistrering/-hantering är redan igång i SOF:s verksamheter. 
Detta kräver dock, som nämnts ovan, vissa utbildningsinsatser för 
anställda och chefer. Någon specifik miljömålsrelaterad expertis har 
SON/SOF för närvarande inte. 

Barnkonsekvensanalys 
Ett strukturerat och långsiktigt arbete för att minska miljöpåverkan i Borås 
Stads verksamheter bör också ge positiva effekter för barns liv och tillvaro, 
särskilt ur ett framtidsperspektiv. I detta avseende ser SON positivt på syftet 
med Miljöprogrammet.  

 

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Miljöprogram, med bilagor, 2022-05-10 
2. Skrivelse: Svar på Remiss: Miljöprogram, SON 2022-00092 

Beslutet expedieras till 
1. Miljö- och konsumentnämnden 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Borås Stads  
Styrdokument 
 
Aktiverande 
STRATEGI – avgörande vägval för att nå målen för Borås 
PROGRAM – verksamheter och metoder i riktning mot målen 
PLAN – aktiviteter, tidsram och ansvar 
 
Normerande 
POLICY – Borås Stads hållning 
RIKTLINJER – rekommenderade sätt att agera 
REGLER – absoluta gränser och ska-krav 
 
 
 
Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: xxx-xx-xx  
Dnr: 
För revidering ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden 
För uppföljning ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden  
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, förvaltningar och bolag  
Dokumentet gäller till och med: 2026 
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1 Inledning  
Borås Stad skall vara drivande och ledande inom miljöområdet. Med vårt 
gemensamma miljöarbete vill vi skapa hälsosamma livsmiljöer, ett rikt växt- och 
djurliv, ökad biologisk mångfald och god livskvalitet för boråsarna.  

Miljöprogrammet beskriver ett övergripande arbetssätt som är en del i 
processen för att samla ihop stadens miljöarbete. Borås Stads miljöarbete 
grundar sig i ett tillitsbaserat arbetssätt som innebär att verksamheterna i högre 
utsträckning styr vad, hur och när de arbetar med olika frågor. Ramen för det 
tillitbaserade arbetet är de målsättningar som beskrivs i detta dokument och i 
tillhörande andra styrdokument på miljöområdet. Globala hållbarhetsmål inom 
Agenda 2030, nationella miljömål, regionala åtgärdsprogram (Bilaga 1), 
Miljöbalken och vår lokala miljö har varit utgångspunkter i arbetet att ta fram 
Miljöprogrammet. Borås Stads miljöprogram ersätter från och med 1 januari 
2023 tidigare beslutade miljömål och miljöpolicy. 

2 Syfte 
Borås Stads alla verksamheter ska arbeta för att minska Borås Stads negativa 
miljöpåverkan samt öka vår positiva påverkan. Miljöprogrammet ska fungera 
som en del i en övergripande plattform för att driva på och sätta ramarna för 
Borås Stads strategiska och systematiska arbete med den ekologiska 
hållbarhetsdimensionen.    

3 Mål 
 Målet är att skapa hälsosamma livsmiljöer, ökad biologisk mångfald, minskad 
resursanvändning och en god livskvalitet för boråsarna.  
 

4 Miljöpolicy 
Borås Stads miljöarbete ska förebygga och åtgärda miljöproblem samt öka 
kommunens positiva miljöpåverkan. Borås Stad ska vara en ledande 
miljökommun som är lyhörd för andras erfarenheter och delar sina egna 
erfarenheter på en lokal, nationell och internationell nivå. Miljöarbete och 
miljöhänsyn ska integreras i alla verksamheter inom kommunkoncernen. 
Arbetet ska präglas av ständiga förbättringar genom analys, utvärdering, 
utveckling och samarbete. 

4.1.1 Principer enligt Miljöbalken  
Principer och krav gäller Borås Stads verksamheter. 

• Kunskapskravet. Vi skaffar oss den kunskap som behövs för att 
skydda människors hälsa och miljö samt för att bibehålla och utveckla 
ett rikt växt- och djurliv 

• Försiktighetsprincipen. Vi arbetar för att förebygga och minska risker 
för skador på hälsan eller miljön.  
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• Hushållningsprincipen. Vi använder råvaror, mark och energi så 
effektivt som möjligt.  

• Kretsloppsprincipen. Vi väljer produkter som vi kan återanvända eller 
återvinna och ta om hand med minsta möjliga resursanvändning.  

• Lokaliseringsprincipen. Vi väljer platser så att verksamheten kan 
bedrivas med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och 
för miljön. 

• Utbytesprincipen. Vi ersätter och minskar antalet miljö- och 
hälsofarliga produkter, ämnen och metoder, med mindre skadliga 
alternativ.  

• Principen för ett rikt växt och djurliv. Vi är ett föredöme genom att 
sköta och nyttja vårt markinnehav på ett sätt som ökar möjligheterna att 
uppnå nationella miljömål kopplade till biologisk mångfald samt minska 
negativa effekter av invasiva arter.  

 

5 Gemensamma ramar 
Arbetet med Miljöprogrammet utgår från följande ramar som är obligatoriska 
för alla stadens verksamheter.   

 Samtliga anställda och förtroendevalda ska genomgå en miljöutbildning 
och uppdatera kunskapen vart 3:e år.  

 Varje bolag och förvaltning ska ha ett certifierat miljöledningssystem 
eller uppfylla kriterierna för ett certifierat miljöledningssystem. 

 Varje bolag och förvaltning som berörs ska arbeta efter åtaganden i 
Regionala åtgärdsprogrammet för miljömål. 

 Varje bolag och förvaltning ska ta fram handlingsplaner och 
miljöberättelser för att realisera Miljöprogrammet. 

6 Arbetsområden  
Miljöprogrammet fastslår tre huvudområden för att nå ett miljömässigt hållbart 
Borås. Verksamheterna ska arbeta utifrån områdena Hållbar natur, Hållbart 
samhälle och Hållbar konsumtion. Inom varje huvudområde finns 
delområden som verksamheterna ska arbeta utifrån.  

Hållbar natur 

Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Många bestämmelser som ingick i 
tidigare miljölagstiftning har fått en vidare tillämpning i och med miljöbalken.
Miljöbalken berör alla typer av åtgärder, oavsett om de ingår i den enskildes dagliga liv eller i någon form av 
näringsverksamhet.

Faktaruta om MB
Från Naturvårdsverket.se
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Vår gemensamma natur är en viktig del i att klara framtida utmaningar på 
miljöområdet. Dessa utmaningar kräver utveckling av nya arbetssätt och 
tankesätt i hela kommunkoncernen. Nedanstående områden är identifierade 
som Borås Stads största utmaningar där vi har möjlighet att bidra med positiva 
förbättringar inom naturområdet. Vi ska arbeta utifrån det Regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömål. 

Biologisk mångfald 

Borås Stad ska arbeta för att öka den biologiska mångfalden och skapa ett rikt 
växt- och djurliv. Vi ska vara ett föredöme genom att sköta och nyttja vårt 
markinnehav på ett sätt som skapar hälsosamma livsmiljöer för djur och växter. 
Vi ska även arbeta för att minska negativa effekter av invasiva arter. 
Skyddsvärda arter, naturtyper och naturområden ska skyddas, utvecklas eller 
nyskapas. 

Miljöövervakning 
Arter, föroreningar, värdefulla naturtyper och naturområden ska kartläggas och 
dokumenteras. 

Blågrön infrastruktur 
Vid planering av bebyggelse och infrastruktur ska sammanhängande 
rekreationsstråk och ekologiska spridningskorridorer säkerställas. Vi ska 
bibehålla eller förstärka befintliga gröna och blåa stråk.  

Levande sjöar och vattendrag 
Vi ska minska de miljömässigt negativa belastningarna på våra sjöar och 
vattendrag och arbeta för att skapa god kemisk och ekologisk status. Det ska 
fortsatt vara god nåbarhet för människor och djur till våra sjöar och vattendrag.   

Kompensationsåtgärder 

Negativa konsekvenser på skyddsvärda arter eller gröna, blå och kulturella 
miljöer och strukturer som uppkommer av exploatering ska kompenseras.  

Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster ska kartläggas, dokumenteras, skyddas, utvecklas eller 
nyskapas. Goda miljöförhållanden ska skapas genom multifunktionella 
lösningar där offentliga platser fyller flera olika funktioner. Fungerande 
ekosystemtjänster ska vara en målsättning och en indikator för att uppnå balans 
i ekosystem och bebyggda miljöer.  

Kommunikation 

Berörda verksamheter ska bidra till ökad kunskap om hållbar natur genom 
kommunikation och rådgivning såväl internt som externt.  

6.1 Hållbart samhälle  
Borås Stad ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle genom att arbeta för en 
god samhällsplanering. Samhällets utformning ska ge en ökad motståndskraft 
mot pågående och kommande miljöutmaningar. Vi ska arbeta för att ge 
människor, djur och natur en god och hälsosam livsmiljö fri från störningar och 
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skadliga ämnen. En hållbar planering av grönytor, områden för friluftsliv, sport 
och rekreation samt bebyggelse och infrastruktur är av största vikt.  

Ren luft, mark och vatten 
Vi ska minska risken för negativ påverkan från miljögifter och föroreningar i 
luft, mark och vatten från exempelvis trafik, markradon och förorenad mark 
samt kartlägga buller, vattenstatus, förorenad mark och grönområden.  

Mindre buller 
Vi ska minska negativa effekter av buller genom att använda lösningar som 
genom sin utformning och sitt material har en skyddande funktion samt ger 
positiva miljöeffekter. Vi ska värna bullerfria, så kallade tysta områden. 

Hållbar fysisk planering och bebyggelse 
Vid planering av bebyggelse, infrastruktur och grönområden ska vi arbeta för 
att säkerställa en god och hälsosam livsmiljö för natur, djur och människor. Vi 
ska ta fram nyckeltal för så kallade friytor i bostadsområden. 

Hushållning av resurser 
Borås stad ska ha en långsiktigt god hushållning med mark- och vattenområden. 
Det kan exempelvis handla om att värna jordbruksmark, att värna opåverkade 
och ekologiskt känsliga mark- och vattenområden från exploatering samt att 
återskapa våtmarker 

Kommunikation 

Berörda verksamheter ska inspirera till förändrade beteendemönster och öka 
kunskapen om hållbara samhällen genom kommunikation och rådgivning såväl 
internt som externt.  

6.2 Hållbar konsumtion 
Varor och tjänster påverkar vår miljö under hela livscykeln genom tillverkning, 
användning, underhåll, återbruk, återvinning, avfallshantering och transporter i 
alla led. Pressen på våra gemensamma resurser är stor då världens befolkning 
och konsumtion ständigt ökar. Uttaget av jungfruligt material måste minska och 
vi måste istället bli bättre på att nyttja det material som redan finns i 
kretsloppet.  

Giftfri upphandling  
Vid nyinköp och upphandling ska produkter med lägsta möjliga innehåll av 
skadliga ämnen väljas. Att minska 
och fasa ut mängden skadliga och 
miljöfarliga ämnen inom våra 
verksamheter ska prioriteras utifrån 
SIN-listan*. OBS fotnot på vad är 
SIN listan?  

Livsmedel 
Borås Stads kök och inköp av livsmedel ska motsvara KRAV:s kriterier för 
certifiering för nivå silver eller högre. Borås Stad ska öka andelen 
närproducerade livsmedel.    

*SIN List är en databas med ämnen som enligt miljöorganisationen 
ChemSec uppfyller kriterierna för att vara särskilt farliga, så kallade 
SVHC-ämnen, enligt Reach, men som ännu inte har tagits upp av 
lagstiftningen. SIN List kan användas som en vägledning för de som 
vill gå före lagstiftningen och fasa ut farliga ämnen. Detta skall ligga 
som fotnot. 
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Cirkulära flöden 
Vid nyinköp ska inköp av återbrukade produkter, eller produkter där materialet 
kommer från ett cirkulärt flöde, prioriteras. Livslängd och möjlighet till 
reparation ska vara tungt vägande faktorer i upphandling av varor.  
Engångsartiklar ska ersättas med flergångsartiklar där det är möjligt. 

Kommunikation 
Berörda verksamheter ska inspirera till förändrade beteendemönster och öka 
kunskapen om hållbar konsumtion genom kommunikation och rådgivning såväl 
internt som externt. 

7 Arbetssätt  
Alla nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera 
Miljöprogrammet, gemensamma ramar och de utpekade områdena i respektive 
budget och verksamhetsplan. Borås Stad ska etablera en 
förvaltningsövergripande organisation bestående av en arbetsgrupp med 
tillhörande expertgrupp. Expertgruppen kommer tillsammans med 
arbetsgruppen ge stöd åt alla nämnder och styrelser i arbetet med åtaganden 
och mål, och i arbetet med att ta fram handlingsplaner och miljöberättelser. 
Expertgruppen kommer att bestå av miljökoordinater eller representanter från 
olika förvaltningar och bolag med expertkompetens inom huvudområdena.  

Miljökoordinatorer skall samordna miljöarbetet gällande miljöprogrammet på 
respektive förvaltning och bolag samt ansvarar för att bistå nämnd eller styrelse 
i att uppfylla kunskapskravet i Miljöbalken. 

Verksamheten ska integrera arbetet med Miljöprogrammet i processen med 
miljöcertifiering. Förvaltningar och kommunala bolag ska ta fram 
handlingsplaner och miljöberättelser utifrån de tre arbetsområdena i Borås 
Stads miljöprogram: Hållbar natur, Hållbart samhälle och Hållbar konsumtion. 
För att göra detta krävs att verksamheterna:  

 Kartlägger nuläget inom de tre arbetsområdena och underliggande 
delområden 

 Prioriterar och beskriver inom vilka arbetsområden och delområden 
som verksamheten har störst påverkan och beslutar om lämpliga mål 
och åtgärder  

 Förankrar handlingsplan och beslutar i nämnd eller styrelse  

 (Från och med år 2) Uppdaterar handlingsplaner efter revidering och 
eventuella förändringar i arbete, mål eller åtgärder.  

Verksamhetens medarbetare behöver ha lämplig kompetens för att genomföra 
sitt arbete på ett miljömässigt hållbart sätt. Verksamheten ska årligen följa upp 
sitt miljöarbete och arbeta för att förbättra det. Miljödokumentationen ska 
förankras och beslutas i hela verksamheten, inklusive verksamhetens ledning 
och nämnd.        



Borås Stad 
Datum 
2021-12-16 
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8 Uppföljning 
Nämnder och styrelser ansvarar för integrering av miljöprogram, gemensamma 
mål, framtagande av handlingsplan, miljöberättelser, regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömål och rapportering till Miljö- och 
konsumentnämnden. Rapportering görs av verksamheternas miljökoordinatorer 
eller miljörapportörer. Miljö – och konsumentnämnden ansvarar för 
samordning, analys, uppföljning och sammanställning av Miljöprogrammet 
samt föreslår politiska åtgärder och budgetuppdrag till Kommunfullmäktige.  

9 Bilagor 
Bilaga 1. Globala och nationella mål kopplat till programmet  
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Bemyndigande att underteckna handlingar 2022 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och andra 
liknande handlingar på nämndens vägnar ska – efter kontrasignation av 
vederbörande tjänsteman – undertecknas av ordföranden eller vid förfall för 
henne av 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden. 
 
Vid förfall för ordföranden Yvonne Persson (S), 1:e vice ordföranden 
Mattias Karlsson (M) och 2:e vice ordföranden Britt-Marie Halldén (L) ska 
förenämnda handlingar undertecknas av förvaltningschef Magnus Stenmark. 
 
Beslutet gäller till 2022 års utgång 

Sammanfattning 
I gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i  
Borås Stad, § 24, anges att skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden 
ska undertecknas på nämndens vägnar på sätt som nämnden bestämmer. 

 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
socialomsorg@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

David Englund 
Handläggare 
033 353854 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-08-29 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2022-00128 1.1.3.1 
 

  

 

Underrättelse om granskning för detaljplan för Sandevi 
bussvändplats 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsförvaltningen beslutar att avstå svar angående detaljplan för 
Sandevi bussvändplats. 

Sammanfattning 
Sociala omsorgsförvaltningen har beretts tillfälle att yttra sig om detaljplan för 
Sandevi bussvändplats. 

Planområdet avser ett mindre område i anslutning till infarten till Sandevi 
idrottsplats vid korsningen Sandevi gränd och Alingsåsvägen. Planens syfte är 
att möjliggöra utbyggnad av en trafiksäker bussvändslinga. 

För att säkerställa byggnation, fortsatt skötsel och ansvar för väganordningen 
krävs en ändring av gällande detaljplan. 

Sociala omsorgsförvaltningen har inget att tillägga angående den planerade 
ändringen och Sociala omsorgsnämnden föreslås därför besluta att avstå svar. 

 

Beslutsunderlag 
1. Underrättelse om granskning för detaljplan för Sandevi bussvändplats, BN 
2021-647, 2022-07-07 

Beslutet expedieras till 
1. Detaljplanering, Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



BORÅS BYGGER
GRANSKNING
Nämndbeslut
SBN 2022-06-28 § 206
Dnr: BN 2021-647

Underrättelse om granskning för detaljplan för Sandared, 
del av Sandared 1:89, Sandevi, Bussvändplats Skogshill övre, Borås Stad

Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad ändrar just nu en detaljplan, som finns ute för granskning. Du får 
den här informationen för att vi vill veta vad du tycker. Granskningstiden pågår 11 juli – 28 augusti. Med hänsyn 
till semester har vi förlängt granskningstiden till fler veckor än vad som annars är normalt.

Syfte och område
Planområdet avser ett mindre område i anslutning till infarten 
till Sandevi idrottsplats vid korsningen Sandevi gränd och 
Alingsåsvägen. Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av en 
trafiksäker bussvändslinga.

Förslaget innebär att Trafikverket, som är väghållare för 
Alingsåsvägen, kommer att bygga och ansvara för buss-
vändslingan.  Marken för den önskade vändslingan är 
idag detaljplanelagd som bussvändplats på kvartersmark. 
Trafikverket får enligt Väglagen (1971:948) och Plan- och 
bygglag (2010:900) endast utföra väganordningar på mark 
som är detaljplanelagd som allmän platsmark med kommunalt 
huvudmannaskap. För att säkerställa byggnation, fortsatt skötsel och ansvar för väganordningen krävs därmed 
ändring av gällande detaljplan. Utbyggnad av bussvändslinga främjar kollektivtrafiken och stämmer väl med 
översiktsplanen. 

Planområdet berör en marksamfällighet Sandared S:26 som inte är fullständigt utredd.

Detaljplanen har varit på samråd 21 mars – 10 april 2022. Inkomna synpunkter och ändringar i planförslaget har 
sammanställas i en samrådsredogörelse. Ett nytt planförslag finns nu upprättat för granskning fram till 28 aug.

Ta del av handlingarna
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår webb: http://www.boras.se/detaljplan/sandevi 
och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare 
eller annan kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna 
till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Prenumerera
På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med 
detaljplaner i respektive stadsdel. 

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka remissvar senast den 28 augusti via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange 
planens diarienummer (BN 2021-647), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill 
gärna ha remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka 
synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.



BORÅS BYGGER
GRANSKNING
Nämndbeslut
SBN 2022-06-28 § 206
Dnr: BN 2021-647

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen. 

Kontaktuppgifter
Handläggare för detaljplanen Elena Eckhardt finns tillgänglig för frågor under tre veckor mellan 8- 26 augusti, 
tel: 033-35 85 04, e-post: elena.eckhardt@boras.se 

Övrig tid kan kundmottagningen kontaktas.
Kundmottagningen, tel: 033 35 85 00, e-post: detaljplanering@boras.se

Hälsningar från
Samhällsbyggnadsnämnden, 2022-07-07
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Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med 
funkitonsnedsättning 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att retroaktivt godkänna Taxa för vård och 
omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, 2022-08. 

Sammanfattning 
I och med regeringens vårändringsbudget för 2022 och höjt bostadstillägg för 
pensionärer ändras även minimibeloppet för fastställande av avgifter enligt 
socialtjänstlagen från och med 2022-08-01. 

Höjningen av bostadstillägget för pensionärer innebär att kommunen i vissa fall 
skulle kunna ta ut en motsvarande högre avgift av den enskilde för 
avgiftsbelagda insatser enligt socialtjänstlagen. För att motverka en sådan 
negativ konsekvens höjs det minimibelopp som används för att fastställa 
avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen. 

I och med denna lagändring som träder i kraft behöver även Borås Stads taxa 
för vård och omsorg om äldre personer med funktionsnedsättning justeras. 

Beslutsunderlag 
1. Taxa för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning 
202208 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 
Taxa för vård och omsorg om äldre och personer 
med funktionsnedsättning 
 
 
Gäller fr.o.m. 2022-08-01   
 
1 Taxans omfattning 
Denna taxa gäller för den vård och omsorg och annan service inom kommunens verksamhet för 
äldre och personer med funktionsnedsättning som ges enligt socialtjänstlagen och hälso- och 
sjukvårdslagen. Taxan gäller oavsett om insatserna utförs av kommunen själv eller på uppdrag av 
kommunen. 
 
2 Avgift 
 
2.1 Grundprincip 
För serviceinsatser i ordinärt boende betalas enligt timtaxa. För insatserna omvårdnad, 
trygghetslarm, dagverksamhet och hemsjukvård betalas en månadsavgift. 
 
Brukare i särskilt boende betalar en avgift för samtliga insatser. 
 
Den högsta avgiften totalt är 2 170 kr/mån. Beloppet är kopplat till prisbasbeloppet och 
motsvarar en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet per månad i 2022 års nivå1. 
 
Alla brukare garanteras ett förbehållsbelopp för skäliga levnadskostnader och bostadskostnad 
(punkt 5). Brukaren lämnar uppgifter för avgiftsunderlaget (punkt 4). 
 
2.2 Avgift för hemtjänst, boendestöd, hemsjukvård och dagverksamhet 
 
- För serviceinsatser är avgiften 230 kr/tim. Avgift betalas för utförd tid. Serviceinsatser är främst 
städning, inköp av dagligvaror och färdiglagad mat, matdistribution samt övriga ärenden, tvätt 
och klädvård. 
 
- För omvårdnadsinsatser är avgiften 250 kr/mån oavsett antal tillfällen under månaden samt 
vilken tidsomfattning omvårdnaden har. I omvårdnad ingår t ex personlig hygien, hjälp med 
kläder, dusch, hjälp vid måltider, trygghetsbesök och sociala aktiviteter. Omvårdnadsinsatser kan 
även beviljas i form av boendestöd. Boendestöd är en avgiftsfri omvårdnadsinsats. 
 
- För trygghetslarm är avgiften 100 kr/mån.  
 
- För dagverksamhet är avgiften 250 kr/mån oavsett omfattning. 
 
- För hemsjukvård är avgiften 250 kr/mån oavsett omfattning. All kommunal hälso- och 
sjukvård för barn och ungdomar till och med 19 år är avgiftsfri. 
 
- Avgiften för särskilt boende är den högsta tillåtna enligt socialtjänstlagen; 2 170 kr/mån i 2022 
års nivå. 
 

                                                           
1 Enligt SCB har prisbasbeloppet för år 2022 beräknats till 48 300 kr. 



Avgifterna enligt ovan läggs samman. Den totala avgiften kan aldrig bli större än den högsta 
tillåtna enligt socialtjänstlagen. 
 
Avgift betalas per brukare, inte per hushåll. 
 
Om prisbasbeloppet ökar kan Kommunstyrelsen inför varje nytt kalenderår justera tim- och 
månadsavgiften med förändringen av prisbasbeloppet som grund. Avgifterna kan då avrundas 
till närmast högre tiotal kronor. 
 
För korttidsplats är avgiften en trettiondel av avgiften för särskilt boende, 72 kr/dygn i 2022 års 
nivå. Summan av korttidsavgiften och eventuella övriga avgifter kan inte 
överstiga den högsta tillåtna avgiften enligt socialtjänstlagen. 
 
Om en insats är avgiftsfri enligt kommunens riktlinjer för närståendestöd gäller avgiftsfrihet trots 
denna taxa. 
 
2.3 Avgift för bostadskostnad 
För bostad som inte omfattas av reglerna i hyreslagen, i praktiken tvåbäddsrum, är avgiften en 
tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet per månad. För år 2022 är avgiften 2 229 kr/mån. 
 
3 Vad ingår i avgiften 
I avgiften enligt punkt 2 ingår hemtjänstinsatser: vård, omsorg och service. Bostad och kost ingår 
inte (undantag punkt 2.3). 
 
I särskilda boenden med heldygnsomsorg ingår hushållsel i avgiften. 
 
4 Avgiftsunderlag 
Brukaren ska ges möjlighet att lämna uppgifter för beräkning av avgift när insatsen påbörjas. 
Kommunen skickar årligen ut inkomstförfrågan. Den årliga inkomstförfrågan ska besvaras inom 
30 dagar från utskicket. Inkomster, pensioner och bostadstillägg/bostadsbidrag överförs per 
automatik och anges exakt, däremot skall privata pensioner uppges. Kapitalinkomster anges enligt 
Skattemyndighetens kontrolluppgifter som avser föregående år. 
 
Förändrad inkomst ska snarast anmälas till kommunen. Om den allmänna pensionen ändras får 
kommunen en automatisk uppdatering om detta, och ett nytt avgiftsunderlag fastställs utifrån de 
nya uppgifterna. 
 
För den som inte lämnar uppgifter enligt ovan beräknas avgiften utan hänsyn till 
förbehållsbelopp. 
 
För den som inte lämnar uppgifter enligt ovan beräknas avgiften utan hänsyn till 
förbehållsbelopp. Avgiften kan dock aldrig uppgå till mer än den högsta tillåtna avgiften enligt 
socialtjänstlagen. 
 
5 Förbehållsbelopp 
 
5.1 Minimibelopp 
Brukaren ska behålla tillräckliga medel för sitt personliga behov och andra skäliga 
levnadskostnader (minimibelopp). Minimibeloppet är per månad en tolftedel av 
 
1) 1,4541 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, d. v. s. 5 853 kr/mån år 2022, eller 



2) 1,1942 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor, 
4 807 kr/mån år 2022. 

 
För brukare som är yngre än 65 år ökas beloppet med 10 procent. 
 
Beloppet ska täcka skäliga kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, 
telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, 
förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. Det förhöjda minimibeloppet för 
personer under 65 år tar hänsyn till att normalkostnader för denna åldersgrupp är högre än 
genomsnittskostnaden för dem som är äldre. 
 
I minimibeloppet ingår kostnader för livsmedel. Om brukaren betalar för kost som bistånd enligt 
socialtjänstlagen ska förbehållsbeloppet öka med skillnaden mellan matavgiften och den 
beräknade livsmedelskostnaden enligt aktuell taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer 
med funktionsnedsättning. 
 
Förbehållsbeloppet kan höjas eller sänkas med hänsyn till individuella omständigheter. 
 
Vård- och äldrenämnden samt Sociala omsorgsnämnden får besluta om att öka 
förbehållsbeloppet efter ansökan från brukaren. Kostnaden ska dock uppgå till minst 200 
kr/mån under en minsta sammanhängande tid på sex månader. 
 
5.2 Bostadskostnad 
Brukaren ska utöver minimibeloppet förbehållas belopp för bostadskostnad. Bostadskostnaden 
beräknas på samma sätt som vid beslut om Bostadstillägg för pensionärer (BTP). Detta innebär 
att hushållsel inte ingår i bostadskostnaden, även om den betalas som en del av hyran. 
För bostadskostnad enligt punkt 2.3 (tvåbäddsrum) görs inget förbehåll. Detta regleras av 
socialtjänstlagen. 
 
6 Familjer med barn under 18 år 
För familjer med barn under 18 år ska förbehållsbeloppet ökas med skäliga kostnader för 
hemmavarande barn enligt Konsumentverkets beräkningar. 
 
7 Betalning av avgift 
Avgifterna debiteras månadsvis i efterhand, d. v. s. månaden efter den månad som avgiften avser. 
Faktura sänds inte ut på belopp under 50 kr. Debitering sker när det sammanlagda beloppet, över 
flera månader, överstiger 50 kr. 
 
8 Bortavaro från särskilt boende 
Avgiften för särskilt boende är i princip en abonnemangsavgift. Vid bortavaro under hel 
kalendermånad betalas ingen avgift. Vid sammanhängande bortavaro 15 dagar eller mer betalas 
halv månadsavgift. 
 
9 Jämkning 
Vård- och äldrenämnden samt Sociala omsorgsnämnden kan efter begäran från brukaren eller 
företrädare för denne jämka avgiften när 
- make/maka eller registrerad partner flyttar till särskild boendeform medan den andra bor kvar 
i ordinärt boende. Den kvarboende ska inte drabbas av en oskäligt försämrad situation. 
- make/maka eller registrerad partner flyttar med till särskild boendeform utan att ha behov av 
insatser i den omfattning som normalt ligger till grund för ett sådant biståndsbeslut. Den 
medsökande ska debiteras avgift utifrån faktiskt beviljade insatser. 



 
10 Betalning för hyra och kost 
I de fall kommunen upplåter bostaden (antingen som fastighetsägare eller som upplåtare i andra 
hand) fastställer Lokalförsörjningsnämnden hyran. Brukaren (eller dennes dödsbo) är inte skyldig 
att betala hyra under mer än 30 dagar efter dödsfall, om lägenheten har utrymts. 
 
Avgifter för kost fastställs av Kommunstyrelsen. 
 
11 Nedsättning av avgift 
Vård- och äldrenämnden samt Sociala omsorgsnämnden kan bevilja nedsättning av eller befrielse 
från avgift, om det finns särskilda omständigheter i det enskilda fallet. 
 
12 Tillämpning 
Kommunstyrelsen får utfärda tillämpningsanvisningar till denna taxa. Vård- och äldrenämnden 
samt Sociala omsorgsnämnden fattar beslut om tolkning och tillämpning av taxan och 
Kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar. 
 
13 Överklagande 
Beslut om avgift och förbehållsbelopp får enligt socialtjänstlagen överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. Vid beslut skall besvärshänvisning lämnas. 
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Månadsuppföljning ekonomi t.o.m. juli 2022 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport juli 2022. 

Sammanfattning  
Sociala omsorgsnämnden redovisar ett positivt resultat till och med juli på 
6 531 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget enligt årsbudget. Prognosen bygger 
på månadsresultatet efter maj och en ny prognos kommer att göras i samband 
med delårsbokslutet per augusti. 

Årets buffert för oförutsedda kostnader har inte fördelats av nämnden. Buffert 
kan behövas under året eftersom nämnden har en verksamhet där det kan 
tillkomma nya externa placeringar, fler beslutade timmar personlig assistans LSS 
m.m. 

 

Beslutsunderlag 
1. Månadsrapport juli 2022 Sociala omsorgsnämnden 

Samverkan 
Ärendet kommer att samverkas på FSG den 22 augusti 2022. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 

 
Månadsrapport juli 
Sociala omsorgsnämnden 
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1  Inledning 
För att Sociala omsorgsnämnden ska kunna bibehålla och utveckla kvaliteten i verksamheterna krävs att 
förvaltningen arbetar aktivt med utveckling, innovation och ständiga förbättringar för att kunna möta 
en framtida välfärd som bygger på minskad ekonomisk ram samtidigt som antalet brukare ökar och 
färre personal utför stöd/omsorg. Det arbetas därför fram en ny verksamhetsplan i tillitsresans tecken 
och nämnden och förvaltningen har identifierat två målbilder för att staka ut de viktigaste områdena att 
lägga fokus på de kommande åren. Tanken är att jobba mot några få målindikatorer och säkra kvalitet 
istället för kvantitet. På detta sätt kan förvaltningen arbeta med sina kvalitetsmål och dessa kan enkelt 
kommuniceras ut i organisationen och därmed också vara kända för våra medarbetare och få effekt och 
nytta för våra brukare. Målområdena är: 

• Att den enskilde ska kunna vara delaktig och ha inflytande över sin egen livssituation. Genom 
att ta vara på den enskildes egna upplevelse och uppmuntra till kunskapsutveckling baserad på 
vetenskap och beprövad erfarenhet kan förvaltningen möta dagens och framtidens behov från 
målgrupperna. 

• Förvaltningens arbetsgivarvarumärke ska stärka vård- och omsorgsyrkenas attraktivitet. 
Förvaltningen ska arbeta systematiskt med introduktion samt kompetenshöjande insatser i syfte 
att säkra kvaliteten i verksamheten och understödja medarbetares utveckling. Därtill har 
förvaltningens verksamheter en god och hållbar arbetsmiljö som ger friska och engagerade 
medarbetare med möjlighet till ett långt och berikande yrkesliv. Ett arbete på Sociala 
omsorgsförvaltningen skapar meningsfullhet och stolthet var dag. 

Sociala omsorgsnämnden redovisar ett resultat till och med juli på +6,5 mkr. Prognosen för helåret är i 
nuläget enligt årsbudget. Prognosen bygger på månadsresultatet efter maj och en ny prognos kommer 
att göras i samband med delårsbokslutet per augusti. 

2  Nämndens verksamhet 

2.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

tkr Utfall 
perioden 

Budget 
perioden 

Period- 
avvikelse 

Årsbudget Prognos 
avvikelse 

Ersättning fr Försäkringskassan SFB 49 651 49 095 556 83 141 0 

Statsbidrag och övriga bidrag 10 517 9 856 661 17 520 0 

Avgifter och övriga intäkter 11 595 11 393 202 19 355 0 

Summa intäkter 71 763 70 344 1 419 120 016 0 

      

Personalkostnader -307 200 -308 088 888 -531 859 -2 587 

Lokalkostnader -13 096 -13 229 133 -22 678 0 

Material -6 546 -6 688 142 -12 138 0 

Externa placeringar annan kommun -37 409 -36 175 -1 234 -60 705 -1 200 

20 första timmarna Försäkringskassan -36 180 -34 300 -1 880 -58 800 -2 800 

Övriga tjänster -104 550 -107 072 2 522 -184 167 -1 000 

Kapitalkostnader -370 -485 115 -832 0 
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Summa kostnader -505 351 -506 037 686 -871 179 -7 587 

      

Buffert 0 -4 426 4 426 -7 587 7 587 

Nettokostnad -433 588 -440 119 6 531 -758 750 0 

      

Kommunbidrag 440 119 440 119  758 750  

Resultat efter kommunbidrag 6 531 0  0  

      

Resultatanalys 
Den 22 juni beslutade Kommunfullmäktige om tilläggsbudget för Sociala omsorgsnämnden för 2022 på 
1 150 tkr. Budgetram för 2022 uppgår därefter till 758 750 tkr. 

Sociala omsorgsnämnden redovisar ett positivt resultat till och med juli på 6 531 tkr. Prognosen för 
helåret är i nuläget enligt årsbudget. Prognosen bygger på månadsresultatet efter maj och en ny prognos 
kommer att göras i samband med delårsbokslutet per augusti. 

Årets buffert för oförutsedda kostnader har inte fördelats av nämnden. Buffert kan behövas under året 
eftersom nämnden har en verksamhet där det kan tillkomma nya externa placeringar, fler beslutade 
timmar personlig assistans LSS m.m. 

2.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

tkr Utfall  
perioden 

Budget 
perioden 

Period 
avvikelse 

Årsbudget Prognos 
avvikelse 

Central administration      

Intäkt 270 96 174 164 0 

Kostnad -17 231 -18 109 878 -32 310 1 000 

Nettokostnad -16 961 -18 013 1 052 -32 146 1 000 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -893 -951 58 -1 640 0 

Nettokostnad -893 -951 58 -1 640 0 

Vård och omsorg i ordinärt boende      

Intäkt 997 461 536 909 0 

Kostnad -15 087 -11 506 -3 581 -20 545 -3 700 

Nettokostnad -14 090 -11 045 -3 045 -19 636 -3 700 

Vård och omsorg i särskilt boende      

Intäkt 3 877 3 943 -66 7 116 0 

Kostnad -53 188 -51 276 -1 912 -87 978 -3 700 

Nettokostnad -49 311 -47 333 -1 978 -80 862 -3 700 

Insatser enl LSS      

Intäkt 65 733 64 935 798 110 326 0 
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tkr Utfall  
perioden 

Budget 
perioden 

Period 
avvikelse 

Årsbudget Prognos 
avvikelse 

Kostnad -414 877 -419 216 4 339 -720 146 -1 187 

Nettokostnad -349 144 -354 281 5 137 -609 820 -1 187 

Övrig vård och omsorg      

Intäkt 848 909 -61 1 501 0 

Kostnad -4 037 -4 979 942 -8 560 0 

Nettokostnad -3 189 -4 070 881 -7 059 0 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 -4 426 4 426 -7 587 7 587 

Nettokostnad 0 -4 426 4 426 -7 587 7 587 

Totalt      

Intäkt 71 725 70 344 1 381 120 016 0 

Kostnad -505 313 -510 463 5 150 -878 766 0 

Nettokostnad -433 588 -440 119 6 531 -758 750 0 

2.2.1 Central administration 

Inom verksamheten central administration redovisas främst kostnader för centrala stödfunktioner. 

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar +1 000 tkr i budgetavvikelse. Avvikelsen beror på några vakanta tjänster 
inom stödfunktioner, där det inte blir helårskostnad under 2022. 

2.2.2 Politisk verksamhet 

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

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar 0 tkr i budgetavvikelse. 

2.2.3 Vård och omsorg i ordinärt boende 

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

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar -3 700 tkr i budgetavvikelse. Minusprognosen avser främst boendestöd, 
men även korttidsverksamhet socialpsykiatri har en minusprognos. Korttidsverksamheten kunde 
tidigare samplanera personal med en gruppbostad socialpsykiatri och hade en budget i balans. När 
gruppbostaden flyttade till ny adress försvann samplaneringsmöjligheten. 
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2.2.4 Vård och omsorg i särskilt boende 

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

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar -3 700 tkr i budgetavvikelse. Minusprognosen avser förvaltningens egna 
gruppbostäder inom socialpsykiatrin samt köpta platser i annan kommun. 

2.2.5 Insatser enl LSS och SFB 

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

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar -1 187 tkr i budgetavvikelse. Nämnden har en volymökning med 30 st. fler 
verkställda beslut inom daglig verksamhet vilket ger ökade kostnader för nämnden. Daglig verksamhet 
utförs enligt LOV (lagen om valfrihet) med både privata utförare och inom förvaltningen. Fler 
deltagare på daglig verksamhet ger även en ökad kostnad för habiliteringsersättning. Inom entreprenad 
bolaget finns det tillfälligt några tomma platser, vilket ger ett överskott. Egna gruppbostäder LSS har ett 
tillfälligt överskott där vårdtyngden för nya boendet med inriktning demens inte används fullt ut än. 
Inom bemanningsenheten finns det några vakanta tjänster, vilket ger ett mindre överskott. 

Antalet beslutade timmar personlig assistans LSS hittills i år är färre än budget vilket ger en lägre 
kostnad än budgeterat. Antalet beslut personlig assistans enligt SFB är däremot fler än budget. Här 
betalar nämnden de första tjugo timmarna och kostnaden är högre än budgeterat. Nämnden är även 
skyldig att ersätta privata assistansbolag för merkostnad vid ordinarie assistents sjukfrånvaro. 
Kostnaderna för detta är svår att prognostisera. 

2.2.6 Övrig vård och omsorg 

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

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar 0 tkr i budgetavvikelse. 

2.2.7 Buffert 

Nämndens buffert för året är 7 587 tkr och motsvarar 1% av årets kommunbidrag. Bufferten är avsedd 
för oförutsedda och tillfälliga kostnader som kan uppkomma under året. 
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3  Verksamhetsmått 

3.1 Funktionshinderverksamhet LSS 

3.1.1 Personlig assistans 

Verksamhetsmått Utfall Jul 2021 Utfall Jul 2022 Årsbudget 
2022 

Antal personer med personlig ass enl LSS 63 57 60 

Antal personer med personlig ass enl SFB 179 182 180 

Antal timmar personlig assistans enl LSS 14 576 13 657 166 000 

Varav retroaktiva beslut, antal timmar 827 38 0 

Retroaktiva beslut avser en eller flera månader och kan även avse tidigare år. 

3.2 Funktionshinderverksamhet SoL 

3.2.1 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått Utfall Jul 2021 Utfall Jul 2022 Årsbudget 
2022 

Antal personer med boendestöd 200 219 245 

Antal utförda timmar boendestöd 1 229 1 488 16 150 
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Budget 2023 - Planeringsunderlag 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna budget 2023 - 
planeringsunderlag. 

Sociala omsorgsnämnden begär kompensation med 22,0 mkr i budget 2023 
avseende följande poster: 

• Gruppbostad LSS - Gamla Kyrkvägen: 12,2 mkr 
• Korttidsboende socialpsykiatrin: 2,0 mkr 
• Fler verkställda beslut daglig verksamhet: 4,5 mkr 
• Gruppbostad LSS - personkrets 3: 1,5 mkr  
• Ökad hyreskostnad p.g.a. gemensamhetsytor: 1,3 mkr 
• Gruppbostad LSS - Sörmarksliden: 0,5 mkr 

Enligt Kommunstyrelsens beslut om ekonomiska ramar 2023 ska nämnderna 
kompenseras för ökat PO-pålägg men med beaktande av att PO-pålägget har 
sänkts under 2022. Sociala omsorgsnämnden anser att kompensation bör ges 
för hela kostnadsökningen av PO-pålägget som till 2023 uppgår till 3,5%-
enheter. 

Sammanfattning 
Sociala omsorgsnämndens förmåga att kunna kraftsamla och lägga fokus på rätt 
målområden är centralt för att klara grunduppdraget. Målområdena är: 

• Sociala omsorgsnämnden ska arbeta för att varje brukare ska kunna vara 
delaktig och ha inflytande över sin livssituation. Nämnden utgår ifrån brukarnas 
behov och använder deras upplevelser för att förbättra verksamheten. 
Nämnden säkerställer att arbetssätten bygger på vetenskap och beprövad 
erfarenhet samt utvecklar arbetssätten för att möta framtida behov. 

• Sociala omsorgsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare. Genom att stärka 
arbetsgivarvarumärket rekryteras morgondagens medarbetare. Genom att 
rekrytera utifrån kompetens lyckas nämnden få rätt person på rätt plats. Stöd 
och insatser ges med god kvalitet tack vare bra introduktioner och systematisk 
kompetensutveckling. Arbetsmiljön ger medarbetare förutsättningar att göra ett 
bra jobb, trivas och utvecklas på Sociala omsorgsnämnden. Nämnden är stolt 
över det meningsfulla arbete som görs för våra brukare varje dag. 

 

Sociala omsorgsnämndens preliminära budgetram för 2023 uppgår till 779,2 
mkr. I budget 2023 - planeringsunderlag för Sociala omsorgsnämnden har 
kommunbidraget fördelats till nämndens verksamheter. 
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I planeringsunderlaget för budget 2023 har det antagits att statsbidraget för att 
säkerställa en god vård och omsorg för äldre personer fortsätter med samma 
belopp under 2023 (4 mkr).  

Nämnden har fått högre hyreskostnader för gruppbostäder inom 
socialpsykiatrin samt för en gruppbostad LSS. Kostnaden avser 
gemensamhetsytor (korridorer) vilket tidigare har betalats av 
Lokalförsörjningsnämnden (LFN). Den ökade kostnaden uppgår till 1,3 mkr 
och har för 2022 finansierats genom en omflyttning av budget från personal till 
lokaler. Nämnden bör få tillskott för hyresökningen som enbart beror på att 
betalningsansvaret för gemensamhetsytor flyttat från 
Lokalförsörjningsnämnden till Sociala omsorgsnämnden. 

Under första kvartalet 2023 färdigställs gruppbostaden Sörmarksliden. 
Nybyggnationen innebär en flytt av en befintlig gruppbostad och en 
hyresökning för nämnden med 0,5 mkr. 

Genom en verksamhetsövergång där förvaltningen lämnade över en 
gruppbostad med personkrets 1 till entreprenad och tog emot en gruppbostad 
med personkrets 2 möjliggjorde att skapa platser för personkrets 3. Nämnden 
har inte tidigare drivit gruppbostad för personkrets 3. Gruppbostaden för 
personkrets 3 kräver en högre personalbemanning än gruppbostaden som 
lämnades över till entreprenad. För att kompensera för ökade kostnader ser 
nämnden att det behövs tillskott med 1,5 mkr. 

Nämnden har en volymökning inom daglig verksamhet, där antalet deltagare 
med verkställda beslut har ökat med 30 st. sedan 2019. Antalet deltagare har 
varit svårt att beräkna under pandemiåren 2020 och 2021 när många deltagare 
hade uppehåll i verkställighet. Volymökningen ger nämnden högre kostnader än 
budgeterat för ersättning till externa utförare inom LOV (lagen om valfrihet) 
samt till verkställigheten inom förvaltningen. Fler deltagare på daglig 
verksamhet ger även en högre kostnad för habiliteringsersättningen. 
Volymökningen gör att nämnden behöver kompenseras med 4,5 mkr i utökad 
budgetram. 

Brukarna tillhörande målgruppen blir allt äldre och får fler åldersrelaterade 
sjukdomar som kräver ett ökat behov av vård- och omsorgsinsatser. Nämnden 
kommer att färdigställa en gruppbostad LSS med inriktning äldre under första 
kvartalet 2023, vilket även kommer att innebära en nettoökning av 5 platser 
LSS. För att driva gruppbostaden begär nämnden kompensation med 12,2 mkr. 

Vid årsskiftet kommer korttidsboendet för socialpsykiatri att flytta till nya 
lokaler och samtidigt görs en utökning av antalet platser från dagens fyra platser 
till sex platser. Nämnden behöver en utökad budgetram med 2 mkr för 
volymökningen. 

Enligt Kommunstyrelsens beslut om ekonomiska ramar 2023 ska nämnderna 
kompenseras för ökat PO-pålägg men med beaktande av att PO-pålägget har 
sänkts under 2022. Nämnden anser att kompensation bör ges för hela 
kostnadsökningen av PO-pålägget som till 2023 uppgår till 3,5%-enheter. 

Till budgeten bifogas även förslag till Taxa för vård och omsorg om äldre och 
personer med funktionsnedsättning för överlämnande till Kommunfullmäktige 
för fastställande. 

Beslutsunderlag 
1. Budget 2023 - planeringsunderlag 
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2. Taxa för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning 
3. Protokoll samt risk och konsekvensanalys från MBL-förhandling 

Samverkan 
"[Klicka och skriv här]"  

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 
I likhet med andra områden inom välfärdssektorn står socialtjänsten inför stora utmaningar inom den 
närmaste tioårsperioden. Behovet av välfärdstjänster ökar och målgruppernas behov blir mer komplexa. 
Den yngre generationen som söker stöd och omsorg har inte samma behov som tidigare, vilket gör att 
socialtjänsten behöver möta krav och förväntningar från en ny målgrupp. Dessutom ökar andelen äldre 
i befolkningen vilket medför att socialtjänstens grundläggande uppgifter att erbjuda nödvändig service, 
omvårdnad, stöd och trygghet blir allt viktigare. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) beskriver den svenska samhällsutvecklingen som utmanande 
och pekar ut olika trender som kommer att påverka utvecklingen under lång tid framöver. För 
socialtjänsten kommer det att innebära stora investeringar och ett förändrat sätt att arbeta för att 
välfärdstjänsterna ska räcka till för alla med behov. 

Kommuner och regioner behöver utveckla och stärka sitt samarbete och kroka arm med civilsamhället i 
syfte att samordna sina gemensamma resurser för att möta kommande välfärdsutmaningar. Därtill 
behöver kommunerna stärka sin roll som en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare där 
kompetensen bland medarbetare är fortsatt hög och lever upp till de kvalitetskrav som är instiftade i 
lagar som reglerar socialtjänsten. 

För Sociala omsorgsnämnden innebär samhällsutmaningarna i socialtjänsten och hälso- och sjukvården 
ett ökat tryck på att kunna bibehålla och utveckla kvaliteten i verksamheterna och samtidigt arbeta 
aktivt med utveckling, innovation och ständiga förbättringar för att kunna möta en framtida välfärd 
som bygger på minskad ekonomisk ram samtidigt som antalet brukare ökar och färre personal utför 
stöd och omsorg. 

Nämndens förmåga att kunna kraftsamla och lägga fokus på rätt målområden är centralt för att klara 
grunduppdraget. Därför kommer nämndens planerings- och uppföljningsarbete ha stor betydelse för 
hur organisationen lyckas med att leverera stöd, service och omsorg med hög kvalitet. 

Målområdena är: 

• Sociala omsorgsnämnden ska arbeta för att varje brukare ska kunna vara delaktig och ha 
inflytande över sin livssituation. Nämnden utgår ifrån brukarnas behov och använder deras 
upplevelser för att förbättra verksamheten. Nämnden säkerställer att arbetssätten bygger på 
vetenskap och beprövad erfarenhet samt utvecklar arbetssätten för att möta framtida behov. 

• Sociala omsorgsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare. Genom att stärka 
arbetsgivarvarumärket rekryteras morgondagens medarbetare. Genom att rekrytera utifrån 
kompetens lyckas nämnden få rätt person på rätt plats. Stöd och insatser ges med god kvalitet 
tack vare bra introduktioner och systematisk kompetensutveckling. Arbetsmiljön ger 
medarbetare förutsättningar att göra ett bra jobb, trivas och utvecklas på Sociala 
omsorgsnämnden. Nämnden är stolt över det meningsfulla arbete som görs för våra brukare 
varje dag. 

2 Utmaningar, risker och möjligheter 
- Omvärldsanalys 

Ändrade krav från målgruppen - en mer komplex problembild 

I nämndens arbete med ständiga förbättringar är en viktig del att analysera fakta om individer i syfte att 
utveckla och förbättra verksamheten. Individbaserad systematisk uppföljning handlar om att skapa lokal 
och beprövad erfarenhet för att utveckla verksamheten och dess kvalitet. Genom att studera lokala 
förutsättningar ser nämnden att målgruppen har förändrats, och kommer att fortsätta förändras, med 
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avseende på brukare med komplex problematik. Genom att analysera data kring de yngre brukarna kan 
nämnden göra prognoser om framtidens utmaningar. Det som framkommer är att av barn <18 år är 
det hela 74% som har diagnosen autism. Fyra av tio unga vuxna <30 år har tre eller fler samtidiga 
diagnoser. 

Socialstyrelsen konstaterar att risken för psykisk ohälsa är högre bland personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Vid genomgång av alla avvikelser i förvaltningen framgår att vid händelser som 
rör hot och våld har samtliga brukare utöver sin funktionsnedsättning, också psykiatrisk samsjuklighet 
eller stark misstanke om psykisk sjukdom. Det är tydligt att det fåtal brukare, barn som vuxna, som är 
kraftigt utagerande har en mer komplex problembild än vad gängse LSS-verksamhet är vana vid och 
har kompetens för. 

Enheter har redan idag svårigheter att anpassa sin verksamhet efter brukarnas behov, framförallt då 
dessa behov färgas av neuropsykiatriska diagnoser i kombination med allvarlig psykiatrisk ohälsa och 
sjukdom, samt åldersrelaterade sjukdomar. Personer med utmanande beteenden löper större risk att 
utsättas för övergrepp eller begränsande åtgärder. Personal kan ibland uppleva att det blir en 
övermäktig utmaning att hantera utmanande beteende. I desperation är risken stor att metoder som är 
verkningslösa, olagliga eller i värsta fall direkt skadliga tillämpas. 

Det är dyrt att kompetensutveckla personal, men ännu dyrare om nämnden inte gör det. Risken är att 
det blir en ond spiral av utmanande beteende som leder till hot och våld, vilket skapar en dålig 
arbetsmiljö med höga sjuktal som följd. Det riskerar i sin tur att leda till en bristande kontinuitet, som 
kan leda till fler köp av externa platser och därmed en sämre ekonomi. I framtiden är det troligt att 
nämndens förmåga att möta dessa utmaningar blir avgörande för såväl ekonomi, arbetsmiljö samt 
brukarnöjdhet och kvalitet. 

Andelen äldre brukare ökar 

Medellivslängden hos personer med funktionsnedsättning har ökat de senaste åren och därmed ökar 
också antalet brukare med åldersrelaterade sjukdomar. Åldrandet bland brukarna innebär en ökad 
vårdtyngd, en ökad bemanning både dag- och nattetid inom gruppbostäder samt en ökad bemanning 
för hälso- och sjukvårdsorganisationen. Både brukare och personal gynnas av att nämnden har särskilda 
enheter för äldre. På så sätt kan personal få den kompetensutveckling som krävs och det skapas 
organisatoriska vinster i form av mer effektiva personalscheman samt att bemanning av vaken 
nattpersonal samlas till färre enheter. 

Omstrukturering av hälso- och sjukvården för en mer nära vård 

Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg mot en mer personcentrerad vård som 
alltmer ska ske i hemmiljön. Övergången till Nära vård är komplex och berör hela vården och 
omsorgen. För att lyckas krävs en tätare samverkan mellan både regionen och den kommunala hälso- 
och sjukvården. Omställningen av vården i Västra Götalandsregionen (Vårdskiftet), den gemensamma 
färdplanen och ett reviderat hälso- och sjukvårdsavtal påverkar nämndens verksamheter vad gäller 
ansvarsfördelning, framtagande av samverkansprocesser och medverkan i utvecklingsarbete. Det är 
viktigt för Sociala omsorgsnämnden samt Borås Stad att vara en aktiv part i arbetet för att påverka och 
skapa handlingsberedskap för de förändringar en omställning till nära vård kan medföra. En 
förskjutning av vårdinsatser från slutenvården skapar en mer avancerad kommunal hälso- och sjukvård 
i brukarens hem. Det skapar ett större bemanningsbehov av sjuksköterskor samt av annan kompetens. 

Omställning av socialtjänsten 

I augusti 2020 presenterades utredningen Hållbar socialtjänst med förslag om ny socialtjänstlag. I förslaget 
tydliggörs att socialtjänsten ska fokusera mer på tidiga, förebyggande och rehabiliterande insatser. 
Socialtjänsten ska vara lätt tillgänglig och fler insatser ska kunna ges utan föregående 
behovsbedömning. För nämnden kan detta innebära att den förebyggande verksamheten får större 
utrymme. Proposition väntas tidigast hösten 2023. SKR beskriver förslaget som en stor omställning av 
socialtjänsten, som kan liknas vid omställningen till nära vård. 

Personlig assistans 
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Den 21 juni 2022 antog riksdagen regeringens två propositioner om stärkt rätt till personlig assistans. 
Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk 
funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn (2021/22:214) samt Stärkt rätt till personlig 
assistans vid behov av egenvård (2021/22:244). Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2023 och 
väntas innebära att fler personer beviljas assistans av Försäkringskassan, samtidigt som fler personer 
också kan få assistans beviljad av kommunen. 

Regeringen har tillsatt en utredning som till 1 mars 2023 ska ge förslag om hur personlig assistans ska 
organiseras i ett statligt huvudmannaskap. Detta kan innebära att staten inom en överskådlig tid 
kommer att ta över det fulla ansvaret för personlig assistans, till skillnad från idag där både kommun 
och stat har huvudmannaskap. I nuläget gäller att om de grundläggande behoven understiger 20 
timmar/vecka är kommunen ansvarig för beslut enligt LSS och för kostnaden, medan om de 
grundläggande behoven överstiger 20 timmar/vecka är det Försäkringskassan som är ansvarig för 
beslut enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) och för kostnaden. 

Digitalisering och välfärdsteknik 

MFD (Myndigheten för Delaktighet) har konstaterat att det finns ett digitalt utanförskap hos personer 
med funktionsnedsättning. I dagsläget satsas det mycket pengar på välfärdsteknik och digitalisering 
kopplat till äldre, men det behöver öronmärkas pengar för att arbeta med digitalisering och 
välfärdsteknik kopplat till personer med funktionsnedsättning såsom tillgänglighetsanpassade appar, 
program, hjälpmedel, alternativ kompletterande kommunikation och bildstöd etc. 

Utbudet av arbetskraft kommer att minska samtidigt som behoven av omsorg kommer att öka. Detta 
medför att graden av digitalisering behöver öka. Kanske kan brukare ta hjälp av kognitiva hjälpmedel 
via t.ex. en app eller att nämnden erbjuder digitala besök (jfr med sjukvården där man kan träffa en 
läkare digitalt). Nämndens brukare kan säkerligen öka sin självständighet via digital utveckling - om de 
ges möjlighet. Då behöver nämnden ha internetuppkoppling i alla boenden samt möjligheten för 
brukarna att använda sig av digitala hjälpmedel. Att övergå mer till digitala verktyg kommer att kosta, 
men det är det enda sättet att möta framtiden. Nämnden arbetar under 2022 och 2023 vidare med den 
plan som är beslutad i frågor kring IKT (informations och kommunikationsteknik) samt välfärdsteknik. 

Utökad byggtakt gruppbostäder LSS 

Borås Stad har en befolkningsmängd på cirka 114 000 personer och kommer enligt prognoser från SCB 
att öka till 118 362 år 2024 och till 124 721 år 2040. Om det kommer vara samma fördelning av beslut 
om LSS-insatser och gruppbostad LSS år 2024 och 2040 ses det en tydlig ökning i behov av antal 
gruppbostäder. Utifrån befolkningsökning är det tänkbart att det om två år finns nio fler brukare med 
behov av gruppbostad LSS och år 2040 ytterligare 22 brukare med behov av insatsen. Det skulle 
innebära att det till år 2024 behövs ytterligare två gruppbostäder LSS, netto, och år 2040 ytterligare 4 
gruppbostäder LSS. Enbart utifrån befolkningsutveckling – allt annat lika – behövs betydligt fler 
gruppbostäder än dagsläget. Dagens brist på bostäder i kombination med avsaknad av särskild 
kompetens, gör att nämnden köper externa boendeplatser LSS i andra kommuner för cirka 33 miljoner 
kronor per år. Utöver detta köper nämnden externa platser enligt SoL för ca 27 miljoner per år, d.v.s. 
total kostnad för köpta platser är ca 60 miljoner kronor per år. Det är rimligt att byggtakten i Borås Stad 
utökas för att minska kostnaderna för externa platser samt för att verkställa fler beslut och för att möta 
framtidens befolkningsökning. 

Ny- och ombyggnation 

Sociala omsorgsnämnden har tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden inventerat beståndet av 
grupp- och servicebostäder och kan konstatera att en stor andel saknar godkänt brandskydd så som 
boendesprinkler. Det innebär att nämnden under den kommande tioårsperioden behöver bygga inte 
enbart för att utöka beståndet av bostäder för att möta kommande efterfrågan utan även för att uppnå 
fullgod boendestandard i befintliga grupp- och servicebostäder. 

Påbörjade byggnadsprojekt för att möta volymökning och icke fullvärdiga gruppbostäder som kommer 
färdigställas under 2023 och 2024 är: 
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• Ombyggnation av Skogslid, Gamla Kyrkvägen, till en gruppbostad med inriktning äldre LSS 
samt till korttidsboende socialpsykiatri (SoL) är påbörjad och färdigställs under första kvartalet 
2023. Ombyggnationen innebär en nettoökning av fem lägenheter LSS och en nettoökning med 
två korttidsplatser socialpsykiatri. Kostnaden för volymökningen beräknas till 12,2 mkr för 
gruppbostad LSS och 2,0 mkr för korttidsboendet SoL. 

• Nybyggnation av gruppbostad LSS, Sörmarksliden, en ersättningsbostad för en icke fullvärdig 
gruppbostad, som färdigställs 2023. Byggnationen medför en hyresökning för nämnden med 
0,5 mkr. 

• Nybyggnation av gruppbostad socialpsykiatri (SoL), Johannelundsgatan, en ersättningsbostad 
för en icke fullvärdig gruppbostad, som färdigställs 2024. Byggnationen medför en hyresökning 
för nämnden. 

• Nybyggnation av gruppbostad LSS med inriktning autism, Rydsvägen, som kommer att 
innebära en nettoökning av 5 lägenheter LSS till 2024. Kostnaden för volymökningen beräknas 
till cirka 13 mkr.  

• Nybyggnation av gruppbostad LSS med inriktning autism, Björkbo, en ersättningsbostad för en 
icke fullvärdig gruppbostad som färdigställs 2024. Byggnationen medför en hyresökning för 
nämnden.  

3 Grunduppdraget 

3.1 Nämndens grunduppdrag 
Sociala omsorgsnämnden ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet som arbetar med stöd 
och insatser till enskilda personer som ges enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). Nämnden ansvarar även för hälso- och sjukvården för de berörda 
målgrupperna. 

Förvaltningens grunduppdrag är att vara en utredande och verkställande förvaltning för Sociala 
omsorgsnämnden. Det innebär att förvaltningens uppdrag är att säkerställa att några av de grupper som 
är mest utsatta och har störst behov av samhällets insatser får det stöd och bistånd de behöver. I 
uppdraget ingår dels att utreda och besluta om bistånd och insatser (myndighetsutövning), dels att 
verkställa och genomföra insatserna. Därutöver har förvaltningen i uppdrag att arbeta uppsökande och 
förbyggande. 

Sociala omsorgsnämnden är också en av flera nämnder i Borås Stad som utövar ledningen av hälso- 
och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. Ansvaret för att ge hälso- och sjukvård är delat mellan 
regionen och kommunen och regleras i ett gemensamt hälso- och sjukvårdsavtal mellan kommunerna i 
Västra Götaland och Västra Götalandsregionen (VGR). 

All verksamhet som bedriver någon form av myndighetsutövning och ger insatser som rör vård och 
omsorg gentemot enskilda kommuninnevånare ska arbeta för att uppnå kvalitetskrav som regleras i lag 
och föreskrift. Stöd och vägledning ges bl.a. av andra myndigheter så som Socialstyrelsen, 
Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket. Tillsynsmyndigheter för socialtjänst och 
hälso- och sjukvård är bl.a. Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Justitieombudsmannen (JO), 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) och datainspektionen. 

Utöver den styrning som finns i lag och föreskrift har Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen samlat 
stadens olika styrdokument (författningssamling) som reglerar nämndens arbete och gränsdragning mot 
andra nämnder inom socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens område. 

De övergripande målen för socialtjänsten finns fastställda i regeringsformen. Det är även instiftat i 
lagen att socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet och utföras av personal med lämplig utbildning 
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och erfarenhet. Socialtjänsten omfattas också av ett antal vägledande principer som gäller för allt socialt 
arbete och dessa är; helhetssyn, frivillighet och självbestämmande, normalisering, kontinuitet, flexibilitet 
och närhet. 

Liknande krav återfinns i Hälso- och sjukvårdslagen som anger att hälso- och sjukvårdens mål är en 
god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. 

Gemensamt för både socialtjänst och hälso- och sjukvård är föreskriften om Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) som är bindande regler för hur verksamheter som bedriver 
socialtjänst och hälso- och sjukvård ska arbeta för att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och 
säkra kvaliteten i verksamheterna. 

Ledningssystemet ska göra det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt 
tillfälle och på rätt sätt. Ledningssystemet möjliggör ordning och reda i verksamheten så att händelser 
som kan leda till vårdskador, missförhållanden eller andra avvikelser från de krav och mål som gäller för 
verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet 
enligt LSS kan förebyggas. 

3.2 Så här genomför nämnden sitt grunduppdrag under 
kommande år 

Kvalitetsarbetet är lagstyrt vilket innebär att nämnden är skyldig att ge stöd, service och omsorg med 
god kvalitet. Sociala omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för att förvaltningen har ett 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och nämnden kan inte delegera ansvaret för 
kvalitetsledningssystemet. När nämnden arbetar med systematik så används resurser effektivt och 
skapar värde för brukarna, alltså till målgrupperna som får stöd och service från nämnden. 

För att nämnden ska kunna utföra grunduppdraget krävs att det finns en struktur kring hur styrning 
och ledning ska fungera i praktiken. Därför är det viktigt att det finns ett dokumenterat arbetssätt som 
svarar på vad som ska göras, vem som ska göra vad, när det ska göras och hur det ska göras. En 
handbok för styrning och ledning har tagits fram för att tydliggöra förvaltningens arbetssätt kring 
styrning och ledning, där fokus är att synliggöra sambandet mellan ekonomi, arbetsmiljö och 
kvalitetsarbete. 

En verksamhetsplan är ett verktyg för att beskriva de aktiviteter nämnden planerar att genomföra under 
det närmaste året. Verksamhetsplanen utformas utifrån nämndens grunduppdrag (reglemente), risk- 
och väsentlighetsanalys samt mål och ekonomiska förutsättningar (budget). I planen framgår det hur 
man tänker arbeta för att uppnå olika mål och på vilket sätt målen kommer att följas upp under året. 
Verksamhetsplanen utgör på så sätt ett planeringsverktyg för både politiker och tjänstepersoner där 
politiska uppdrag och mål samlas tillsammans med mål och uppdrag som handlar om att säkerställa 
följsamhet gentemot lag och föreskrift. Planeringsarbetet inleds med två analysdagar, en för nämnd och 
förvaltningsledning och ytterligare en för förvaltningsledning. Analysdagarna är till för nämndpolitiker 
och tjänstepersoner och syftar till att skapa en bild över nuläget. Dagarna innehåller bland annat 
omvärldsbevakning, jämförelser med liknande verksamheter och en genomgång av Sociala 
omsorgsnämndens resultat samt framtida utmaningar, risker och möjligheter. 

När nämndens planeringsunderlag fastställts i augusti har förvaltningsledningen ytterligare en 
planeringsdag för att konkretisera mål och uppdrag. Under hösten genomför förvaltningen en 
gemensam chefsdag (kvalitetsdag) där alla chefer arbetar med nämndens mål och uppdrag. Arbetet 
fortsätter sedan i respektive verksamhetsområde där mål, uppdrag och aktiviteter konkretiseras för att 
sedan verkställas på enhetsnivå. 

Med hjälp av verksamhetsmått och indikatorer kan nämndens verksamhet jämföras över tid och med 
andra verksamheter och kan därmed vara ett verktyg som bidrar till att förklara verksamhetens resultat. 
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Nämnden arbetar med nationella jämförelser så som Öppna jämförelser (ÖJ) och Kommunens kvalitet 
i korthet (KKiK). Analysarbetet sker i huvudsak på en övergripande nivå och i analysen sätts 
verksamheten i ett sammanhang. Det är viktigt att ha flera perspektiv i åtanke när verksamheten följs 
upp och analyseras. Sociala omsorgsnämnden utgår från fyra perspektiv: 

 
På Sociala omsorgsnämnden tillämpas uppföljning via dialogmöten och skriftlig rapportering. 
Dialogmöten syftar till att planera, analysera och följa upp verksamheten på ett tillitsbaserat sätt. 
Mötena fungerar som ett verktyg för att styra och leda mot nämndens mål och få gemensamma bilder 
av enhetens förutsättningar och utmaningar. Utöver dialogmöten sker skriftlig uppföljning tre gånger 
per år, efter april (tertial 1), efter augusti (tertial 2) samt i årsredovisning. 

3.2.1 Jämställdhetsperspektivet 

Enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) vägledning om jämställdhetsintegrering så kan arbetet 
sammanfattas i devisen ”Alltid kön, aldrig bara kön”. Det innebär att jämställdhetsintegrering måste 
omfatta inte bara kön, utan också beakta andra maktordningar som påverkar människors livsvillkor, till 
exempel ålder, hudfärg, sexuell läggning, utbildningsnivå, könsidentitet med mera. Detta är något som 
stämmer väl överens med Sociala omsorgsnämndens utgångspunkt: att verksamheterna ska bygga på 
respekt för människors självbestämmande och integritet samt verka för den enskildes delaktighet i 
samhällslivet och jämlika levnadsvillkor. Sociala omsorgsnämnden ska ge likvärdigt stöd och service till 
stadens invånare oavsett kön, stöd och service ges utifrån individens behov och önskemål. Nämnden 
tar inte hänsyn till kön vid fördelning av budget mellan verksamheter. 

I Sociala omsorgsnämndens systematiska kvalitetsarbete analyseras jämställdhetsperspektivet och i 
nämndens uppföljning av grunduppdraget används könsuppdelad statistik där det finns sådan. Det 
möjliggör en analys utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det kan handla om antalet brukare/patienter 
samt biståndsbedömda och utförda insatser. Även i sammanställning av statistik och i analys av resultat 
från brukarundersökningar, Öppna jämförelser och kvalitetsregister används könsuppdelad statistik. 
Under året har nämnden arbetat aktivt med att synliggöra och identifiera olika aspekter av en jämställd 
funktionshinderverksamhet. Första steget har varit att kartlägga verksamheten ur köns-, ålders- och 
målgruppsperspektiv. Nedan anges några av dessa kartläggningar och huvudsakliga resultat. 

• Kartläggning av barn med insatser enligt LSS. Enligt kartläggning finns mellan nittio och hundra barn 
med insatser enligt LSS på Sociala omsorgsförvaltningen. Därmed utgör barn ungefär en tiondel 
av förvaltningens samtliga brukare. Ungefär två av tre barn med LSS-insatser är pojkar. En stor 
majoritet av barnen har komplexa behov utifrån både funktionsnedsättning, främst autism, men 
också psykiatrisk och somatisk samsjuklighet. Sociala omsorgsnämnden har konstaterat att 
barnrättsperspektivet är eftersatt i nämndens verksamhetsområden. Samma iakttagelse gör 
Stadsrevisionen 2022-02-28 i sin granskning av Borås Stads arbete med barnkonventionen. 

• Kartläggning av unga brukare i förvaltningen. Samtliga brukare med insatser enligt LSS och SoL i 
åldern 18-32 år har kartlagts utifrån kön, ålder och diagnoser. Kartläggningen visar att det finns 
en stor överlappning mellan brukare som har LSS- och SoL-insatser. Den vanligaste diagnosen, 
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oavsett lagrum för insatsen, är autism. I gruppen kvinnor är autismdiagnos ännu vanligare än 
bland män, oavsett lagrum för insatsen. Två av fem brukare har tre eller flera psykiatriska 
diagnoser, vilket innebär att den psykiatriska samsjukligheten är hög. 

• Kvinnors upplevelse av insatser enligt LSS och SoL. Resultaten från 2021 års brukarundersökning har 
analyserats från könsperspektiv. Analysen visar att kvinnor, oavsett om de har insatser enligt 
LSS eller SoL, på varje fråga visar sämre resultat än män. Det innebär att kvinnor genomgående 
upplever sämre kvalitet i insatserna än vad män gör. Skillnaden är störst när det gäller otrygghet 
och självbestämmande. Exempelvis uppger knappt varannan kvinna (45 %) som bor på 
gruppbostad LSS att de är rädda för något hemma, motsvarande andel män är 26 procent. 
Skillnaden är ännu större inom socialpsykiatrins boenden, där uppger hela 47 procent av 
kvinnorna att de är rädda för något hemma. Inom socialpsykiatrin uppger också 41 procent av 
kvinnorna att de inte trivs hemma i jämförelse med männen där bara åtta procent uppger 
otrivsel. 

• Utifrån ett genusperspektiv granskar och analyserar myndighetsutövningen två gånger per år 
beviljade insatser uppdelat mellan män och kvinnor där män har en högre procent beviljade 
insatser jämfört med kvinnor men skillnaden är marginell. Bedömningsgrunderna skiljer sig inte 
åt utan ansökningar värderas och bedöms utifrån behov, inte beroende av kön.  

• I förvaltningens samlade genomgång av alla avvikelser framkommer att kvinnor och yngre 
brukare är överrepresenterade i händelser som rör hot och våld. 

Utifrån resultaten bör nämnden arbeta aktivt med trygghets- och säkerhetsfrågor, särskilt kopplat till 
brukare som är kvinnor. En slutsats från analysen är att nämnden behöver rusta för att bättre kunna 
möta yngre brukare, främst kvinnor, med psykiatrisk samsjuklighet. 

Ett pågående arbete för att stärka jämställdshetsperspektivet är VIP (Viktig Intressant Person), som är 
en självstärkande utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning som syftar till att höja 
självkänslan och stärka deltagarna. 

Nämnden utbildar personal kring våld och bemötande för att stärka jämställdheten för personer med 
funktionsnedsättning. 

En korrekt nulägesanalys är en förutsättning för att rätt åtgärder kan vidtas i strävan mot en jämställd 
funktionshinderverksamhet. Genom att identifiera skillnader i verksamheten utifrån bl.a. kön, ålder och 
diagnos så blir strategier mer träffsäkra. Det gäller såväl verksamhetsinnehåll och 
verksamhetsutveckling som budgetarbete. De kartläggningar och åtgärder som redovisas ovan syftar 
bland annat till att ge ett bättre underlag inför beslut om t.ex. budget. Det är Sociala omsorgsnämndens 
ambition att konkretisera jämställdhetsperspektivet ytterligare i kommande budgetarbete. 

Arbetsgivarperspektiv 

Med utgångspunkt från det personalpolitiska programmet, i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM-
årshjul) arbetar nämnden med att utveckla arbetet kring jämställdhet för att stärka medarbetares lika 
rättigheter och möjligheter, informera om diskrimineringsgrunder i verksamheterna och på så sätt ge 
medarbetarna en bra arbetsplats. Dessutom arbetar nämnden med att analysera män- och kvinnors 
löneskillnader i den årliga lönekartläggningen. 

3.2.2 Nämndens egna uppdrag 

3.3 Så här följer nämnden upp grunduppdraget 
Uppföljning är en viktig del av styrning och ledning. Nämndens uppföljning ska vara meningsfull, tydlig 
och innefatta analyser av resultat och ge tillräckligt underlag för att fatta beslut. Ju bättre nämnden 
lyckas beskriva sin verksamhet med dess resultat och behov, desto bättre förutsättningar finns för att 
fatta beslut om budget och uppdrag. 
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Sociala omsorgsnämnden följer årligen upp följande områden; 

• Resultat och analys av det systematiska kvalitetsarbetet och arbetet med patientsäkerhet 
sammanfattas årligen i en patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse. 

• Brukarundersökning (SKR) 
• Socialstyrelsens årliga sammanställning - Öppna jämförelser. 
• Sammanställning och analys av inkomna synpunkter. 
• Sammanställning och analys av samt åtgärder med anledning av avvikelser enligt 

Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen inkl. lex Sarah och lex Maria. 
• Redovisning av ej verkställda beslut inom tre månader. 
• Statistik genom avvikelser som beskriver målgruppen och målgruppens behov. 

Nämnden följer också kontinuerligt den avtalsuppföljning som genomförs gällande privata utförare 
(entreprenad enligt LOU) samt sammanställt i en årlig redovisning av all uppföljning. Den 
sammanställda redovisningen från uppföljningen av privata utförare rapporteras av nämnden till 
Kommunstyrelsen. 

Sociala omsorgsnämnden har identifierat målområdet "delaktighet och inflytande för brukare" som ett 
särskilt prioriterat målområde. Nämnden följer därför upp två indikatorer som berör brukarnas 
delaktighet och inflytande genom brukarenkäten. Syftet med att följa upp indikatorerna "jag får 
bestämma saker som är viktiga" och "pratar personalen med dig så att du förstår vad dem menar" är att 
på lång sikt öka både delaktigheten och brukarinflytandet. 

Nämnden har också identifierat målområdet "attraktiv arbetsgivare" som handlar om att kunna 
attrahera, rekrytera, introducera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare. Nämnden följer upp två 
indikatorer som är kopplade till detta målområde, korttidssjukfrånvaro och resultatet av 
medarbetarenkäten. 

3.3.1 Omsorg om varandra och miljön 

Verksamhetens indikatorer Så nås målet för indikatorn 

Andelen brukare som svarar "ja" på frågan "får du 
bestämma över saker som är viktiga för dig" ska 
öka (uttryckt i procentsats) 

Sociala omsorgsnämnden har identifierat 
målområdet "delaktighet och inflytande för brukare" 
som ett särskilt prioriterat målområde. 
 
Syftet med att följa upp indikatorn "jag får 
bestämma saker som är viktiga" är att på lång sikt 
öka både delaktigheten och brukarinflytandet. 
Delaktighet i sin egen hälsa och vård är en 
mänsklig rättighet och en hälsofrämjande faktor. 
Indikatorn är hämtad från SKR`s brukarenkät som 
genomförs en gång varje år. 

Andelen brukare som svarar "ja" på frågan "Pratar 
personalen med dig så att du förstår vad dem 
menar" ska öka (uttryckt i procentsats) 

Sociala omsorgsnämnden har identifierat 
målområdet "delaktighet och inflytande för brukare" 
som ett särskilt prioriterat målområde. 
 
Syftet med att följa upp indikatorn "Pratar 
personalen med dig så att du förstår vad dem 
menar" är att belysa att delaktighet och inflytande 
handlar om att kunna få information och ge 
information på ett sätt som möjliggör ökad 
delaktighet och inflytande i sin vardag. Delaktighet i 
sin egen hälsa och vård är en mänsklig rättighet 
och en hälsofrämjande faktor. Indikatorn är hämtad 
från SKR`s brukarenkät som genomförs en gång 
varje år. 
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3.3.2 Egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer Så nås målet för indikatorn 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

Redovisning av andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid är fortsatt hög. Nämnden har särskilt 
identifierat korttidssjukfrånvaron 1-14 dagar som 
angeläget att påverka för att uppnå satt målvärde.  
 
Genom att arbeta långsiktigt med målet att vara en 
attraktiv arbetsgivare och fortsätta att arbeta med 
förebyggande insatser får vi ner sjukfrånvaron. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten 
ska minska. 

Att andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid i % inte 
minskar i önskad takt medför att arbetad tid för 
timavlönade inte minskar i takt med tidigare satt 
målvärde. Dessutom används timvikarier när 
verksamheten inte lyckas rekrytera ordinarie 
personal pga brist på kompetens. 
Sommarvikarierna har timlön som löneform, vilket 
också gör att andelen timavlönade är relativt hög.  
 
Genom att efterleva optimerad 
bemanningsmodellen fullt ut på förvaltningen så 
minskar vi andelen timanställda. Just nu pågår ett 
pilotprojekt på sex enheter där grundbemanningen 
ska vara högre än det verkliga bemanningsbehovet. 
Överkapaciteten används för att täcka 
korttidsfrånvaro på dessa enheter och därmed 
minska behovet av timanställda. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads 
friskvårdsbidrag ska öka, % 

Friskvård är till för att medarbetare ska må bättre 
och undvika sjukdomar. Borås stad erbjud 
friskvårdssubventioner för motion, kostråd, 
massage, rökavvänjning och andra hälsoinsatser 
för anställda.  
 
För att nå målet fortsätter vi att informera om 
friskvårdsbidraget på APT och i våra introduktioner. 

 

Verksamhetens indikatorer Så nås målet för indikatorn 

Andelen medarbetare som svarar 4 eller 5 på 
frågorna i Borås stads medarbetarenkät, avsnitt 
"Helhet", ska öka 

Sociala omsorgsnämnden har identifierat 
målområdet attraktiv arbetsgivare som ett särskilt 
prioriterat målområde. Aktiviteterna i 
handlingsplanen förväntas bidra till en ökning av 
indikatorn. 

Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar) ska minska, %. Sociala omsorgsnämnden har identifierat 
målområdet attraktiv arbetsgivare som ett särskilt 
prioriterat målområde. 
 
Enheterna ska arbeta systematiskt med sitt 
arbetsmiljöarbete. Genom detta upptäcks och 
åtgärdas risker i tid så att ohälsa förebyggs. Bra 
förutsättningar i arbetet leder till minskad 
korttidsfrånvaro. Cheferna följer Borås stads rutin 
för rehabilitering och samtal vid korttidsfrånvaro. 
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3.3.3  Verksamhetsmått 

3.3.3.1 Funktionshinderverksamhet LSS 

Övergripande 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 

Årsutfall 
2021 Budget 2022 Budget 2023 

Antal personer med LSS-
beslut 

933 943 901 920 905 

Personlig assistans 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 

Årsutfall 
2021 Budget 2022 Budget 2023 

Antal personer med 
personlig ass enl LSS 

80 63 62 60 57 

Antal personer med 
personlig ass enl SFB 

184 174 177 180 183 

Antal timmar personlig 
assistans enl LSS 

166 133 190 518 173 043 166 000 160 000 

Varav retroaktiva beslut, 
antal timmar 

3 550 10 539 3 227 0 0 

Daglig verksamhet 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 

Årsutfall 
2021 Budget 2022 Budget 2023 

Antal personer med beslut 
om daglig verksamhet 

470 477 460 470  

Antal verkställda beslut 
om daglig verksamhet 

    443 

- varav externt köpta 
platser enl LOV 

107 92 94 102 127 

- varav externt köpta 
platser annan kommun 

21 14 15 15 7 
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Till 2023 ändras definitionen av måttet antal personer med beslut om daglig verksamhet till antal verkställda beslut om daglig verksamhet. 

Bostad med särskild service för vuxna 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 

Årsutfall 
2021 Budget 2022 Budget 2023 

Antalet personer med 
verkställda beslut om 
boende 

347 338 324 336 321 

- varav externt köpta 
platser 

13 20 16 15 12 

3.3.3.2 Funktionshinderverksamhet SoL 

Övergripande 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 

Årsutfall 
2021 Budget 2022 Budget 2023 

Antal personer med 
beviljade insatser 

610 531 406 540 420 

Bostad med särskild service 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 

Årsutfall 
2021 Budget 2022 Budget 2023 

Antal personer med 
särskilt boende 

93 100 94 97 94 

- varav externt köpta 
platser 

28 40 27 22 15 

Externt köpta platser med 
delat betalningsansvar 

    7 

Fr.om. 2023 redovisas externt köpta platser på två rader. I verksamhetsmåttet antal personer med särskilt boende ingår inte längre externa 
platser med delat betalningsansvar. 

Insatser i ordinärt boende 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 

Årsutfall 
2021 Budget 2022 Budget 2023 

Antal personer med 
boendestöd 

356 285 219 245 245 
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Verksamhetsmått Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 

Årsutfall 
2021 Budget 2022 Budget 2023 

Antal utförda timmar 
boendestöd 

16 216 14 981 16 180 16 150 18 000 

Sysselsättning enligt SoL 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 

Årsutfall 
2021 Budget 2022 Budget 2023 

Antal personer med 
sysselsättning enligt SoL 

103 89 84 90 85 

Övrigt 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 

Årsutfall 
2021 Budget 2022 Budget 2023 

Antal personer med 
trygghetslarm 

94 75 67 90 85 

3.3.4 Dessa indikatorer och verksamhetsmått föreslås att inte följas 
upp 

Sociala omsorgsnämnden vill ändra definitionen av verksamhetsmåttet för daglig verksamhet till att 
följa antal personer med verkställda beslut om daglig verksamhet. Detta för att koppla ihop 
verksamhetsmåttet och nämndens budget för daglig verksamhet. Nämnden har en kostnad först när ett 
beslut är verkställt. 

Nämnden föreslår att indikatorn andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, inte 
längre ska följas upp. Friskvårdsbidraget är en av många förmåner som finns inom Borås Stad. 
Information om förmåner lämnas vid anställning samt årligen på arbetsplatsträffar. Indikatorn visar 
endast andel anställda som ansöker om bidraget men inte hur nyttjandegraden faktiskt ser ut då alla inte 
använder det i praktiken. Indikatorn visar inte heller på vilka hälsoeffekter det medför eller om det 
påverkar attraktiviteten hos arbetsgivaren. 

3.4 Samarbete för att klara grunduppdraget 
Samarbete inom Borås Stad sker med övriga nämnder och förvaltningar. Främst inom det sociala 
klustret och särskilt med Vård- och äldrenämnden och Individ- och familjeomsorgen i frågor som rör 
hälso- och sjukvård och socialtjänst. En annan viktig samarbetspart är Lokalförsörjningsnämnden då 
Sociala omsorgsnämndens verksamheter är beroende av ändamålsenliga lokaler. Grundskolenämnden 
samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är också viktiga samarbetspartners då de verkställer 
insatsen korttidstillsyn enligt LSS. Dessutom är övergången mellan gymnasiesärskolan och daglig 
verksamhet avgörande för att brukare ska kunna få en bra start in i yrkeslivet. 

Nämndens samarbeten med externa aktörer är också viktiga för att klara grunduppdraget. Sociala 
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omsorgsnämnden är en vårdgivare och samverkan med Västra Götalandsregionen är viktigt för att klara 
hela vårdkedjan. Samarbetet sker primärt med regionens primärvård, Södra Älvsborgssjukhus (SÄS), 
tandvården och övriga kliniker både lokalt och genom Närvårdssamverkan. 

Med civilsamhället sker också samarbete främst i form av IOP (Idéburet offentligt partnerskap) och 
med föreningar. Nämnden samverkar med funktionshinderorganisationer genom ett lokalt 
funktionshinderråd. 

Statliga myndigheter och externa utförare är också samarbetspartners. Det kan handla om högskola och 
universitet, försäkringskassan eller tillsynsmyndigheter såsom t ex Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO). Sociala omsorgsnämnden har externa utförare i form av daglig verksamhet LSS enligt lagen om 
valfrihet (LOV) och entreprenader för grupp- och servicebostäder LSS enligt lagen om offentlig 
upphandling (LOU). 

4 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder 
och styrelser 

Sociala omsorgsnämnden har ett särskilt samarbetsuppdrag avseende tillgänglighet. Samarbetsuppdraget 
syftar till att stärka helhetssynen av begreppet tillgänglighet och att få nämnder och styrelser att 
tydligare se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra till ökad måluppfyllelse med 
utgångspunkt i vad som är ”det bästa” för kommuninvånaren. Det särskilda samarbetsuppdraget är 
därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och befogenheter i tillgänglighetsfrågor som har gemensam 
karaktär. 

Samarbetsuppdraget innebär att nämnden har 

• befogenhet att sammankalla berörda nämnder 
• ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång 
• skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete kring tillgänglighet 
• formulerar mål för uppdraget 
• resultatet mäts, utvärderas och redovisas. 

För att genomföra detta finns Program för tillgänglighet samhälle. Programmet bygger på Borås Stads 
vision att medborgarna ska vara medskapare och få ett reellt inflytande på stadens utveckling. Borås 
Stad vill förstärka sina insatser för att göra samhället mer tillgängligt för alla. Program för tillgänglighet 
samhälle visar kommunens ambitioner för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett 
gott liv i Borås. Ytterst handlar det om alla människors lika värde och rätt att delta i samhället. Syftet 
med programmet är att ge vägledning för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får 
samma möjligheter som andra att utöva sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. Programmet ska 
leda till åtgärder för att undanröja de brister och hinder som idag finns för tillgänglighet, delaktighet 
och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. I programmet finns det sex prioriterande 
områden som är hämtade ur FN:s konvention av rättigheter till personer med funktionsnedsättningar 
och dess 50 artiklar. I Sociala omsorgsnämndens uppdrag ligger ansvaret att följa upp de aktiviteter som 
finns i handlingsplanen. 

Nämnden har en funktionshinderkonsulent anställd med uppgift att samordna och planera 
samarbetsuppdraget tillgänglighet genom att: 

• anordna workshops om tillgänglighet. På workshopen bjuds olika nämnder och bolagsstyrelser 
in. Syftet är att sprida kunskap om tillgänglighet och att skapa förutsättningar och legitimitet för 
samarbetet. 

• anordna tillgänglighetsutbildningar till olika förvaltningar och bolag. 
• samarbeta med alla förvaltningar och bolag genom tillgänglighetsombudsträff. Syftet med 
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träffen är att sprida kunskap om tillgänglighet till olika förvaltningar och Borås egna bolag och 
att förankra tillgänglighetsarbetet i staden. 

• bistå med rådgivning till förvaltningar och bolag i arbetet med tillgänglighet. 
• fungera som kontaktperson för olika föreningar och organisationer gällande tillgänglighet. 
• deltar i :  

o stadens tre funktionshinderråd samt funktionsrätt Borås ordförande möte. 
o olika nätverksträffar: Mänskliga rättigheter nätverk, tillgänglighetsnätverk Västra 

Götaland, MFD nätverk 
o olika arbetsgrupper riktade till personer med funktionsnedsättning som t.ex. Funkisgala, 

revideringen av funktionshinder- och pensionärsråden reglemente, handlingsplan för 
Mänskliga rättigheter, Rättighetsmånaden 

5 Resurser 

5.1 Resultat 

5.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr) 

Post Bokslut 
2021 Budget 2022 Prognos 

2022 
Budget 
2023:1 

Summa intäkter 123 385 120 016 120 016 124 733 

Summa kostnader -825 577 -871 179 -878 755 -896 191 

Buffert (endast i budget) 0 -7 587 0 -7 792 

Nettokostnad -702 193 -758 750 -758 750 -779 250 

Kommunbidrag 727 863 758 750 758 750 779 250 

Resultat jämfört med kommunbidrag 25 670 0 0 0 

Ackumulerat resultat -5 787 17 383 17 383 17 383 

Nettoinvesteringar 0 500 0 1 000 

Den 22 juni beslutade Kommunfullmäktige om tilläggsbudget för 2022 på 1 150 tkr. Budgetram för 2022 uppgår därefter till 758 750 tkr. 

5.2 Ekonomiska förutsättningar 
Sociala omsorgsnämndens preliminära budgetram för 2023 uppgår till 779,2 mkr. Budgetramen är 
indexuppräknad med 2,8% för löner och 2,5% för övriga kostnader, vilket motsvarar 20,3 mkr. 
Indexuppräkningen är en kompensation för förväntade pris- och löneökningar och påverkar inte 
bemanning eller reala förändringar i verksamheten. Den preliminära budgetramen är även uppräknad 
med 0,2 mkr för volymökning enligt befolkningsprognos. 

Intäkter 

Statsbidrag 

I planeringsunderlaget för budget 2023 har det antagits att statsbidraget för att säkerställa en god vård 
och omsorg för äldre personer fortsätter med samma belopp under 2023 (4 mkr). Det har även gjorts 
ett antagande att statsbidraget för habiliteringsersättning fortsätter under kommande år. 
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Ökade budgeterade intäkter kommer från statsbidraget god och nära vård. SKR och staten har träffat 
en överenskommelse om att under 2022 vidareutveckla den nära vården. Detta görs genom statsbidrag 
till kommunerna och regionerna. Sociala omsorgsnämnden använder dessa medel för utveckling av den 
nära vården och utökar arbetet med omställning till den nära vården under 2023. Nämnden planerar för 
att statsbidraget finns kvar under kommande år. 

Kostnader 

Personalkostnader 

Personalomkostnadspålägget (PO-pålägget) ökar med 3,5%-enheter till 2023, från 39,90% till 43,40%. 
Anledningen till höjningen beror på det nya pensionsavtalet som träder i kraft den 1 januari 2023 och 
innebär att pensionsavsättningarna till medarbetarna ökar. Utifrån budgeterade lönekostnader för 2023 
innebär ett ökat PO-pålägg för nämnden en ökad kostnad med ca 14 mkr. Nämnden förutsätter att det 
ges kompensation för hela kostnadsökningen när den definitiva budgetramen för 2023 beslutas. 

Jämfört med före pandemin används skyddsmaterial som t.ex. munskydd och handskar nu mer 
frekvent och följsamhet till basala hygienrutiner är bättre. Detta gör att verksamhetens kostnader för 
skyddsmaterial är betydligt högre än tidigare. 

Lokalkostnader 

Nämnden har fått högre hyreskostnader för gruppbostäder inom socialpsykiatrin samt för en 
gruppbostad LSS. Kostnaden avser gemensamhetsytor (korridorer) vilket tidigare har betalats av 
Lokalförsörjningsnämnden (LFN). Den ökade kostnaden uppgår till 1,3 mkr och har för 2022 
finansierats genom en omflyttning av budget från personal till lokaler. Nämnden bör få tillskott för 
hyresökningen som enbart beror på att betalningsansvaret för gemensamhetsytor flyttat från 
Lokalförsörjningsnämnden till Sociala omsorgsnämnden. 

Under första kvartalet 2023 färdigställs gruppbostaden Sörmarksliden. Nybyggnationen innebär en flytt 
av en befintlig gruppbostad och en hyresökning för nämnden med 0,5 mkr. 

Gruppbostad personkrets 3 

Genom en verksamhetsövergång där förvaltningen lämnade över en gruppbostad med personkrets 1 till 
entreprenad och tog emot en gruppbostad med personkrets 2 möjliggjorde att skapa platser för 
personkrets 3. Nämnden har inte tidigare drivit gruppbostad för personkrets 3. Gruppbostaden för 
personkrets 3 kräver en högre personalbemanning än gruppbostaden som lämnades över till 
entreprenad. För att kompensera för ökade kostnader ser nämnden att det behövs tillskott med 
1,5 mkr. 

Volymökning daglig verksamhet 

Nämnden har en volymökning inom daglig verksamhet, där antalet deltagare med verkställda beslut har 
ökat med 30 st. sedan 2019. Antalet deltagare har varit svårt att beräkna under pandemiåren 2020 och 
2021 när många deltagare hade uppehåll i verkställighet. Volymökningen ger nämnden högre kostnader 
än budgeterat för ersättning till externa utförare inom LOV (lagen om valfrihet) samt till 
verkställigheten inom förvaltningen. Fler deltagare på daglig verksamhet ger även en högre kostnad för 
habiliteringsersättningen. Volymökningen gör att nämnden behöver kompenseras med 4,5 mkr i utökad 
budgetram. 

Volymökning gruppbostad LSS, Gamla Kyrkvägen 

Brukarna tillhörande målgruppen blir allt äldre och får fler åldersrelaterade sjukdomar som kräver ett 
ökat behov av vård- och omsorgsinsatser. Nämnden kommer att färdigställa en gruppbostad LSS med 
inriktning äldre under första kvartalet 2023, vilket även kommer att innebära en nettoökning av 5 
platser LSS. För att driva gruppbostaden begär nämnden kompensation med 12,2 mkr. 

Volymökning korttidsboende socialpsykiatri 

Vid årsskiftet kommer korttidsboendet för socialpsykiatri att flytta till nya lokaler och samtidigt görs en 
utökning av antalet platser från dagens fyra platser till sex platser. Nämnden behöver en utökad 
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budgetram med 2 mkr för volymökningen. 

Volymer personlig assistans 

Budgeterat antal beslutade timmar personlig assistans LSS för 2023 är 6 000 färre timmar än budget 
2022. Budgeterat antal beslut med personlig assistans enligt SFB (socialförsäkringsbalken) är däremot 
fler än budget 2022. För personlig assistans enligt SFB är nämnden betalningsskyldig för de första tjugo 
timmarna per vecka. Sammantaget innebär volymförändringarna att budget flyttas från personlig 
assistans LSS till personlig assistans enligt SFB och att totala budgeterade kostnaden är på samma nivå 
som för 2022. 

Lagändringarna om stärkt rätt till personlig assistans som träder i kraft den 1 januari 2023 kommer att 
innebära att fler personer beviljas assistans av Försäkringskassan samtidigt som fler personer också kan 
få assistans beviljad av kommunen. Detta kommer att innebära ökade kostnader för Sociala 
omsorgsnämnden, men i dagsläget är omfattningen oklar. 

Nämnden är skyldig att ersätta privata assistansbolag för merkostnad vid ordinarie assistents 
sjukfrånvaro. Fram till och med mars i år har staten tagit en del av kostnaden för sjukfrånvaron vilket 
gör att kostnaderna inför 2023 är svåra att prognostisera. 

Kompetensutveckling 

I kapitel 2 Utmaningar, risker och möjligheter – Omvärldsanalys samt i kapitel 7 Arbetsgivarpolitik 
beskriver nämnden bland annat att målgruppen har förändrats med avseende på brukare med komplex 
problematik. För att personalen ska få bättre förutsättningar att hantera komplexiteten i arbetet och få 
en mer hållbar arbetsmiljö behöver nämnden kompetensutveckla personalen. 

Utmaningar i ekonomin 

Nämnden har utmaningar med budgetunderskott inom främst boendestöd samt inom gruppbostäder 
socialpsykiatri. Det finns upprättade åtgärds- och handlingsplaner för att få en budget i balans för 
verksamheterna. Underskotten gör att nämnden ser det än mer viktigt att kompenseras för äskningarna 
nedan. 

Äskningar i budget 2023  

Nämnden begär kompensation med 22,0 mkr i budget 2023 avseende följande poster: 

• Gruppbostad LSS - Gamla Kyrkvägen: 12,2 mkr 
• Korttidsboende socialpsykiatrin: 2,0 mkr 
• Fler verkställda beslut daglig verksamhet: 4,5 mkr 
• Gruppbostad LSS - personkrets 3: 1,5 mkr  
• Ökad hyreskostnad p.g.a. gemensamhetsytor: 1,3 mkr 
• Gruppbostad LSS - Sörmarksliden: 0,5 mkr 

Nämnden äskar medel för att kompetensutveckla personalen. 

Enligt Kommunstyrelsens beslut om ekonomiska ramar 2023 ska nämnderna kompenseras för ökat 
PO-pålägg men med beaktande av att PO-pålägget har sänkts under 2022. Nämnden anser att 
kompensation bör ges för hela kostnadsökningen av PO-pålägget som till 2023 uppgår till 3,5%-
enheter. 

5.3 Verksamhet 2023 

Tkr Bokslut 2021 Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023:1 

Central administration     

Intäkt 143 164 164 1 568 
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Tkr Bokslut 2021 Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023:1 

Kostnad -29 153 -32 310 -31 310 -34 317 

Nettokostnad -29 010 -32 146 -31 146 -32 749 

Politisk verksamhet     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -1 462 -1 640 -1 640 -1 640 

Nettokostnad -1 462 -1 640 -1 640 -1 640 

Vård och omsorg i ordinärt 
boende     

Intäkt 1 528 909 909 2 559 

Kostnad -17 459 -20 545 -24 245 -24 393 

Nettokostnad -15 931 -19 636 -23 336 -21 834 

Vård och omsorg i särskilt 
boende     

Intäkt 7 004 7 116 7 116 7 516 

Kostnad -90 191 -87 978 -91 678 -92 351 

Nettokostnad -83 187 -80 862 -84 562 -84 835 

Insatser enl LSS     

Intäkt 109 804 110 326 110 326 111 589 

Kostnad -677 911 -720 146 -721 333 -735 146 

Nettokostnad -568 107 -609 820 -611 007 -623 557 

Övrig vård och omsorg     

Intäkt 1 452 1 501 1 501 1 501 

Kostnad -5 948 -8 560 -8 560 -8 344 

Nettokostnad -4 496 -7 059 -7 059 -6 843 

Buffert     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad 0 -7 587 0 -7 792 

Nettokostnad 0 -7 587 0 -7 792 

     

Intäkt     

Kostnad     

Nettokostnad     

     

Intäkt     

Kostnad     

Nettokostnad     

     

Intäkt     

Kostnad     

Nettokostnad     
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Tkr Bokslut 2021 Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023:1 

Intäkt     

Kostnad     

Nettokostnad     

     

Intäkt     

Kostnad     

Nettokostnad     

     

Intäkt     

Kostnad     

Nettokostnad     

     

Intäkt     

Kostnad     

Nettokostnad     

Totalt     

Intäkt 119 931 120 016 120 016 124 733 

Kostnad -822 124 -878 766 -878 766 -903 983 

Nettokostnad -702 193 -758 750 -758 750 -779 250 

Den 22 juni beslutade Kommunfullmäktige om tilläggsbudget för 2022 på 1 150 tkr. Budgetram för 2022 uppgår därefter till 758 750 tkr. 

5.3.1 Central administration 

Budgetramen för central administration är till 2023 uppräknad med index samt utökad med 
statsbidragsintäkter och lönekostnader som statsbidraget finansierar. Utifrån omvärldsanalysen om en 
förändrad målgrupp kommer nämnden att anställa en handledare som ska öka kompetensen hos 
personal till brukare med funktionsnedsättning i kombination med samtidig psykisk ohälsa. Till 
handledaren samt till en projektledare som driver arbetet med nära vård kommer nämnden att använda 
statsbidraget God och nära vård. 

Prognosen för 2022 är ett överskott för verksamheten, vilket kommer av vakanta tjänster inom 
stödfunktioner. Till 2023 kommer alla tjänster att vara tillsatta och därmed försvinner överskottet. 

5.3.2 Politisk verksamhet 

Det har inte gjorts någon uppräkning av budgetramen eftersom den politiska verksamheten har ett litet 
överskott. 

5.3.3 Vård och omsorg i ordinärt boende 

Intäkterna ökar till 2023 vilket beror på att nämnden kommer använda statsbidraget God och nära vård 
inom ordinärt boende. Det ska användas för att utveckla arbetssättet vid omställningen till en nära vård. 
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Ökade budgeterade kostnader 2023 jämfört med 2022 p.g.a. att några tjänster finansieras med 
statsbidrag. Antal utförda timmar boendestöd förväntas öka med 1 850 timmar jämfört med 
budgeterade timmar för 2022 vilket därmed ger högre budgeterade personalkostnader. Löner och 
övriga kostnader är även uppräknade med index. 

Verkställigheten av boendestöd har ett underskott under 2022 och arbetet för att få en budget i balans 
kommer att fortsätta under 2023. 

5.3.4 Vård och omsorg i särskilt boende 

Verksamhetens kostnader har räknats upp med index för löner och övriga kostnader. Det har även 
gjorts en budgetmässig omfördelning av kostnader från insatser enligt LSS och SFB till vård och 
omsorg i särskilt boende. Omfördelningen har inte någon påverkan av verksamheten utan är endast 
kopplad till statistik och att kostnaden ska följa verksamhetsmåtten. 

Antal externa placeringar inom socialpsykiatri är budgeterade med ca 27 mkr för 2023 och bygger på en 
prognos utifrån nuläge. För att särskilja på köp av placeringar i andra kommuner där nämnden ansvarar 
för placeringen och kan arbeta med hemtagning och för placeringar där nämnden endast har ett 
betalningsansvar eftersom placeringen görs av en annan nämnd, har verksamhetsmåttet ändrats. 

Inom nämndens egna gruppbostäder socialpsykiatri finns det ett underskott och arbetet för att få en 
budget i balans kommer att fortsätta under 2023. Till 2022 fick nämnden högre hyreskostnader med 
0,9 mkr för gruppbostäderna inom socialpsykiatrin. 

5.3.5 Insatser enligt LSS 

Intäkterna ökar till 2023 vilket beror på att nämnden förutom statsbidraget God vård och omsorg av 
äldre även kommer använda statsbidraget God och nära vård. Inom verksamheten insatser enligt LSS är 
det nämndens hälso- och sjukvårdsorganisation som arbetar med att stödja omställningen till en nära 
vård. 

Ökade budgeterade kostnader 2023 jämfört med 2022 p.g.a. att några tjänster inom hälso-och 
sjukvårdsorganisationen finansieras med statsbidrag. Löner och övriga kostnader är uppräknade med 
index. Det har även gjorts en budgetmässig omfördelning av kostnader från insatser enligt LSS till vård 
och omsorg i särskilt boende. Omfördelningen har inte någon påverkan av verksamheten utan är endast 
kopplad till statistik och att kostnaden ska följa verksamhetsmåtten. 

Antal externa placeringar inom LSS är budgeterade med ca 33 mkr för 2023 och bygger på en prognos 
utifrån nuläge. 

5.3.6 Övrig vård och omsorg 

Verksamhetens kostnader har räknats upp med index för löner och övriga kostnader. Minskad 
budgetram för övrig vård och omsorg p.g.a. av en mindre budgetmässig justering som inte påverkar 
verksamheten. 

5.3.7 Buffert 

Enligt ekonomistyrningsprinciperna ska nämnderna inom sin budget avsätta lägst 1% av 
kommunbidraget till en buffert för oförutsedda händelser. Sociala omsorgsnämndens buffert för 2023 
är budgeterad till 7 792 tkr. 
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6  Investeringar 

6.1 Investeringar, årliga anslag 

Projekt Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 

Sörmarksliden LSS 500 0 0 0 0 0 

Gamla Kyrkvägen LSS 0 500 0 0 0 0 

Summa 500 500 0 0 0 0 
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Vid planerad nybyggnation av gruppbostäder äskar nämnden investeringsbudget. Under byggprocessen 
blir det sedan ofta förseningar p.g.a. överklaganden m.m. Därför behöver nämnden ofta flytta fram 
investeringsbudget till kommande år. 

Gruppbostad Sörmarksliden LSS kommer inte att färdigställas under 2022 och därmed kommer 
nämnden i samband med årsbokslutet att begära överföring av investeringsmedel till 2023. 

Gruppbostad Gamla Kyrkvägen LSS - en gruppbostad med inriktning äldre LSS som beräknas vara klar 
under första kvartalet 2023. 

7 Arbetsgivarpolitik 
Forskning visar att det finns ett antal gemensamma faktorer hos friska organisationer, bland annat ett 
närvarande ledarskap, delaktighet och påverkansmöjligheter för all personal, systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM) i vardagen, bra introduktioner och kompetensutveckling genom hela 
arbetslivet. 

För att möta framtida behov av kompetensförsörjning har nämnden tagit fram en konkret 
handlingsplan för att arbeta med. I den fokuserar nämnden både på välkända friskfaktorer och på 
områden som identifierats specifikt på Sociala omsorgsförvaltningen för att kunna rekrytera och behålla 
personal. Handlingsplanen innehåller konkreta aktiviteter som förvaltningen ska arbeta med under 
2022-2024: 

• En av nämndens viktigaste utmaningar handlar om medarbetares kompetens när komplexiteten 
kring brukarna ökar. Förekomsten av hot- och våld i verksamheterna gör både brukare och 
personal utsatta. Arbetsplatser som frekvent drabbas av hot och våld har visat sig ha svårare att 
behålla och nyrekrytera personal. Det är ett stort och allvarligt arbetsmiljöproblem som ännu 
mer lyfter fram vikten av rätt kompetens inom verksamheterna. Genom att höja kompetensen 
får personalen bättre förutsättningar att hantera komplexiteten i arbetet och en hållbar 
arbetsmiljö. 

• Idag tappar nämnden erfarna kandidater i chefsrekryteringarna på grund av låga löner. Att 
betala för rätt kompetens är en fråga nämnden behöver hantera framöver. 

• Vård- och omsorgscollege (VO-college) är en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, 
fackliga organisationer och utbildningsanordnare. Syftet är att skapa attraktiva och moderna 
utbildningar med hög kvalitet för att trygga framtida personal- och kompetensförsörjning inom 
vård och omsorg. 

• Sociala omsorgsnämnden genomför Chefoskopet under 2022 där syftet är att kartlägga 
chefernas förutsättningar. Under 2023 ska nämnden arbeta vidare med frågan utifrån vad som 
framkommer i kartläggningen. Genom att arbeta systematiskt med chefernas introduktion och 
kompetensutveckling skapas bättre förutsättningar att klara chefsuppdraget. 

• Nämnden arbetar vidare med arbetsgivarvarumärket genom att bland annat vara synliga på 
mässor och i sociala medier samt genom att ta emot praktikanter och feriearbetare. 

Nämnden ser vidare att det även är svårt att rekrytera legitimerad personal till hälso- och 
sjukvårdsorganisationen. Idag tvingas nämnden att köpa sjukskötersketjänster via bemanningsföretag, 
vilket är väldigt kostsamt. För att avlasta sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter har 
nämnden anställt undersköterskor och rehabiliteringsassistenter och utvecklar således 
arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper. Genom att organisera arbetet annorlunda ser nämnden 
att resurserna fortsatt kan användas effektivt. 

Nämnden bedömer att en handlingsplan för området "attraktiv arbetsgivare" och en strategisk 
kompetensförsörjningsplan på ett strukturerat sätt ska säkra att antalet medarbetare med rätt 
kompetens ska finnas på rätt plats och i rätt tid. Det innebär att nämnden på kort, medellång och lång 
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sikt behöver ta tillvara, utveckla och styra medarbetarnas och organisationens kompetens för att uppnå 
verksamhetsmålen. Det är avgörande att nämnden klarar denna omställning för att kunna verkställa 
grunduppdraget samt vara en framgångsrik och attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare som 
kan tillgodose brukarnas behov. 
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