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Uppföljning av Kommunstyrelsens uppdrag till  
Sociala omsorgsnämnden 
Kommunstyrelsen gav Sociala omsorgsnämnden uppdrag den 25 maj 2015 i ärendet 
”Förslag till samordnad och rättsäker myndighetsutövning i ärende rörande våld”. 
Uppdraget var; Sociala omsorgsförvaltningen tillförskaffar resurser för skyddade boenden och 
initierar samverkan med bostadsbolagen i Borås kring tillfälliga boendekontrakt/förtur för 
målgruppen våldsutsatta. Sociala omsorgsnämnden (SON) var i sitt remissvar positiv till 
uppdraget (SON 19 maj 2014) men framhöll vikten av att nämnden tillförs medel 
motsvarande uppdragets omfattning. 
 
Uppföljning 
Sociala omsorgsförvaltningen (SOF) har i samarbete med Arbetslivsförvaltningen 
(ALF) införskaffat fyra lägenheter utifrån de speciella behov som kan finnas för 
målgruppen. Antalet lägenheter var utifrån ALF:s önskemål och omfattningen har 
beslutats med tanke på att en lägenhet ska finnas tillgänglig för akutare behov. 
Lägenheterna har enbart nyttjats av målgruppen och det har så gott som alltid funnits 
en lägenhet ledig (26 januari fanns två lägenheter lediga). Boendesociala enheten har 
administrerat lägenheterna och har haft viss kontakt med klienterna, främst i samband 
med in och utflytt men även en del andra insatser som exempelvis hjälp med inköp 
eller körning till andra vårdgivare. Det ingår i kostnaden för lägenheterna som 
nämnden fakturerat ALF. 
 
Den boendesociala enheten har i sitt uppdrag en regelbunden samverkan med olika 
hyresvärdar och bostadsbolag där en del är gemensamma möten. Inledningsvis var 
den dåvarande verksamhetsutvecklaren för relationsvåld inbjuden till ett sådant möte 
och informerade om relationsvåld och om behov hos målgruppen, för att skapa en 
förståelse hos hyresvärdarna. 
 
Bostadssituationen i staden har förstärkt behovet hos hyresvärdar och bostadsbolag 
att ha olika former av säkerhet för att bevilja hyreskontrakt. Verksamheten har oftast 
inga svårigheter att få kontrakt av hyresvärdar och bostadsbolag som sedan hyrs ut i 
andra hand till hyresgäster med övergångs- eller sociala kontrakt. Hyresvärdar och 
bostadsbolag får då den säkerhet de önskar. 
 
För att övergångs- eller sociala kontrakt ska beviljas förutsätter det oftast behov av 
insats, vilket den aktuella målgruppen sällan behöver. De har ändå svårt att få tag i en 
bostad på den öppna bostadsmarknaden på grund av bostadssituationen. Någon form 
av förtur för målgruppen har inte varit en framkomlig väg ännu i vår samverkan med 
hyresvärdarna. Frågan har heller inte kunnat prioriteras, utifrån de resurser som 
funnits. Nämnden (SON) framhöll i sitt remissvar vikten av att den skulle tillföras 
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medel motsvarande uppdragets omfattning men så har inte skett utöver kostnaderna 
för lägenheterna. 
 
ALF och SOF har dialog i frågan kring behov av förstärkta insatser för målgruppen i 
form av stöd och/eller i kombination med korta sociala kontrakt. Den dialogen 
fortsätter liksom samverkan med hyresvärdar och bostadsbolag. 
 
Avslutningsvis 
SOF har tillförskaffat skyddade boenden för målgruppen men har inte i sin 
samverkan med hyresvärdarna hittills lyckats förhandla fram att målgruppen skulle få 
förtur till lägenheter. 
 
Verksamheten och uppdraget finns efter omorganisationen 2017-01-01 inom Individ- 
och familjeomsorgsnämnden. 
 
 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande    

Monica Svensson  
 Förvaltningschef 



INITIATIVÄRENDE  2017-01-23 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 

 
Bostäder för målgruppen våldsutsatta.  
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslöt den 25 maj 2015 (diarienummer 2014/KS0559) att uppdra följande till 
Sociala omsorgsnämnden:  
 
Sociala omsorgsförvaltningen tillförskaffar resurser för skyddade boenden och initierar samverkan med 
bostadsbolagen i Borås kring tillfälliga boendekontrakt/förtur för målgruppen våldsutsatta. 
 
Uppdraget beslutades i ärende: Förslag till samordnad och rättssäker myndighetsutövning i 
ärenden rörande våld. Ärendet initierades utifrån en tillsyn som Socialstyrelsen genomförde 
2012/13.  
 
Vid ett besök på Relationsvåldsenheten framkom med all önskvärd tydlighet att boendefrågan 
inte är löst. Därför är det angeläget att klarlägga hur Sociala omsorgsförvaltningen har hanterat 
uppdraget.  
 
Förslag till beslut 
 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att till nästa sammanträde få en föredragning om hur uppdraget från 
Kommunstyrelsen hanterats.  
 
För Alliansen (M, L, C, KD) 
 
 
Wiwi Roswall (M) 
1:e vice ordförande 
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Årsredovisning 2016 Sociala omsorgsnämnden 
I bifogat material redovisas förslag till årsredovisning 2016 för  
Sociala omsorgsnämnden i Borås Stad samt vissa yrkanden för särskilda kostnader 
som uppstått under året. 
 
Sociala omsorgsnämnden visar ett underskott i årets resultaträkning på 4 927 tkr 
jämfört med tillgängliga medel.  
 
Nettokostnadsökningen under 2016 för nämnden är 2,7 % att jämföra med förra 
årets ökning på 5,5 %.  
 
Nämnden begär att Kommunstyrelsen skriver av kostnaden utöver RAM för 
vårdformen Tvång i öppenvård, kostnaden uppgår till 13 472 tkr under 2016. 
 
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning 2016 för  
Sociala omsorgsnämnden, 
att begära kompensation för kostnader i samband med vårdformen Tvång i 
öppenvård med 13 472 tkr och 
att översända årsredovisning 2016 till Kommunstyrelsen. 
 
 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande    

Monica Svensson  
 Förvaltningschef 
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1 Inledning 
Brukare och medborgare 

Under 2016 har Borås Stad hemsida gjorts om. För Sociala omsorgsnämnden har detta inneburit att alla 
sidorna har setts över och under 2017 ska de tillgänglighetsanpassas. Sociala omsorgsnämnden har 
beviljats medel ur Sociala investeringsfonden till ett nytt projekt ”Schysst kompis”, som startat under 
året, med fokus på den yngre målgruppens hantering av kamratskap. Projektet ”Jämlik hälsa”, som 
riktar sig till de brukare som vill pröva på att utöva fysiska aktiviteter, är ett projekt i samarbete med 
Fritids- och folkhälsonämnden, medel till projektet har bekostats av Allmänna arvsfonden. I projektet 
har en hälsobok på lättläst svenska tagits fram. 

Nämnden har genomfört en medborgardialog 2016 med fokus på tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning. Resultatet och förslag på uppdrag kommer att presenteras för nämnden. 

Individ- och familjeomsorg Vuxen omfattar myndighetsutövning och olika former av utförande. Antal 
personer i en hemlöshetssituation som fått förstahandskontrakt är 21. Nämnden har nått målvärdet (20) 
trots den svåra situationen på bostadsmarknaden. ”Bostad först” innebär att personens behov av andra 
insatser hanteras först efter att bostad erbjudits. 

Inom IFO har det ombyggda boendet på Badhusgatan ersatt missbruksboendet på Tårpilsgatan. 

Verksamhet 

Inom funktionshinderverksamheten, som är indelad i myndighetsutövning, boende och personlig 
assistans ses en minskning sedan föregående år inom personlig assistans av dels antal ärenden (-5 
personer jmf 2015) dels antal timmar (-1545 tim. jmf 2015). Minskningen ligger i linje med 
Försäkringskassans nya hårdare tolkning av reglerna som gör det svårare att få personlig assistans. 344 
personer har beslut om grupp- eller serviceboende varav det för 14 personer verkställts i annan 
kommun. Under 2015 genomfördes en upphandling av 14 entreprenader av grupp- och serviceboende 
och övertagandet skedde i februari 2016. Upphandlingen är sedan tidigare ett beslut i 
Kommunfullmäktige om en fördelning av entreprenadverksamhet och drift i kommunal regi. För 
närvarande prognostiseras kön till boende inom funktionshinderverksamheten till 38 personer inom en 
femårsperiod. Av de 38 är 18 intresseanmälningar och 20 personer har beslut för att verkställas. 
Planering av ändamålsenliga boenden för dels de yngre målgrupperna med speciella behov som de äldre 
med speciella behov utifrån åldrandet har intensifierats med bl.a. kartläggning av befintliga boenden. 
Ett nytt uppdrag i budget 2015, att tillämpa Lagen om valfrihet för dem under 65 år, har resulterat i att 
27 procent av brukarna per 2016-12-31 valt andra utförare än kommunen av hemtjänstinsatser. 404 
personer har insatsen Daglig verksamhet varav 317 beslut utförs i kommunal regi och 71 på 
entreprenader enligt LOV (Lagen om valfrihet 2008:962) samt 16 externt placerade. 

Verksamheten i Socialpsykiatrin har utöver den ordinära verksamheten (myndighetsutövning och 
verkställighet) inriktats på att utveckla en handlingsplan inom PRIOsatsningen (Plan för riktade insatser 
inom psykisk ohälsa) för åtgärder inom arbete och sysselsättning, brukarmedverkan i form av 
delaktighet och inflytande samt kunskapsstöd och kompetensutveckling. 

Beslut riktade till målgruppen tvång i öppenvård har ökat drastiskt under året. Årets kostnad är 
13 472 tkr att jämföra med 7 073 tkr under 2015 och 2 467 tkr för år 2014. 

Ett stort omdaningsarbete inom IFO Vuxen pågår. Syftet är att vända kostnadsutvecklingen till 
hemmaplanslösningar och öppenvård före beslut om institutionsplaceringar. Här kan nämnas starten av 
öppenvård i egen regi, Smedjan, som under året bidrog till både minskade kostnader och minskade 
externa placeringar. 

Medarbetare 

Arbetstidsmodellen med syfte att ge alla medarbetare heltid, är införd inom hela förvaltningen. Man har 
hanterat delade turer och långa arbetspass och tagit bort detta på flertalet av enheterna men arbetet 
fortsätter under 2017. Förvaltningen har gjort en tillfällig förhandling med kommunal där man inte 
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lyckats genomföra det fullt ut för vissa enheter och assistansgrupper där brukare kräver kontinuitet. 
Den höga sjukfrånvaron (ca 8 %) i verksamheterna är oroande. Nämnden har gett fortsatt uppdrag till 
förvaltningen att arbeta med riktade insatser till arbetsplatser för att komma tillrätta med den ökade 
ohälsan. 

Administrativt närstöd till chefer med hög arbetsbelastning har genomförts under 2016 och man 
kommer även satsa under 2017 på handledning för att stärka chefernas arbete i att arbeta 
hälsofrämjande. 

Kompetensutvecklingsinsatser för alla medarbetare inom miljöområdet har pågått hela året. Nämndens 
avsikt är att alla medarbetare inom två år ska ha genomgått miljöutbildningen som en del i 
måluppfyllelse inom miljöområdet. En ytterligare generell utbildningssatsning för alla medarbetare 
påbörjades 2015 inom HBTQ.  Tidsomfattningen är tre år för att nå alla medarbetare. 

Ekonomi 

Sociala omsorgsnämndens resultat är ett underskott på 4 926 tkr. I kostnaderna finns 13 472 tkr för 
åtgärder utöver budget inom vårdformen tvång i öppenvård. Nämnden kommer att begära täckning för 
dessa kostnader då det saknas medel i kommunbidraget för tvång i öppenvård. 

Nettokostnadsökningen för nämnden under 2016 är 2,7 % att jämföra med förra årets ökning på 5,5 %. 
Vård och omsorg i ordinärt boende är den verksamhet som har störst nettokostnadsökning med 
7,17 %. I verksamheten ingår både egna boenden och externt köpta platser, här finns även 6 223 tkr av 
kostnaden för vårdformen tvång i öppenvård. IFO Vuxen har en kostnadsökning på 2,1 % 
motsvarande 1 495 tkr vilket kan jämföras med 2015 års kostnadsökning på 11 % motsvarande 
4 564 tkr. Sjukersättningen till privata assistansanordnare har ökat från 3 794 tkr till 4 099 tkr 
motsvarande 8 %. Daglig verksamhet visar en negativ avvikelse mot budget på 4 150 tkr. 
Myndighetsutövning Socialpsykiatri/IFO har ett underskott på 16 128 tkr jämfört med budget och av 
detta står vårdformen tvång i öppenvård för merparten med 13 472 tkr. 

2 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

 Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 
2016 

Utfall År 
2016 

 Antal genomförda 
medborgardialoger. 

1 1 1 1 

Antal genomförda medborgardialoger. 
Sociala omsorgsnämnden genomförde en medborgardialog den 7 november på Träffpunkt Simonsland. 
Dialogen handlade om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Frågor berörande bland 
annat tillgängligheten i stadsmiljön, ledsagning och möjlighet för personal att följa med brukare på 
fritidsaktiviteter diskuterades. Ett mer uttömmande resultat kan läsas i "Medborgardialog utskick".  

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2016 Kommentar 
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Uppdrag Status År 2016 Kommentar 

Regelverket för LSS-boenden ska 
ses över i syfte att möjliggöra för 
boenden att drivas i kooperativ 
form. 

 Genomfört Sociala omsorgsnämnden har gjort en utredning 
under 2016. Utredningen visar att kooperativa 
driftsformer av LSS-boenden är endast möjligt 
om det genomförs en upphandling. 
Upphandlingen kan ske genom tillämpning av 
Lagen om offentlig upphandling (LOU 207:1091) 
eller genom införandet av ett valfrihetssystem 
enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV 
2008:962). 

2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

2.2.1 Nämnd 

Uppdrag Status År 2016 Kommentar 

Projekt Schysst kompis  Genomfört Projekt Schysst kompis är ett av stadens Sociala 
investeringsprojekt. Första studiecirkeln 
startades i januari -16 en så kallad pilotgrupp. 
Sociala omsorgsförvaltningen hade två utbildade 
gruppledare som har lett studiecirkeln fram till 
sommaren då båda gruppledare av privata skäl 
hoppade av projektet. Gällande Schysst kompis 
pilotgrupp så har samtliga tillfällen genomförts 
under hösten 2016 då förvaltningen har fler 
gruppledare som trätt in som ersättare. 
Avhoppen av gruppledarna innebar viss 
omstrukturering i projektet. Under 2017 kommer 
lägerpersonal att utbildas till gruppledare och i 
november 2016 anställdes en 
projektsamordnare på 25 % för att handleda 
gruppledare, ta fram material, handbok samt 
utvärdera projektet tillsammans med de externa 
utvärderingsföretagen. Utvärderingsföretaget 
Payoff har varit med ifrån projektets början och 
en planering med Payoff är gjord för hur 
projektet ska utvärderas. Det finns svårigheter i 
att applicera utvärderingsmetoden på projektet. 
Dels så ligger deras så kallade mätvärden för 
långt ifrån projektet och det finns risker att 
utvärderingen kan överskrida gränsen för 
projektdeltagarnas och dess familjers integritet. 
Dock finns möjligheten att få fram mätvärden 
genom den följeforskning som VOK (externt 
företag) ska göra och därigenom få fram ” hårda 
fakta” så att utvärderingen med Payoff kan 
genomföras. Tillsammans med VOK är en 
utvärderingsplan framtagen och denna 
utvärdering har påbörjats. 
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2.3 Livskraftig stadskärna 

 Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 
2016 

Utfall År 
2016 

 Antal personer i en 
hemlöshetssituation som får eget 
förstahandskontrakt med hjälp av 
socialtjänsten. 

19 17 20 21 

Antal personer i en hemlöshetssituation som får eget förstahandskontrakt med 
hjälp av socialtjänsten. 
Målvärdet är uppnått, trots att arbetet med att ge boende stöd i att få egna kontrakt försvåras av bristen 
på lägenheter och på grund av att de vi arbetar med ofta står längre ifrån ett eget kontrakt än tidigare år. 

2.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

 Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 
2016 

Utfall År 
2016 

 Andel ekologiska livsmedel, %. 10,4 12,1 40 16,9 

Andel ekologiska livsmedel, %. 
Enligt budget 2016 är Kommunfullmäktiges indikatorer för Sociala omsorgsnämnden, 40 % ekologiska 
livsmedel. Det är inte möjligt att nå målet då krav på ekologiska inköp inte kan tillämpas generellt och 
ett mer realistiskt mål är 15 %. Inom nämnden finns boendeenheter där de boende betalar en avgift för 
inköp av livsmedel. I dessa verksamheter kan man inte fullt ut tillämpa inköp av ekologiska livsmedel 
då det innebär en merkostnad för de enskilda och inskränker de boendes rätt att själva bestämma över 
sina inköp. Därför har kravet på ekologiska inköp avgränsats till bananer och kaffe för alla enheter. 
Utöver det görs ekologiska inköp inom ramen för det ekonomiska utrymme som finns för de enskildas 
inköp. Inom nämnden finns en kostpedagog anställd som arbetar med utbildning och vägledning till 
personal och brukare. Inom boendesektionen är det fortsatt fokus på bra inköpsrutiner och minskat 
matsvinn för att om möjligt öka det ekonomiska utrymmet för ekologiska inköp. Samtliga kostombud 
har under 2016 fått utbildning i klimatsmarta måltider samt genomgång av vilka livsmedel som enkelt 
kan bytas ut till ekologiska utan prisskillnad. 
 
Resultatet är att 16,9 % (siffran avser januari - dec 2016) av alla livsmedelsinköp är ekologiska, 
motsvarande siffra för 2015 var 12,1 % och för 2014 10,3 %. Därmed har Sociala omsorgsnämnden 
nått målet på 15 % och bör därför höja ambitionen för 2017. 

2.5 Ekonomi och egen organisation 

 Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 
2016 

Utfall År 
2016 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

6,9 7,9 7 8,6 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

36,4 31,4 23 36,4 
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 Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 
2016 

Utfall År 
2016 

 Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, 
andel i %. 

34 29 30 31 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Sjukskrivningarna har fortsatt att öka och har från 2012 fram tom 2016 ökat från 5,25 % till 8,6 %. 
Andelen kvinnor står för 9,7 % och män för 4,5 % av den totala sjukfrånvaron av ordinarie arbetstid. 
Det är framförallt kvinnor mellan 51-65 år som står för den högsta andelen sjukfrånvaro i % av 
ordinarie arbetstid.  Målvärdet att sträva mot 2016 har varit 7 % . Nämnden satsade extra resurser 
under 2016 på olika aktiviteter inom hälsa- och friskvård. En del av satsningen bestod av olika hälso- 
och friskvårdsaktiviteter så som viktväktarna, körsång, dans, yoga och stegtävling. Den andra delen 
bestod i bildandet av en arbetsmiljögrupp. Gruppens uppgift har bland annat varit att identifiera 
friskfaktorer. Friskfaktorer är det som får människor att trivas och må bra, så väl hemma som på 
arbetet. Trots genomförda satsningar har den negativa utvecklingen inte brutits utan ohälsan har 
fortsatt att öka. Nämnden har för avsikt att 2017 satsa på ett fortsatt arbete tillsammans med bland 
annat Previa. Syftet är att öka kunskap och medvetenhet kring hur man som chef och ledare kan 
bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. Satsningen ska också vara ett stöd för chefer i arbetet att 
förebygga sjukskrivningar på grund av arbetsrelaterad ohälsa och hög personalomsättning.  

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Arbetet med att minska andelen timavlönad personal har fortsatt under 2016. Nämndens målvärde för 
2016 är 23 årsarbetare, utfallet blev 36,4 åa, vilket är en ökning jämfört med utgången av 2015, då 
motsvarande siffra var 31 åa. Anledningen till ökningen kan förklaras med att nämnden har haft hög 
sjukfrånvaro under delar av året då ordinarie personal varit frånvarande och ersatts med timavlönad 
personal. Under hösten har det också genomförts kompetensutveckling riktat mot personal inom 
boendesektionen vilket krävt vikarier och där poolpersonal inte klarat av att möta efterfrågan. All 
rekrytering av timavlönad personal till nämnden sköts via Bemanningsenheten, likaså förmedlingen av 
timavlönad personal och resurspass. Bemanningsenheten har under perioden förmedlat beställningar 
motsvarande 22,8 ÅA av det totala utfallet. Arbetad tid för timavlönade har minskat från 61,2 
årsarbetare 2012 till 36,4 årsarbetare 2016. 2017 implementeras TimeCare som ett stöd för 
personalplanering, optimerad bemanning med resurspass och fortsatt stöd från pool ska bidra till att 
användandet av timavlönade ska fortsätta att minska. 

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. 
Målvärdet för nämnden 2016 var att 30 % av medarbetarna skulle ha ett år utan sjukfrånvaro. Utfallet 
för 2016 blev att 31 % av medarbetarna varit friska vilket visar på att nämndens mål är uppnått. 
Andelen friska har minskat något i förhållande till 2015 som då var 33.5%. För att åter öka närvaron 
satsar nämnden på att stärka ledarskapet under 2017. Gott ledarskap, gott medarbetarskap och goda 
relationer är centrala delar för att skapa hälsosamma, framgångsrika och trygga arbetsplatser. 

2.5.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2016 Kommentar 

Arbetet med att avskaffa delade 
turer ska fortsätta enligt tidigare 
beslut. 

 Implementeringen av den nya 
arbetstidsmodellen fortsätter på förvaltningen. 
Under början av 2017 kommer alla enheter på 
förvaltningen att arbeta enligt den nya 
arbetstidsmodellen vilket innebär att delade turer 
samt långa arbetspass inte längre kommer att 
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Uppdrag Status År 2016 Kommentar 
förekomma på förvaltningen. 

3 Nämndens verksamhet 1 

3.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Avvikelse 

Statsbidrag 4 461 4 196 3 697 6 431 2 734 

Avgifter och övriga 
intäkter 148 690 137 529 317 678 123 422 -194 256 

Summa intäkter 153 151 141 725 321 375 129 853 -191 522 

Personal -415 694 -425 762 -442 194 -432 351 9 843 

Lokaler -27 704 -29 493 -25 680 -28 312 -2 632 

Övrigt -360 468 -372 823 -546 751 -373 136 173 615 

Kapitalkostnader -294 -414 -69 -1 281 -1 212 

Summa kostnader -804 160 -828 492 -1 014 694 -835 080 179 614 

Buffert (endast i 
budget)   -6 981  6 981 

Nettokostnad -651 009 -686 767 -700 300 -705 227 -4 927 

Kommunbidrag 652 624 677 099 699 200 699 200 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 1 615 -9 668 -1 100 -6 027 -4 927 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

 2 000 1 100 1 100 0 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 1 615 -7 668 0 -4 927 -4 927 

Ackumulerat resultat 16 308 13 714    

Resultatanalys 
Sociala omsorgsnämnden redovisar ett negativt resultat för 2016 på 4 927 tkr efter ianspråktagande av 
1 100 tkr av ackumulerat resultat för arbete mot en ökad hälsa hos medarbetare. Nämnden kommer att 
begära kompensation av Kommunstyrelsen för kostnader motsvarande 13 472 tkr för vårdformen 
tvång i öppenvård, en kraftig ökning jämfört med föregående års kostnad på 7 073 tkr för tvång i 
öppenvård. 

Nettokostnadsökningen under 2016 för nämnden är 2,7 % att jämföra med förra årets ökning på 5,5 %. 
Bland verksamheterna har IFO Vuxen en kostnadsökning på 2,1 % motsvarande 1 495 tkr. Vård och 
omsorg i ordinärt boende ökar sina kostnader med 6,6 %. För den största delen av ökningen står 
verkställighet boendestöd och det ingår även kostnader avseende tjänster utförda 2015 med 777 tkr. 
Vård och omsorg i särskilt boende ökar med 7,2 %, i den här ökningen står vårdformen tvång i 
öppenvård för den största delen. För vårdformen tvång i öppenvård saknas medel i kommunbidraget 
eftersom Sociala omsorgsnämnden inte kan påverka placeringar enligt denna lag. Kostnaderna för 
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vårdformen har ökat dramatiskt och de fördelar sig på verksamheterna vård och omsorg i särskilt 
boende och IFO med ungefär lika delar. Insatser enligt LSS och LASS ökar sina kostnader med 1,7 %. 
Den största förändringen i den här verksamheten är den nya upphandlingen av boenden på 
entreprenad som trädde i kraft februari månad och som sänkte kostnaderna för 2016 med ca 9 000 tkr. 
Inom LSS är det verkställighet av personlig assistans som dras med underskott mot budget. Orsaker är 
bla att flera av nämndens ärenden är kostsamma med stora omvårdnadsbehov som exempelvis kräver 
dubbelbemanning och nattjänstgöring. Vid nattjänstgöring utgår ersättning till personal enligt 
kollektivavtal med fler timmar än vad Försäkringskassan ersätter. 

Inom myndighetsutövningen för personer med funktionshinder har kostnaden för sjukersättningen till 
privata assistansanordnare ökat från 3 290 tkr till 3 794 tkr motsvarande 15 %. Daglig verksamhet visar 
en negativ avvikelse mot budget på 4 150 tkr, en del i underskottet är att nämnden haft kostnader för 
daglig verksamhet i boendet i ärenden där Arbetslivsnämnden inte kunnat verkställa insatsen. 

Myndighetsutövning för IFO/Socialpsykiatri har stora avvikelser på institutionsvård SoL och 
köpta/sålda platser särskilt boende psykiskt funktionshindrade. Totalt finns det en negativ avvikelse 
mot budget på 16 128 tkr. Av avvikelsen kommer 13 472 tkr från tvång i öppenvård med fördelningen 
7 429 tkr på IFO och 6 223 tkr på socialpsykiatrin. 

I stort sett alla enheter med schemaanställd personal har under året sett en nettokostnadsökning och en 
större negativ avvikelse mot budget i jämförelse med år 2015. Anledningarna till denna negativa 
avvikelse är att införandet av den nya arbetstidsmodellen tillsammans med fortsatt hög sjukfrånvaro 
under år 2016 inneburit höga kostnader för vikarier, övertid och inbeordrad personal. 

Under 2016 har det genomförts flera utbildningsinsatser. Nämnden erhöll 1 619 tkr i stimulansmedel 
för kunskapssatsning. I den här satsningen fick 25 % av vikariekostnader redovisas som kostnad i 
projektet vilket innebar att nämnden själv fick bekosta resterande del av vikariekostnaderna som totalt 
uppgick till 2 360 tkr. 

3.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2014 

Bokslut 
2015 Budget 2016 Bokslut 

2016 Avvikelse 

Gemensam 
administration      

Intäkter 4 168 608 52 724 672 

Kostnader -21 927 -27 978 -25 674 -27 870 -2 196 

Resultat -17 759 -27 370 -25 622 -27 146 -1 524 

IFO Vuxen      

Intäkter 18 542 16 782 14 674 16 643 1 969 

Kostnader -83 074 -88 393 -83 914 -89 749 -5 835 

Resultat -64 532 -71 611 -69 240 -73 106 -3 866 

Vård och omsorg i 
ordinärt boende      

Intäkter 16 472 15 666 22 608 17 548 -5 060 

Kostnader -73 343 -73 203 -80 823 -78 902 1 921 

Resultat -56 871 -57 537 -58 215 -61 354 -3 139 

Vård och omsorg i 
särskilt boende      
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Tkr Bokslut 
2014 

Bokslut 
2015 Budget 2016 Bokslut 

2016 Avvikelse 

Intäkter 11 123 8 670 3 934 9 548 5 614 

Kostnader -84 075 -85 579 -75 109 -91 970 -16 861 

Resultat -72 952 -76 909 -71 175 -82 422 -11 247 

Insatser enl LSS och 
LASS      

Intäkter 307 094 288 221 280 106 291 069 10 963 

Kostnader -738 478 -735 459 -743 929 -745 950 -2 021 

Resultat -431 384 -447 238 -463 823 -454 881 8 942 

Övrig vård o omsorg för 
äldre o 
funktionshindrade 

     

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -7 511 -6 102 -5 244 -6 318 -1 074 

Resultat -7 511 -6 102 -5 244 -6 318 -1 074 

Buffert      

Intäkter   0  0 

Kostnader   -6 981  6 981 

Resultat   -6 981  6 981 

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      
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Tkr Bokslut 
2014 

Bokslut 
2015 Budget 2016 Bokslut 

2016 Avvikelse 

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

Totalt      

Intäkter 357 399 329 947 321 374 335 532 14 158 

Kostnader -1 008 408 -1 016 714 -1 021 674 -1 040 759 -19 085 

Resultat -651 009 -686 767 -700 300 -705 227 -4 927 

3.3 Verksamhetsanalys 

3.3.1 Gemensam administration 

Gemensam administration har 2016 bestått av förvaltningschef inkl. stab, ekonomi, personal och den 
sedan oktober 2015 startade enheten för kvalitet och utveckling. Utvecklingsenheten har påbörjat 
arbetat med kvalitetsledningssystemet som kommer att fortsätta under 2017. Process- och 
aktivitetskartläggningar genomförs på hela Sociala omsorgsnämndens område och framtagning av 
rutiner för avvikelsehantering, riskanalys och egenkontroll i kvalitetsledningsarbetet pågår. Under tertial 
tre blev IT stödet, Caneaone, för processer och rutiner tillgängligt vilket innebär att arbetet går in i en 
mer intensiv fas under 2017. Arbetet förväntas bland annat bidra till ökad tydlighet och struktur för 
våra medarbetare och ökad rättsäkerhet, samt skapa en god grund för fortsatt förbättringsarbete. 

Regler för styrning och ledning har tagits fram för Sociala omsorgsnämndens chefer för att stödja 
planeringen och för att underlätta genomförandet och uppföljningen i verksamheten.  Styrdokumentet 
för kvalitetsledningsarbetet har integrerats i reglerna för styrning och ledning för att underlätta arbetet 
för cheferna. En instruktion för hur reglerna skall tillämpas håller på att tas fram och implementeringen 
kommer att påbörjas under 2017. 

All baspersonal samt enhetschefer har påbörjat utbildning i social dokumentation. Utbildningen 
avslutas i början av 2017 och förväntas ge mer kvalitativ social dokumentation. 

Under 2016 har Borås Stads hemsida gjorts om. För Sociala omsorgsnämnden har detta inneburit att 
alla sidorna har setts över och under 2017 ska de tillgänglighetsanpassas. Det har blivit enklare att hitta 
på sidorna och de organiseras utifrån behov istället för organisation. Borås Stad har fattat beslut om att 
alla nämnder ska erbjuda e-tjänster. Detta innebär exempelvis att Sociala omsorgsnämnden ska erbjuda 
möjligheten att ansöka om insatser via webben.  I projektet Ett gott liv ska Sociala omsorgsnämnden ta 
fram lättillgängligt informationsmaterial vid erbjudande om insatser. Detta arbete pågår på 
funktionshinder boendesektion och inom boendestöd. Riktlinjer för tillgängligt material håller på att tas 
fram och delar av det har implementeras i handboken till den grafiska profilen. Den önskade effekten 
av arbetet på sikt är att alla medborgare ska kunna tillgodogöra sig all information på lika villkor. 

Kostombudsträffar har utökats och genomföras även inom socialpsykiatrin och personlig assistans. Ett 
samarbete har byggts upp med sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Ett utvecklingsarbete inom detta 
område kommer också att ske via genomförandeplaner på individuell nivå i syfte att öka brukarnas 
delaktighet och inflytande. Egenkontroll program har tagits fram för socialpsykiatrin och 
utbildningsinsatsers har genomförts i livsmedelshygien. 
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Brukarenkäter har genomförts i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag. En analysmodell är 
framtagen för nationella undersökningar så som KKIK och öppna jämförelse. Utifrån resultaten från 
brukarenkäterna har indikatorer skapats i verksamhetsplanen för de berörda verksamhetsområdena på 
förvaltningen. Förväntningar på arbetet är att kunna ge en bra grund för att tillvarata resultatet för att 
sedan användas som grund för utvecklingsarbete. 

165 medarbetare har hittills genomgått coachutbildning som genomförs i projektet Jämlik hälsa. 
Deltagarna upplever att coachutbildningen är ett bra verktyg och arbetsätt som hjälper brukarna att bli 
mer självständiga och få mer inflytande över sina egna liv. En hälsobok på lättläst svenska har tagits 
fram. 

Priomedel har avsatts för att kunna implementera arbetet med schysta relationer, VIP, även inom 
socialpsykiatrin och en samordnare har anställts. Arbetet har på börjats under 2016 och kommer att 
genomföras under 2017 och 2018. 

För att på bästa möjliga sätt ta över daglig verksamhet har en kartläggning genomförts av verksamheten 
i samarbete med daglig verksamhets enhetschefer. Kartläggningen har legat till grund för 
utvecklingsarbete som har påbörjats och vissa områden har prioriterats inför 2017. 

Administrationen har ett positivt ekonomiskt resultat på grund av att alla tjänster inte varit tillsatta 
under 2016. 

Ett förslag på strategi för kompetensutveckling för förvaltningen har tagits fram och beslutats på 
förvaltningsledningen och kan komma att börja gälla från och med 2017. 

3.3.2 IFO Vuxen 

3.3.2.1 Myndighetsutövning  

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker  

Det finns ett underskott gentemot budget vad gäller institutionsvård, boende för psykiskt 
funktionshindrade, öppenvård för vuxna missbrukare samt familjehem. Orsaker är allt mer komplexa 
former av samsjuklighet i samband med psykisk sjukdom och missbruksproblem vilket har inneburit 
svårigheter att ge insatsen på hemmaplan. Antalet placeringar har pendlat mellan som lägst 20 st i maj 
och som högst 30 st i juli, den totala kostnaden för institutionsvården har ökat under året. Inom dessa 
kostnader finns beslut om tvångsvård i öppenvård, verksamheten har ingen möjlighet att påverka dessa 
placeringar utan endast valet av institution. För 2016 finns ett underskott om totalt ca 16 000 tkr för 
hela nämnden för dessa placeringar jämfört med budget varav 13 400 tkr är kostnader för tvång i 
öppenvård. En iakttagelse är att patienter från exempelvis rättspsykiatrin skrivs ut tidigare än förut, 
vilket indirekt medför ökade kostnader för kommunen. Det finns också brister i överenskommelser och 
rutiner när det gäller samfinansiering av institutionsplaceringar där insats krävs från både region och 
kommun. Nationellt ses ett högre ohälsotal vad gäller personer med en psykisk ohälsa eller en 
missbruksproblematik. Allt fler yngre personer drabbas av psykisk ohälsa och det finns en tendens att 
allt fler äldre skapar en missbruksproblematik. 

Åtgärder  

Det pågår ett långsiktigt arbeta med att föra över dyrare externa placeringar till mer kostnadseffektiva 
placeringar när institutionsvård är nödvändig. Även användning av familjehem har prövats i högre grad 
framför institutionsvård, framförallt i de komplexa ärendena där närhet till psykiatrins öppenvård är 
viktig. Under mars månad öppnade verksamheten Smedjan som inneburit att köp av extern öppenvård 
minskat under året och ersatts med interna öppenvårdsinsatser. 

Nämnden har påbörjat ett arbete med inventering av brukare där beslut verkställs av externa utförare 
för att se vilka andra alternativ av öppenvårdsinsatser som krävs för att ersätta externa insatser och 
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placeringar. Nämnden har i ökad utsträckning anlitat extern såväl intern öppenvård som ett 
komplement till avslutade behandlingar på institution och familjehemsvård. Detta medför att 
dygnsmedelkostnaden blivit lägre per placering kring de personer som har behov av den typen av 
insats. Handläggarna har arbetat med nya metoder i utredningar enligt LVM och de har i större 
utsträckning lyckats motivera klienterna till frivilliga placeringar och insatser. Inom IFO vuxen finns en 
mottagningsgrupp, syftet är bl.a. en mer jämlik första bedömning av eventuellt behov av insats eller 
stöd. Det är också att informera såväl de som söker stöd och hjälp som de som nämnden får in via 
anmälan om civilsamhällets möjligheter att bistå med socialt stöd och hjälp via alla olika idéburna 
organisationer. Nämnden informerar även om de öppna insatser som finns inom kommunen. Inom 
den gemensamma myndighetsutövningen (IFO vuxen och funktionshinder) finns en arbetsgrupp som 
arbetar med utredning kring personer med komplexa behov, syftet är bl.a. att bättre styra rätt insatser 
samt göra en enhetlig och rättssäker bedömning. 

Det förebyggande arbetet är av stor vikt och hemmaplanslösningar har utvecklats tillsammans med 
boendestöd och mobilt team samt öppenvård där även bostadsfrågan är en central fråga för att insatser 
på hemmaplan ska fungera. 

Analys av verksamheten  

Ett av verksamhetens långsiktiga mål är att minska antalet personer med behov av stöd. Främst gäller 
det målgruppen unga vuxna där verksamheten behöver utveckla utbudet av förebyggande insatser 
tillsammans med interna och externa aktörer. Det är viktigt att arbetet med att utveckla 
hemmaplanslösningar och minska kostnaderna för externa placeringar fortsätter enligt den framtagna 
handlingsplanen. Arbetet med samverkan inom kommun samt externt med regionen behöver också 
utvecklas ytterligare för att det ska få effekter över tid. Det finns en tendens till att personer som finns 
inom tvångs- eller slutenvård skrivs ut tidigare och insatserna inom öppenvården är inte alltid 
tillräckliga vilket kan innebära att personen behöver återremitteras. Ett återkommande problem är 
bristen på bostäder/sociala boenden, vilket i vissa fall kan innebär placeringar på institutioner. 

 

3.3.2.2 Insatser 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Resultatet under året visat ett överskott totalt vilket främst berodde på att vissa enheter inte hade 
kunnat tillsätta tjänster pga. långa rekryteringsprocesser och omorganisationer. Biskopsmössans 
akutboende har dock ett underskott utifrån pool och andra personalkostnader. Bemanningen är högre 
än i ursprungsbudgeten utifrån arbetsmiljökrav. Under året har nämndens kostnader för renovering av 
lägenheterna ökat på grund av skadegörelse och onormalt slitage, varav en del har påverkas av att 
hyresvärdar och bostadsbolag ställer allt högre krav på att nämnden ska ta kostnaderna som en 
förutsättning för att nämnden ska få fortsatt tillgång till sociala kontrakt och övergångslägenheter.  
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Åtgärder 

Det pågår ett arbete med att se över personalresurserna inom de lika boendena för att kunna omfördela 
utifrån behov. 

Myndighet och insats har tillsammans med metodutvecklaren arbetat med att anpassa interna insatser 
både när det gäller boendefrågor och olika förändringsinsatser. En Boendegrupp har bildats för att ge 
rätt matchat stöd till de som beviljas boendeinsatser. De beviljade insatserna ska alltid ha en plan för 
utsluss och fortsättning alternativt avslut av en insats. 

De interna öppenvårdsinsatserna för brukare med missbruk/beroende, utvecklar sin verksamhet med 
att starta upp en strukturerad dagbehandling utifrån målet att färre brukare ska behöva 
institutionsplacering eller nyttja annan extern behandling. 

Analys av verksamheten  

Det har initialt funnits svårigheter att hitta rätt bemanning utifrån verksamheternas mål. Detta beror 
dels på målgruppernas behov men också utifrån hänsyn till säkerhetsaspekter. 

Under året har nämnden aktivt arbetat utifrån de Nationella Riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk 
och beroende som en del i sitt utvecklingsarbete med metodutveckling utifrån evidens. 
Yxhammarmottagningen bedriver sedan något år behandlingsinsatser för personer med spelmissbruk, 
en verksamhet som tagit allt mer resurser utan att några extra personalresurser har tillförts. 

Arbetet utifrån "Program mot hemlöshet" har påverkats av den svåra bostadssituationen i staden och 
riktad samverkan mellan nämnderna har pågått främst när det gäller personer över 65 år med behov av 
insatser från ÄO. Revideringen av programmet har varit ute på remiss och lämnas över till den nya IFO 
nämnden 2017. Andelen barn som berörts av vräkning har ökat sedan 2014 och 2016 har sex barn 
berörts av genomförd vräkning. 

3.3.3 Vård och omsorg i ordinärt boende 

3.3.3.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser, orsaker och åtgärder  

I den samlade myndighetsutövningen beslutas om insatser inom hemtjänst, korttidsboende både internt 
och externt samt ledsagning, avlösning och boendestöd från nämndens egen verksamhet. 

Kostnader inom enheten för hälso- och sjukvård för köp av tjänst av stadsdelarna har ökat under året 
och det avser delegerade insatser till omvårdnadspersonal samt sjuksköterskeinsatser. Kostnaden för 
köp av rehabtjänster är stabil. Kostnaderna har också ökat inom enheten för hälso- och sjukvård för 
patienter i närsjukvårdsteamet för legitimerad personal där insatser inte går att delegera pga av 
avancerad hemsjukvård. Ökade kostnader för HSV i privata godkända företag enligt LOV har ökad då 
de inte haft personal anställd som kan ta emot delegering och konsekvensen blir då att legitimerad 
personal måste utföra insatserna. 

För beslut om insatser inom boendestöd (socialpsykiatri) har antalet personer i stort varit konstant 
under året, för boendestödsinsatser inom ramen för funktionshinder har antalet personer samt antalet 
beviljade timmar minskat. 

Analys av verksamheten  

Arbetet med att systematiskt följa upp beslutade insatser och nyckeltal inom hela 
myndighetsutövningen fortgår och har gett en bättre intern kontroll och underlag för kommande 
prognostiseringar. 

Det finns ett förslag enligt "Lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård", att antal 
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dagar vid utskrivningsklara patienter inom psykiatrin ska minska från 30 till 3 dagar, förslaget beräknas 
träda i kraft 2019-01-01. Brist på korttidsplatser inom socialpsykiatrin kan, om det inte löses med 
hemmaplanslösningar innebära framtida behov av köpta externa placeringar och medföra ökade 
kostnader. 

From 2015-09-01 ges möjlighet att välja annan utförare av hemtjänst enligt Lagen om valfrihet (LOV), 
tom december månad 2016 är det 39 personer som valt privat utförare utav 133 personer med beslut 
om hemtjänst. Ökningen har skett succesivt under året, från 22 personer i januari till 39 personer i 
december. 

Arbete pågår med att systematiskt följa upp beslutade insatser och nyckeltal inom hela 
myndighetsutövningen, detta för att få en bättre intern kontroll och underlag för kommande 
prognostiseringar. 

3.3.3.2 Insatser 

Väsentliga budgetavvikelser, orsaker och åtgärder  

Boendestödet har för höga kostnader jämfört med budget. Efter en positiv trend med mer effektiv 
verksamhet har kostnaderna senaste månaderna återigen ökat. Detta beror på en hög 
personalomsättning från juni månad där många nya boendestödjare börjat arbeta. I och med detta har 
kompetens kring hur man planerar verksamheten effektivt påverkats. En ny enhetschef har också 
rekryterats under september månad. Beviljade och utförda timmar har minskat under året vilket minskat 
intäkterna. Detta tillsammans med att brukarnas behov av hjälp är koncentrerat till vissa tider på dagen 
försvårar möjligheten att planera personal på ett effektivt sätt. Arbete med att försöka fördela brukarnas 
besök jämnare under dagen pågår men är tidsödande och kräver brukarnas delaktighet. Underskott för 
boendestödet 2016 resulterade i minus 4 435 tkr. 

Åtgärder 

Behovsanalyser av brukarnas behov samt anpassning av resurser påbörjas 2017.  

  

3.3.4 Vård och omsorg i särskilt boende 

3.3.4.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser, orsaker och åtgärder  

Antalet insatser och beslut om särskilt boende inom socialpsykiatrin har hållit sig på en konstant nivå 
under året. Verksamheten eftersträvar att andra insatser prövas först, som exempelvis boendestöd i 
ordinärt boende. I dagsläget finns dock personer med beslutad insats som ej kunnat verkställas internt 
utan där extern placering blivit nödvändig. I dagsläget finns inga lediga boendeplatser i kommunal regi 
inom socialpsykiatrin. 

Analys av verksamheten  

För att bibehålla nivån på antalet platser inom särskilt boende behöver verksamheten utveckla stödet till 
personer i ordinärt boende. Det vräkningsförebyggande arbetet tillsammans med kvalificerade 
öppenvårdsinsatser eller boendestöd möjliggör också att människor behåller sin bostad i större 
utsträckning. På sikt behöver även andra boendeformer utvecklas, som exempel kan nämnas behovet 
av fler "satellitlägenheter", detta för att frigöra ytterligare platser inom kommunens psykiatriboenden. I 
lokalresursplanen framgår behov av ytterligare boende inom socialpsykiatrin i form av lägenheter med 
gemensamhetslokaler. 
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I Vård- och omsorgsprojektet "Ett gott liv var dag" är arbetet påbörjat med att se över tillgängliga 
bostäder för Sociala omsorgsnämnden målgrupper tillsammans med äldreomsorgen. I detta arbete 
belyser arbetsgruppen behovet av samverkan med äldreomsorgen kring boendeformer för äldre 
personer med funktionsnedsättning. 

  

3.3.4.2 Insatser 

Budgetavvikelser 

Alla boenden inom socialpsykiatrin redovisar underskott 2016 främst utifrån personal och 
poolkostnader. Varje månad görs en uppföljning av respektive chefs ansvarsområde och trenden har 
varit en fortsatt ökning under hösten. Kostnaderna har påverkats av utbildningar och sjuktal med 
främst av att vi fått tillsätta extra personalresurser för att klara av brukarnas behov och/ eller av 
arbetsmiljöskäl. Nattjänster som skulle ha tagits bort i samband med en översyn av bemanning 2014 har 
inte kunnat genomföras i alla boenden utifrån brukarnas behov. Någon omfördelning av resurser 
mellan boendena ha inte kunnat genomföras på grund av att alla haft underskott. 

Boendet på Billdalsgatan har i december flyttat till nya lokaler på Dammsvedjan och i och med det 
utökades boendet med en plats samtidigt som Söderforsgatan utökades med en plats. Verksamheterna 
har äskat om och fått medel i budget 2017 för två nya tjänster utifrån volymökningen. 

Åtgärder 

Borås Stad har infört heltidstjänster och nya arbetstidsmodeller. På sikt kan det nya arbetssättet skapa 
bättre möjligheter både ur ett brukar- och personalperspektiv. Målsättningen är att i högre grad 
bemanna efter verksamheten och brukarnas behov, öka möjligheten att kunna arbeta på andra enheter 
samt att påverka och vara delaktig i verksamhetens planering. Införandet av arbetstidsmodellen har 
tydliggjort att grundbemanningen i boendena ofta inte räcker till utifrån brukarnas behov och 
biståndsbedömda insatser. Under 2017 behöver en mer djupgående behovsanalys av brukarnas behov i 
boendena genomföras för att kunna utveckla en resursfördelning. 

Analys av verksamheten 

För personer med en psykisk funktionsnedsättning har arbetet som ingår i socialstyrelsens 
prestationsbaserade mål (PRIO) fortsatt under hela 2016, det är en del av uppföljningen av 
överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd riktat inom 
området psykisk ohälsa. I det kommande arbetet som sträcker sig fram till 2017 har en handlingsplan 
tagits fram. Några av de viktigaste områdena att arbeta vidare med är att vidareutveckla 
brukarmedverkan och anhörigstöd, möjlighet till adekvat sysselsättning samt samordning av insatser. 
Det har inneburit att nämnden utbildat all personal i ESL (Ett självständigt liv) under 2016 samt att 
nämnden börjat göra Brukarrevisioner. Under året har pedagogernas funktioner tydliggjorts och blivit 
ett stöd i verksamheternas implementeringar av bland annat dokumentation och ESL. 

Under året har det tydliggjorts att brukarnas behov blivit allt mer komplexa vilket påverkat både 
bemanningen, behovet av kompetensutveckling av personalen och samverkan. Förvaltningen har 
arbetat fram en kompetensutvecklingsplan och enheterna har gjort en inventering på individnivå. 

Det har fram kommit att endast nio av 90 brukare i våra boenden har daglig sysselsättning, vilket är ett 
kommande motivations och utvecklingsområde, i samband med att daglig verksamhet förs över till 
nämnden 2017. 
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3.3.5 Insatser enl LSS och LASS 

3.3.5.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker  

Antalet personer med insatsen personlig assistans enligt LSS har minskat under året från som mest 50 
brukare i maj till 45 brukare i december, gäller även där Försäkringskassan (FK) bedömer 
grundläggande behov under 20 timmar/vecka. Personer beviljade personlig assistans av 
Försäkringskassan (LASS) var december 2015 200 brukare, december 2016 är det 185 brukare med 
beslut från FK. Övervältringen som initierats av FK till kommunen har ännu inte märkts av. 

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal assistenter till den som 
på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov. 
Kommunen är ansvarig för kostnaden för personlig assistans när de grundläggande behoven uppgår till 
högst 20 timmar per vecka. Dessa brukare har ofta omfattande behov av assistans för andra personliga 
behov och aktiviteter vilket gör att antal assistanstimmar överstiger 20 timmar. Brukaren har rätt till 
assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken från Försäkringskassan när de grundläggande behoven 
överstiger 20 timmar per vecka, men även då svarar kommunen ekonomiskt för de första 20 timmar 
per vecka. Kommunerna har också kostnaderna för tillfällig utökning av assistanstimmar och 
sjukfrånvaro hos privata assistansanordnare. 

Kostnaden för sjukersättning till privata assistansanordnare har under året varit 4 099 tkr. 

 
Åtgärder  

Nämnden har påbörjat ett tydligare arbete med att kontinuerligt följa upp beslutade insatser och 
nyckeltal för att säkerställa en god intern kontroll. Beslut om insatser ska följas strikt av aktuell 
rättspraxis, beslut om eventuellt dubbla insatser som ex. särskilt boende och kontaktperson övervägs 
noga och följs upp oftare. Inom den gemensamma Myndighetsutövningen (IFO Vuxen och 
funktionshinder) finns en arbetsgrupp som arbetar med utredning kring personer med komplexa 
behov, syftet är bl.a. att bättre styra insatser samt göra en enhetlig och rättssäker bedömning. 

Nämndens ersättningsnivå för 2016 var 258 kr/tim för utförandet av personlig assistans enligt LSS. 
Ersättningen från försäkringskassan för 2016 var 288 kr/tim för personlig assistans enligt SFB. 

Analys av verksamheten  

Tendensen är att behoven av framtida insatser fortsätter att öka, det gäller även på nationell nivå. För 
att kunna planera för framtida behov behöver verksamheten tillsammans med såväl interna som externa 
aktörer vidareutveckla former för samverkan. Insatser ska exempelvis i möjligaste mån kunna erbjudas 
på hemmaplan, målgruppen idag har också andra krav på inriktning av verksamhet eller olika former av 
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boenden. 

FK har gjort ett ställningstagande efter dom i Högsta förvaltningsdomstolen juni 2015 som innebär att 
endast personer med psykisk funktionsnedsättning kan få assistanstid för det femte grundläggande 
behovet "annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade". Det innebär 
förväntade kostnadsökningar inom personlig assistans för nämnden eftersom en stor mängd beslut 
efter omprövning av FK kommer att hamna under 20 timmar grundläggande behov och överföras till 
kommunen under kommande år. 

  

  

3.3.5.2 Insatser 

Boendesektionen  

Personer som omfattas av LSS ges rätt till en av kommunen anvisad bostad med särskild service för 
vuxna. 320 brukare har verkställda beslut om boende med särskild service för vuxna antingen inom 
Funktionshinderverksamhetens boendesektion (223 hyresgäster) eller på de 14 enheter som drivs 
genom entreprenad (92 hyresgäster) och kooperativ (5) hyresgäster. 

Sedan 2009 används en resursfördelningsmodell (RFM) för boendesektionen, exkl. 
kortidsverksamheten. Den negativa avvikelsen inom RFM beror delvis på ett aktivt arbete med 
anpassningar inom sektionen för att ta bort långa arbetspass vilket inneburit att det på några enheter 
behövts öka grundbemanningen. En annan orsak till RFM:S resultat är att flera äskningar ökat under 
året då flera hyresgäster krävt mer personalstöd under långa perioder. Poolkostnaderna är fortfarande 
på samma höga nivå som 2015 då sjukskrivningstalen fortsatt öka under året. Ytterligare faktorer är att 
det är svårt att rekrytera habiliteringspersonal vilket gör att cheferna måste köpa poolpersonal för att 
bemanna enheten tills tjänster är tillsatta samt att det saknas poolpersonal i perioder under året som lett 
till att inbeordringar ökat. Hälsofrämjande insatser pågår och fortsatt analys genomförs för att få fram 
ett faktabaserat underlag till att göra ytterligare insatser för att vända trenden. Då daglig verksamhet ej 
kunnat verkställa insatsen för en hyresgäst i nivå 8 har det resulterat i ökade kostnader på 
gruppbostaden under 8 månader. Då rekrytering av baspersonal och enhetschefer är ett stort problem i 
kommunen behövs gemensamma satsningar göras på centralt övergripande nivå för att möta 
kommande år då både kvalitet och säkerhet behöver säkerställas för våra målgrupper. 

Analys av verksamheten 

Bostadsituationen är fortfarande den stora utmaningen inom funktionshinderverksamheten de 
kommande åren. Idag flyttar personer med funktionsnedsättningar hemifrån i 20 års åldern, fler och 
fler blir äldre, fler personer nekas personlig assistans och efterfrågan av gruppbostad ökar. Ett behov av 
en enhet i form av mellanboende har också blivit tydligt för personer där stöd från serviceboende inte 
är tillräckligt och gruppbostadens insats är för omfattande. Korttidsverksamheten behöver även 
anpassas efter de behov som de nya korttidsgästerna efterfrågar. Att anpassa verksamheterna innebär 
anpassade lokaler vilket i sig är en stor utmaning. 

Under 2017 påbörjas nybyggnation av två nya gruppbostäder med planerad inflyttning september 2018. 
En ombyggnation är också på gång 2017. Det finns fortfarande behov av att lämna flera enheter som 
inte har fullvärdiga lägenheter och där bedömning görs att det inte går bygga om till bostäder enligt 
Boverkets regelverk. Ingen person kan erbjudas dessa lägenheter när de blir lediga. 

Ett viktigt observandum är de två domar i HD från 2012 och 2015 som har förändrat situationen för 
många personer med funktionsnedsättning. Bestämmelserna för personlig assistans har omtolkats, och 
ny praxis för FK. Domarna pekar på en mer restriktiv tolkning. FK nya bedömningar  kan resultera i att 
efterfrågan på gruppbostäder som är riktade mot både yngre och äldre personer med stora 
funktionsnedsättningar ökar. 
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Nämnden har behov av att utveckla nya former av enheter som möter den kommande generationen. 
Till skillnad mot tidigare generationer med funktionsnedsättningar växer unga idag upp i ett samhälle 
präglat av delaktighet och integration. Det finns en växande grupp som tackar nej till samhällets insatser 
då de inte vill bli klassificerade som personer med funktionsnedsättning och de tycker inte att 
samhällets stöd passar dem. Personer med psykisk funktionsnedsättning och neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar är också en ökande kategori och behovet att bredda personalens kompetens för 
att möta den här gruppen är stort. Ökad samverkan med andra förvaltningar och myndigheter behöver 
komma tillstånd för att kunna ge unga personer rätt insats så att de får ett bra stöd under sin uppväxt. 

Personer inom funktionshindersverksamheten befinner sig likt som övriga invånare i Borås Stad i ett 
generationsskifte där samhällets utveckling lett till att de behov som var aktuella tidigare inte gäller idag 
för den yngre generationen. Det är tydligt att det blir svårare att kunna erbjuda lägenheter till de 
personer som idag står i kö då våra brukare blir äldre och äldre och de befintliga lägenheterna inte blir 
lediga i samma takt som tidigare. Det gör att verksamheten måste förbereda sig på att allt fler personer 
kommer att utveckla en demenssjukdom vilket innebär ett behov av ökad tillsyn, mer resurser i form av 
HSL-insatser och palliativ vård samt medarbetare med mer riktad kompetens. Det finns stort behov av 
äldreboende som är anpassat mot äldre med utvecklingsstörning och som har en åldersrelaterad 
problematik eller för tidigt åldrande med en demensdiagnos. I december 2016 var det 18 (27) personer 
som lämnat in intresseanmälan för önskemål om lägenhet och 20 (17) personer har beslut som ej är 
verkställda, en ökning med 3 personer från föregående år. Totalt i december 2016 är det 38 (44) 
personer som är i behov av en bostad inom de närmaste fyra åren. Övervägande andel inom 
målgruppen är födda på 90-talet. Det finns även en tendens att förhandsbesked från andra kommuner 
ökar och framförallt från mindre kommuner. Ett utvecklingsområde inom 
funktionshinderverksamheten gäller barn, ungdomar och unga vuxna. 

  

Funktionshinder Insats/ Personlig assistans 

Personlig assistans stora utmaningen framöver är att fortsätta förbättra personalplaneringen så att 
organisationen blir än mer effektiv samtidigt som nya arbetstidsmodellen införs. Denna förändring 
måste ta hänsyn till att lagstödet för brukarperspektivet är starkare än för andra målgrupper. Brukarna 
har stor rätt att vara delaktiga i anställningen av personliga assistenter. Matchning av personlig assistent 
och brukare utgör en stor del av arbetet för enhetscheferna. Pga. ovanstående är det en utmaning att 
uppnå maximal effektivitet. I praktiken kan det innebära att verksamheten har personliga assistenter 
tillgängliga men brukaren önskar någon annan. Ett nytt rapporteringssystem för att säkra och 
effektivisera debiteringen till FK har köpts in och implementering pågår.  Analys och framtagande av 
bättre nyckeltal för att kunna följa olika sorters assistansärendens kostnader pågår. Av det som tagits 
fram hittills kan det konstateras att nattdelen i ett ärende med sovande jour i genomsnitt har en 
merkostnad på ca 300 tkr per år eftersom att ersättningen till personal sker med fler timmar enligt 
kollektivavtalet än vad Försäkringskassan ger ersättning för. Underskottet 2016 för verkställighet 
personlig assistans var 5 484 tkr. 

  

3.3.6 Övrig vård o omsorg för äldre o funktionshindrade 

Inom denna verksamhet köper nämnden sysselsättning av Arbetslivsnämnden för personer inom 
socialpsykiatrin. Det pågår ett arbete med att utveckla utbudet av sysselsättning, det finns också med i 
den handlingsplan som är framtagen i samband med den statliga PRIO satsningen. 

Dessutom ingår här delar av kostnaden för Träffen, en öppen dagverksamhet för alla men med 
inriktning mot IFO och Socialpsykiatrins målgrupper. 
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4 Verksamhetsmått 
Verksamhetsmåtten avser helårsperiod. 

4.1 Individ- och familjeomsorg för vuxna 

4.1.1 Övergripande 

Verksamhetsmått Årsutfall 2014 Årsutfall 2015 Budget 2016 Årsutfall 2016 

Antal aktualiserade personer 
mellan 21-64 år 

719 800 1 000 681 

Andel aktualiserade av totala 
antalet personer mellan 21-
64 år (%) 

1,1 1,32 1,7 1,11 

Aktualiserad = Person aktuell för anmälning och/eller ansökning 

4.1.2 Heldygnsvård 

Verksamhetsmått Årsutfall 2014 Årsutfall 2015 Budget 2016 Årsutfall 2016 

Antal personer med 
heldygnsvård 

91 103 90 117 

-- varav antal personer med 
institutionsvård 

 86 60 95 

-- varav antal personer med 
familjehemsvård 

 17 30 12 

Antal dygn heldygnsvård per 
person 

103 117 125 99 

Genomsnittlig kostnad per 
vårddygn 

2 013 1 896 1 460 1 816 

4.1.3 Öppenvård 

Verksamhetsmått Årsutfall 2014 Årsutfall 2015 Budget 2016 Årsutfall 2016 

Antal personer som haft 
individuellt behovsprövade 
öppna insatser 

145 194 146 193 

Genomsnittlig kostnad per 
person i individuellt 
behovsprövade öppna 
insatser 

32 269 40 549 37 690 23 621 
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4.1.4 Bistånd som avser boende 

Verksamhetsmått Årsutfall 2014 Årsutfall 2015 Budget 2016 Årsutfall 2016 

Antalet personer som bott i 
kategoriboende 

57 56 60 46 

Genomsnittlig kostnad per 
person som bott i 
kategoriboende 

229 291 244 501 229 507 177 867 

Antalet personer som bott i 
övergångslägenhet 

131 129 105 116 

4.2 Socialpsykiatri 

4.2.1 Övergripande 

Verksamhetsmått Årsutfall 2014 Årsutfall 2015 Budget 2016 Årsutfall 2016 

Antal aktualiserade personer 42 131 133 165 

Antal personer med insatser 
inom psykiatrin SoL 

244 282 245 310 

Antal personer med insatser 
inom psykiatrin enligt LSS, 0-
64 år 

9 16 12 8 

Andel personer med insatser 
inom psykiatrin, SoL och 
LSS, av invånare 0 - 64 år 
(%) 

0,29 0,34 0,28 0,35 

Aktualiserad = Person aktuell för ansökning 

4.2.2 Bostad med särskild service 

Verksamhetsmått Årsutfall 2014 Årsutfall 2015 Budget 2016 Årsutfall 2016 

Antal personer med särskilt 
boende 

88 89 86 90 

-- varav personer med 
externt köpta platser 

10 15 10 11 

4.2.3 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått Årsutfall 2014 Årsutfall 2015 Budget 2016 Årsutfall 2016 

Antal personer med 
hemtjänst i ordinärt boende 

119 168 125 192 
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Avser beslut om boendestöd inom socialpsykiatri 

4.3 Egen organisation 

Verksamhetsmått Årsutfall 2014 Årsutfall 2015 Budget 2016 Årsutfall 2016 

Andel personer som har 
heltidsanställningar. 

96,4 97,1 100  

4.4 Funktionshinderverksamhet LSS 

4.4.1 Övergripande 

Verksamhetsmått Årsutfall 2014 Årsutfall 2015 Budget 2016 Årsutfall 2016 

Antal personer med LSS-
beslut 

942 936 950 930 

4.4.2 Personlig assistans 

Verksamhetsmått Årsutfall 2014 Årsutfall 2015 Budget 2016 Årsutfall 2016 

Antal personer med personlig 
assistans enligt LSS 

55 62 50 55 

Antal personer med personlig 
assistans enligt SFB 

191 200 193 195 

Antal beviljade timmar 
personlig assistans enligt 
LSS 

 96 857 59 598 107 314 

Antal utförda timmar 
personlig assistans enligt 
LSS 

63 977 79 185 59 598 91 308 

Genomsnittlig kostnad per 
person med personlig 
assistans enligt LSS och 
SFB 

321 140 321 176 282 372 299 087 

4.4.3 Daglig verksamhet 

Verksamhetsmått Årsutfall 2014 Årsutfall 2015 Budget 2016 Årsutfall 2016 

Antal personer med beslut 
om daglig verksamhet 

441 437 440 441 

-- varav personer med 
externt köpta platser enligt 
LOV 

72 77  79 

-- varav personer med 
externt köpta platser (Ej 

12 12 12 12 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2014 Årsutfall 2015 Budget 2016 Årsutfall 2016 
LOV) 

Genomsnittlig kostnad per 
person med daglig 
verksamhet 

131 423 137 842 132 252 137 522 

4.4.4 Korttidsvistelse 

Verksamhetsmått Årsutfall 2014 Årsutfall 2015 Budget 2016 Årsutfall 2016 

Antal personer med beslut 
om korttidsvistelse 

181 183 160 166 

Genomsnittlig kostnad per 
person med korttidsvistelse 

124 197 138 452 150 132 138 184 

4.4.5 Bostad med särskild service 

Verksamhetsmått Årsutfall 2014 Årsutfall 2015 Budget 2016 Årsutfall 2016 

Antalet personer med 
verkställda beslut om boende 

340 347 350 344 

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

16 15 15 14 

Antal lägenheter i LSS-
boenden 

307 320 319 314 

Genomsnittlig kostnad per 
person med boende 

654 524 701 816 701 306 697 084 

4.5 Funktionshinderverksamhet SOL 

4.5.1 Övergripande 

Verksamhetsmått Årsutfall 2014 Årsutfall 2015 Budget 2016 Årsutfall 2016 

Antal personer med beviljade 
insatser 

437 561 570 555 

4.5.2 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått Årsutfall 2014 Årsutfall 2015 Budget 2016 Årsutfall 2016 

Antal personer med 
hemtjänst 

311 351 407 357 

-- varav antal personer med 
extern utförare 

 25  84 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2014 Årsutfall 2015 Budget 2016 Årsutfall 2016 

Utförda timmar hemtjänst 16 911 21 949 22 946 25 194 

Antal personer med 
Boendestöd FH 

 257 260 334 

Antal utförda timmar 
Boendestöd FH 

20 678 20 767 25 908 19 080 

4.5.3 Särskilda boendeformer 

Verksamhetsmått Årsutfall 2014 Årsutfall 2015 Budget 2016 Årsutfall 2016 

Antal personer med vård och 
omsorgsboende 

28 34 28 36 

4.5.4 Korttidsvård 

Verksamhetsmått Årsutfall 2014 Årsutfall 2015 Budget 2016 Årsutfall 2016 

Antal personer med 
korttidsvård 

79 72 80 77 

Utförda dygn korttidsvård 3 475 2 166 2 000 3 048 

4.5.5 Övrigt 

Verksamhetsmått Årsutfall 2014 Årsutfall 2015 Budget 2016 Årsutfall 2016 

Antal personer med 
trygghetslarm 

263 301 200 274 

Antal personer med 
hemvårdsbidrag 

16 16 15 22 

5  Investeringar 
Investeringsprojekt 

Tkr Godkänd 
utgift 

Utgift tom 
2015 Utgift 2016 Återstår 

Dammsvedjan (ers Billdalsgatan) 450 0 381 69 

Ers Tårpilsgatan 450 0 216 234 

Summa 900 0 597 303 

Analys 
Investeringarna avser inventarier till ny- och ombyggda lokaler. 
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Medborgardialog 
Hej och tack för din medverkan på medborgardialogen! 
 
Fem grupper pratade med politiker och många olika frågor kom fram.  
 
Nu fortsätter Sociala omsorgsnämndens politiker och tjänstemän att arbeta vidare 
med de olika frågorna. Tjänstemän kommer att förbereda för diskussion på 
kommande nämndmöten. Många frågor kommer vi inte att kunna lösa, andra hoppas 
vi kunna ge svar på. Några frågor kan vi själva hantera, andra får vi skicka vidare till 
andra. 
 
Det här arbetet kommer att ta tid, men vi arbetar på så fort vi kan. Vi skickar ut ny 
information till er efterhand som vi kommer vidare med arbetet.  
 
Medborgardialogen i korthet 
En heltäckande genomgång av allt som togs upp på medborgardialogen finns längre 
ner i det här brevet. 
 

• Tillgängligheten i stadsmiljön, på Simonsland och till olika affärer har brister. 
Till exempel kan skyltar vara tydligare och torsdagskvällar ha bättre plats för 
rullstolsburna. 

 
• Ledsagning kan bli bättre. Till exempel efterfrågas möjlighet att få samma 

ledsagare och bättre möjlighet att boka ledsagare på exakta tider. 
 

• För att kunna komma ut och ta del av kultur och fritidsaktiviteter är det 
viktigt att personal på boenden har tid och möjlighet att följa med. 

 
• Kommunen kan bli bättre på att anställa personer med funktionsnedsättning 

och att ta emot personer från daglig verksamhet. Arbetet med 
företagskontakter kan också bli bättre. 

 
• Hemsidan kan bli bättre med bilder och möjlighet att lyssna på information. 

 
• Kunskap om funktionsnedsättningar kan öka hos politiker och tjänstemän. 

 
• Kommunens samarbete med föreningar och organisationer kan bli bättre. 
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Resultat från medborgardialogen 
Här kan du läsa alla frågor som togs upp på medborgardialogen. Frågorna är 
sorterade i olika grupper 
 

• Frågor vi tar med oss vidare till andra förvaltningar 
• Frågor om arbete och sysselsättning 
• Frågor som Sociala omsorgsnämnden kan hantera 

 
Frågor vi tar med oss vidare till andra förvaltningar 
 
Simonsland 

• Här finns brister i form av svårtillgänglig hiss, brist på skyltning och toaletter. 
 
Handla i affär 

• Det finns bara en livsmedelsaffär i Borås där man kan handla enkelt utan 
ledsagning om man är synskadad. 

• Många affärer är svåra att komma in i. 
• Få skyltar inne i butiker för att hitta ut. 

 
Stadsmiljön 

• Gatstenar är på sina håll dåligt lagda, så man känner inte ledstråken. 
Sinusplattor är bra och används när man lägger nytt. 

• Uppställning av tillfälliga konstverk har tidigare varit ett problem men har 
blivit bättre. Det skulle behövas någon typ av förbättrad rutin för hur man 
resonerar när man ställer upp tillfälliga konstverk eller på annat sätt temporärt 
förändrar stadsmiljön. 

• Vid ombyggnationer skapas problem för synskadade och rullstolsburna 
personer. 

• Torsdagskvällar och andra evenemang i staden borde ha en plats för 
rullstolsburna. 

• Kurerna på Södra Torget är inte anpassade för personer med rullstol eller 
rullator. 

• Förtydliga skyltar genom att göra dem lättlästa och komplettera med bilder. 
• Prioritera gångstråk vid skottning. 

 
Ledsagare 

• Svårt att boka ledsagning vid en viss tid.  
• Du kan inte bestämma vilket kön din ledsagare ska ha. 
• Kontinuitet efterfrågas – möjlighet att alltid få samma ledsagare. 
• Ledsagare bör få gå med gratis till t.ex. djurparken. 

 
Program för tillgänglighet 

• När ska det fattas beslut i fullmäktige om program för tillgänglighet? Det drar 
ut på tiden. Programmet bör handla framför allt om kognitiv tillgänglighet. 

 
Tillgänglighetsdatabasen 

• Uppdateras denna och i så fall hur ofta? 
 
Buss 

• Kan man få rabatterat busskort för alla med pension – inte bara 
ålderspensionärer? 
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Frågor om arbete och sysselsättning 
 
Kommunen som arbetsgivare 

• Digitala verktyg som kommunen använder – t.ex. mjukvara av olika slag som 
agresso och kom & gåterminaler måste fungera tillsammans med skärmläsare. 

• Viktigt att personer med funktionsnedsättning kan arbeta åt kommunen. Vad 
gör kommunen som arbetsgivare för att göra det möjligt för personer med 
funktionsnedsättning att bli anställda? 

 
Arbete och sysselsättning 

• All daglig verksamhet börjar och slutar vid samma tid – det innebär att det blir 
svårt för andra att resa under de här tiderna.  

• Daglig verksamhet på Östermalm har stora grupper och mycket verksamhet 
på litet område. 

• Arbetet med företagskontakter är eftersatt. 
• Svårt att få plats inom de kommunala verksamheterna. 
• Möjlighet att ha person med sig till arbetsplatsen. 
• Bättre möjligheter för de som går sista året på gymnasiet att få jobb. 

 
 
Frågor som Sociala omsorgsnämnden kan hantera 
 
Personal som kan följa med och ge stöd 

• Tillgänglighet till fritids- och kulturutbud som t.ex. FUBs danskvällar styrs av 
personals möjlighet att följa med. För detta kan flexiblare arbetstider behövas. 

• Det är viktigt att ha personal som stannar kvar länge på boendena. 
• Boende har inte alltid fått möjlighet att delta i Sjuhäradshallens aktiviteter. 

 
 
Kommunikation mellan äldrevård och Sociala omsorgsnämnden 

• Fungerar kommunikationen mellan de två nämnderna? Finns tillräcklig 
kompetens om LSS inom äldrevården? 

 
Borås hemsida 

• Bilder och enklare sidor. 
• Möjlighet att kunna lyssna på information. 
• Lättläst. 

 
Bemötande 

• Varför blir vi kallade brukare? 
 
Kunskap om funktionsnedsättningar 

• För att öka medvetenhet och kunskap om funktionsnedsättningar hos 
kommunala tjänstemän och politiker kan informationsdagar vara bra. 

• Det finns utbredd kunskapsbrist om funktionsnedsättningar. 
 
Föreningar och organisationer 

• Studieförbundet vuxenskolan berättar att de kommunala verksamheterna inte 
använder vuxenskolans utbud och kompetens inom funktionshinderområdet.  

• Samverkan mellan föreningar, nämnd och tjänstemän behöver förstärkas. 
 
Följa med-kort 

• För somliga kan två följa med-kort behövas. Kortet borde fungera överallt. 
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Mötesplatser och offentliga rum 
• Lugna rum på t.ex. bibliotek och andra offentliga platser. 
• Fritidsgård/träffpunkt på Simonsland.  

 
Bostäder 

• Läget spelar stor roll. 
• Det är viktigt med varierat utbud av boenden. 

 
Kontaktperson 

• Även personer med gruppbostad kan ha behov av kontaktperson. 
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1 Styrning och ledning 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

Inventarier Kontroll att inventarier registrerats i Borås Stads 
inventariesystem och att stöldskyddsmärkning 
finns Inventering 

Vi har en rutin för hur mobiltelefoner och datorer stöldmärks.  
 

Delegation Kontroll av delegationsordning Löpande 
uppdatering och genomgång 

Analys 
Kontroll och genomgång av delegationsordning av alla handläggare och enhetschef. Det 
framkom fall av att delegationsordningen ej följdes. 
 
Åtgärd 
Fortsatt regelbunden kontroll och genomgång av delegationsordningen. Vid eventuella 
felaktigheter informeras gruppen om rutinen. 
 

2 Personal 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

Personal- och 
lönekontroller 

Kontroll att lönerapportering sker enligt 
föreskrifter avseende övertid/mertidsersättning, 
användning av bil i tjänst samt utlägg i tjänst. 
Internkontroll-förfrågan skickas till Löneservice. Fyll i 
bifogat dokument. 

Kontroll genomförd 
 
 

Granskning av upplevd arbetsmiljö för 
förvaltningens chefer Mätsticka avseende upplevd 
arbetsmiljö, medarbetarenkät och medarbetarsamtal 

Kontroll genomförd 
 
 

Kontroll av medarbetarnas upplevda arbetsmiljö 
och arbetssituation Mätsticka, medarbetarsamtal 
samt medarbetarenkät 

Kontroll genomförd 
 
 

Kontroll av förekomst av kränkande 
särbehandling Enhetsspecifika handlingsplaner för 
att förhindra kränkande särbehandling, 
medarbetarenkät samt psykosocial arbetsmiljöenkät 

Kontroll genomförd 
 
 

3 Ekonomi 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

Leverantörsreskontra Kontroll av skannade leverantörsfakturor Stickprov Analys 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

Kontroll av skannade leverantörsfakturor. Ett slumpmässigt konto, period och två olika ansvar 
har valts ut. Urvalet gjordes i agresso på konto 5510 - livsmedel, period 201605 ansvar 
308105 och 308106. Totalt 15 verifikationer kontrollerades med totalbelopp, redovisad moms, 
mottagare, attest, kontering samt bifogade kvitton. Den enda avvikelsen som hittades gällde 
moms. På en verifikation (6 %) stämde ej redovisad moms överens med kvittona. Beloppet 
som felaktigt konterats som moms var det som stod på fakturan. Alla 15 verifikationer hade 
bilagor och/eller kvitton bifogade och hade konterats rätt gällande livsmedel/plockavgift m.m. 
 
Åtgärd 
För att åtgärda avvikelsen avser ekonomienheten att förtydliga för steg 1-användarna att det är 
viktigt att kontrollera momsbeloppen på kvittona och att det är dessa belopp som gäller. 
 

Kontroll och löpande uppdatering Kontrollera vid 
nyanställningar och avslut. 

Görs löpande under året 
 
 
 

Representation/Utbildnin
g 

Kontroll att deltagarförteckning, syfte, program 
framgår gällande representationen eller 
utbildningen. Kontroll av att attestant ej är 
deltagare. Stickprov en månad per tertial. Konto 
471*/477*/61*. Attest kontrolleras genom attest. 

Analys 
Kontroll utförd under året gällande två månader. Alla fakturor avseende 
representation/utbildning m.m. kontrollerades för deltagarlista, syfte, program och att attest ej 
görs av deltagare. Kontrollen visade att tidigare års åtgärder för att förbättra redovisningen gett 
resultat och att sannolikheten därmed blivit avsevärt lägre. 
 
Åtgärd 
Löpande information till nya attestanter angående redovisning av representation/utbildning. 
 

Kundreskontra Kontroll efter fakturering. Kontroll i Agresso några 
dagar efter orderskapande. 

Analys 
Kontroll utförd efter fakturering för att säkerställa att fakturan är korrekt och skickats till rätt 
person. Kontrollen utfördes efter fakturering av exempelvis övergångslägenheters hyror. 
Kontrollen visade på en låg sannolikhet för fel. 
 
Åtgärd 
Ingen åtgärd krävs, riskbedömningen lägre av vad som framkom i riskanalys. 
 

Upphandling Kontroll av att inköp följer ramavtal vid 
upphandling och direktupphandling. Stickprov av 
vissa konton enligt Agresso-rapport 

Analys 
Kontroll utifrån standardiserad Agresso-rapport är utförd. Kontrollen avsåg materialkostnader 
som härstammar från inköp från externa leverantörer. 
 
Det framkom att mestadels av inköpen görs enligt gällande avtal men att det sker inköp utanför 
avtalet. Följande är några exempel på kontrollens utfall  

• Möbler och inventarier (86 % inom ramavtal) 
• Livemedel (96,4 % inom ramavtal) 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

• Kontorsmaterial (85 % inom ramavtal) 
• Inkontinensartiklar (95,2% inom ramavtal) 

Anledningen till att inköp görs utanför ramavtal är att 
1. gällande avtal saknar det som efterfrågas 
2. avtalskatalogen är svårhanterlig  
3. Agresso-rapporten inte är verklighetstrogen då bl.a. direktupphandling ej medtas 
4. Felkonterade fakturor 

För att denna rapport ska visa ett korrekt resultat krävs det att utföraren av internkontrollen 
rensar, går igenom och granskar alla inköp i rapporten. Konsekvensen är att rapporten blir 
mindre tillförlitlig och verkar tidsödande för utföraren av internkontrollen. 
 
Åtgärd  

• Fortsätta informera och utbilda budgetansvariga om vikten av att inköp är 
avtalsenliga. 

• Servicekontoret förbättrar kopplingen mellan konto och leverantörsnummer för att 
agresso-rapporten ska bli tillförlitlig. 

• Förbättra användarvänligheten i avtalskatalogen. 
• Att medta direktupphandlade avtal i rapporten. 

 
 
 

Kontanthantering Granskning och kontroll enligt Borås Stads 
riktlinjer gällande enheternas hantering av privata 
medel. Stickprov: En 1/3 av boendena 

Analys 
 
Kontrollen utfördes på 12 gruppboenden samt ett socialpsykiatriboende enligt mall för kontroll 
(se bilaga). Stickprovet var en enhet per enhetschef. I och med att en ny rutin för privata medel 
började gälla den första maj 2016 har kontrollen fokuserat på om rutinen har anammats och 
gåtts igenom med personal på APT. Till detta har det kontrollerats om personal har skrivit på 
förbindelsedokument att handskas med privata medel. Kontrollen utfördes tillsammans med 
enhetschef och personal. 
 
Utifrån kontrollen framkom följande   

• Rutinen har inte genomgåtts av alla enheter men ska göras under hösten. 
• Många enheter har inaktuella överenskommelser och i vissa fall fanns ingen 

överenskommelse. 
• Beloppen som förvaras per brukare överstiger i regel godkänt maxbelopp (2215kr för 

2016). 
• Det förekommer förvaring av andra värdesaker såsom smycken, kameror, pass. 
• Det förekommer på vissa enheter att pengar förvaras på sidan av de privata medlen 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

utanför redovisningen. Enligt personal beror det på att all personal (pool, vikarier) inte 
har tillgång till de privata medlen samtidigt som brukarna fortfarande måste få tillgång 
till de privata medlen. Det tenderar att viss personal på enheten tar ett större ansvar 
än andra vilket också som tidigare nämnt innebär att annan personal inte tar något 
ansvar alls.  

• Beloppen stämde med redovisningen. 
• Redovisningen tenderar att vara tydlig med få fel. 
• I de allra flesta fall finns kvitto bifogat till transaktionen. Ibland misstolkas möjligheten 

att redovisa belopp som maximalt uppgår till 100 kr utan kvitto (fickpengar) som en 
genväg för att alltid bortse från kvitto. Anledningen till att möjligheten finns är inte att 
minska den administrativa bördan utan att vid nödfall kunna redovisa utan kvitto när 
inget kvitto kan ges.  

• Avstämningar gjordes regelbundet enligt rutin.  
Förslag till åtgärder   

• Skapa en arbetsgång för redovisning av inköp med privata medel, steg för steg från 
att ta ut pengar ur de privata medlen till att redovisa kvitto. Skapar tydlighet för 
personal som handskas med privata medel.  

• Diskutera huruvida det är bättre att fördela ansvaret gällande de privata medlen över 
all personal på enheten eller om vissa utvalda ska ha mer ansvar än andra. Finns det 
fördelar och nackdelar med de olika arbetssätten?  

• Föreslag till att utbilda en personal per enhet som blir en ”expert” på privata medel. 
En person som all personal på den enheten kan fråga om något är oklart men som 
inte har mer ansvar än någon annan.  

• Förvaringen av för höga belopp har påpekats till enhetschefer som får ta kontakt med 
anhörig/godman. För höga belopp ökar sannolikhet till stöld. 

• Kontroll bör utföras av enhetschefer gällande alla överenskommelser.  

Granskning och kontroll enligt Borås Stads 
riktlinjer gällande enheternas hantering av dess 
handkassa. Stickprov: En 1/3 av boendena 

Analys 
I samband med kontroll av privata medel har vi avstämt handkassor (på de boenden som har 
handkassa). Vi har räknat kontanter samt räknat kvitton för att se att totalbeloppet i kassan 
stämde. Handkassorna med tillhörande redovisning stämde. För att det även fortsättningsvis 
ska stämma kan enhetschefen med fördel informera om anvisningarna för hantering av 
handkassa, så att hantering och redovisning av handkassan görs på korrekt sätt. 
 
Åtgärd 
Handkassan kontrolleras löpande vid varje redovisningstillfälle (vid påfyllning av kassan). 
Detta ligger utanför internkontrollplanen, och därför föreslås att handkassan ej behöver ingå i 
interkontrollplanen nästa år. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

Redovisning Löpande kontroller av ekonomisk redovisning Se 
bifogat dokument 

Löpande under året 
 
 

Kontroll av att bilagor finns med på VISA-
kortsfakturorna. Stickprov 

Analys 
Kontroll att alla bilagor finns med på visakortsfakturorna. En slumpmässig månad har valts ut. 
Urvalet gjordes i agresso på period 201609 och leverantören First Card. 72 st verifikationer 
ingick i kontrollen. 
Det som kontrollerades var: Totalbelopp, redovisad moms, kontering samt bifogade kvitton. 
 
De största avvikelserna handlade om att redovisad moms ej stämde överrens med kvitton och 
att kvitton saknades. Momsbeloppet var felaktigt redovisat på 30 % av verifikationerna. 
Momsen gick ej att kontrollera på de verifikationer där bilagor saknades därför kan antalet 
felaktigheter vara fler. En stor orsak till att momsen redovisades fel är att beloppet på fakturan 
ej stämmer överrens med den faktiska momsen på kvittona. 65 % av alla verifikationerna hade 
korrekt bifogade kvitton. Resterande 35 % saknade helt eller delvis kvitton. I vissa fall beror 
avvikelsen på att kvitton fortfarande inte lämnats in till tilläggskanning och därför kommer att 
bifogas senare. 
 
Åtgärd 
Förtydliga för de som är steg 1 att det är momsen på kvittona som är korrekt och eventuella 
felaktigheter ska justeras innan fakturan kan godkännas och att kvitton därefter måste lämnas 
in. 
 
Återigen påminna enhetschefer om att lämna in kvitton för tilläggscanning snarast efter 
godkännande av faktura. 

Avgiftsdebitering Kontroll av rätt fakturering, korrekta 
inkomstuppgifter samt att justeringar är riktiga 
Stickprov i verksamhetssystemet VIVA 

Analys 
Genom manuell kontroll har det uppmärksammats felaktiga avgifter. Denna kontroll har skett 
löpande under året och det framkom att avgiftshandläggningen behöver tydligare rutiner. 
 
Åtgärd 
Avgiftshandläggningsprocessen ska processkartläggas 2017 och ingå i kvalitet- och 
ledningssystemet. 
 

4 Egen verksamhet 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

Förvaltningsövergripande Kontrollera genomförandeplaner Stickprov  

Verksamhetskontroller Ej verkställda beslut Handläggare rapporterar ej 
verkställda beslut till enhetschef 

Analys 
Kontroll sker löpande kvartalsvis utifrån inrapportering av icke verkställda beslut. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

 
Åtgärd 
Fortsatt inrapportering till IVO. 
 
 

Granskning och kontroll av kvalitén i utrednings 
och dokumentation Kollegial granskning 

Analys 
Löpande kontroller har genomförts av enhetschef, metodhandledare och jurist. Inga direkta 
brister har funnits men en del utvecklingsområden har uppdagats. Utvecklingsområdena 
innefattar bland annat handläggningstider och likställighet i bedömningar. 
 
Åtgärd 
Fortsatt systematiskt kvalitetsarbete inom utvecklingsområdena. 
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1 Styrning och ledning 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Förvaltningsöv
ergripande 

Att det interna 
regelverket är 
otydligt 

Otydlighet i samverkan och gränssnitten. 
Lagrummet och reglementet. 

Kontroll av reglemente Löpande uppdatering och 
genomgång 

Varje 
tertial 

2 Personal 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk att felaktiga 
löner betalas ut. 

Risk att felaktiga löner utbetalas till personer 
som ej är anställda av Sociala 
omsorgsförvaltningen, felaktiga belopp 
utbetalas till personal eller att förvaltningen 
bryter mor ATL (Arbetstidslagstiftningen) eller 
andra avtal/lagar inom det personalrättsliga 
området. 

Kontroll att lönerapportering sker enligt 
föreskrifter avseende övertid/mertidsersättning, 
användning av bil i tjänst samt utlägg i tjänst. 

Internkontroll-förfrågan 
skickas till Löneservice. Fyll 
i bifogat dokument. 

Varje år 

Försämrad 
arbetsmiljö 

 Granskning av upplevd arbetsmiljö för 
förvaltningens chefer 

Mätsticka avseende 
upplevd arbetsmiljö, 
medarbetarenkät och 
medarbetarsamtal 

Varje år 

Kontroll av medarbetarnas upplevda 
arbetsmiljö och arbetssituation 

Mätsticka, 
medarbetarsamtal samt 
medarbetarenkät 

Varje år 

Kontroll av förekomst av kränkande 
särbehandling 

Enhetsspecifika 
handlingsplaner för att 
förhindra kränkande 
särbehandling, 
medarbetarenkät samt 
psykosocial 
arbetsmiljöenkät 

Varje år 

3 Ekonomi 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 
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Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Leverantörsres
kontra 

Avvikande fakturor Belopp som avviker från det normala. 
Kontrollera avgifter, summeringar mm 

Kontrollera fakturor med avvikande belopp Stickprov på fakturor från 
större leverantörer, följa 
upp det som hittas vid 
budgetuppföljning och övrig 
kontroll. Hela flödet och alla 
aspekter av fakturan 
kontrolleras. 

Varje 
tertial 

Representation
/Utbildning 

Risk att riktlinjer ej 
följs 

Risk att Borås Stad och Skatteverkets regler 
för representation/utbildning och dess 
redovisning ej följs. Risk att 
representation/utbildning ej är godkänd, 
saknar syftesformulering/deltagarlista/program 
eller att deltagare är attestant. 

Kontroll att deltagarförteckning, syfte, program 
framgår gällande representationen eller 
utbildningen. Kontroll av att attestant ej är 
deltagare. 

Stickprov en månad. Konto 
471*/477*/61*. Attest 
kontrolleras genom attest. 

Varje år 

Kundreskontra Risk för felaktiga 
kundfakturor 

Risk att externa kundfakturor innehar något fel 
eller att det sker dubbelfakturering. 

Kontroll efter fakturering. Kontroll i Agresso några 
dagar efter orderskapande. 

Varje 
månad 

Upphandling Risk att Lagen om 
offentlig 
upphandling (LOU) 
och ramavtal ej 
följs 

Risk att Sociala omsorgsförvaltningen bryter 
mot LOU och Borås Stads upphandlingsregler. 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och inköp 
görs av leverantör som ej är upphandlad 
korrekt. 

Kontroll av att inköp följer ramavtal vid 
upphandling och direktupphandling. 

Stickprov av vissa konton 
enligt Agresso-rapport 

Varje år 

Kontanthanteri
ng 

Privata medel Risk för felaktig hantering av privata medel. Granskning och kontroll enligt Borås Stads 
riktlinjer gällande enheternas hantering av 
privata medel. 

Utvalda boenden Varje år 

Handkassor Risk för felaktig hantering av handkassor Granskning och kontroll enligt Borås Stads 
riktlinjer gällande enheternas hantering av 
dess handkassa. 

Utvalda boenden Varje år 

Redovisning VISA-kort Risk att bilagor saknas till VISA-kortsfakturorna 
i syfte att dölja oegentligheter. 

Kontroll av att bilagor finns med på VISA-
kortsfakturorna. 

Stickprov Varje år 

Budget Felaktig prognos Risk att chefer gör bristande prognoser Prognos Stäm av prognos under 
året mot verkligt utfall 

Varje år 

Avgiftshandläg
gningen 

Risk för felaktiga 
avgifter 

Risk att Sociala omsorgsförvaltningen 
debiterar felaktiga belopp och/eller till fel 
person samt att justering ej utförs på ett 
korrekt sätt. Det kan även innebära att avgift ej 
skickas ut.  
 
Ex. Familjer med hemmavarande små barn 
har rätt till avdrag men tar inte del av avdraget. 

Kontroll vid manuell inläsning av 
inkomstuppgift 

Avstämning efter manuell 
inläsning om avgift blir 
korrekt 

Varje 
månad 

Kontroll av antal felaktiga avgifter och 
uteblivna 

Efter kontakt utifrån, 
dokumentera månatligen 
om antal felaktiga och 
uteblivna fakturor samt 

Varje 
månad 
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Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Ska göras kontroll på hur ofta det händer. anledning till felet 

Risk för 
felkonterade 
avgifter 

Att avgifter konteras fel vilket innebär ett 
intäktsbortfall 

Kontroll av att rätt utförare för insats valts Månatlig kontroll av lista 
där avgiftspersoner framgår 
och att dess utförare är rätt 
(<65) 

Varje 
månad 

Fakturahanteri
ng 

Risk för att felaktig 
kontering för 
momsstatsbidrag 

Momsstatsbidrag innebär att kontera på ett 
specifikt sätt för att erhålla ersättning för 
externt utförda insatser. 

Månatlig kontroll via infokey på konterade 
fakturor 

Infokey-fråga Varje 
månad 

Felaktig kontering Ex. Kontering med aktivitetskod för att få 
kostnad på rätt period. Hjälp till 
budgetuppföljning. 

Månatlig kontroll med Infokey-fråga Infokey-fråga Varje 
månad 

Risk att kostnad för 
sjukersättning till 
externa utförare är 
felaktig 

Felaktiga debiterade belopp Kontroll av fakturor för sjukersättning Kontrollera fakturor mot 
bevis på kostnad 

Varje 
månad 

Kontroll av äkthet i bevis på kostnad Stickprov antal leverantörer Varje år 

Risk för felaktig 
utbetalning 

Att faktura avser färre eller fler timmar än 
beslut 
 
Att dubbla fakturor betalas 

Kontroll av antal timmar på fakturor jämfört 
beslut 

Sammanställning i excel-fil Varje 
månad 

Risk för att kostnad 
inte återkrävs 

I väntan på beslut från försäkringskassan 
betalas fakturor. Osäkert kring om dessa 
betalningar krävs tillbaka. 

Kontroll av att utförare betalar tillbaka Excel-lista där personer 
som har insats i väntan på 
beslut markeras 

Varje 
halvår 

Risk att 
sekretessfakturor 
skannas utan 
maskering 

 Kontroll av antal omaskerade 
sekretessfakturor som hamnar i systemet 

Kontrolleras löpande och 
rättas till 

Varje 
månad 

4 Egen verksamhet 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Förvaltningsöv
ergripande 

Risk för felaktiga 
placeringar 

Samsjuklighet och äldre brukare kan öka 
riskens sannolikhet 

Granskning Granskning enligt 
anvisningar 
verksamhetschef 

Varje 
tertial 

Ökade kostnader 
på grund av nya 

Ändrat regelsystem för bedömning av 
grundbehov 

Uppföljning Kontroll av antalet beslut 
och timmar. Uppföljning av 

Varje 
tertial 
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Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

bedömningar av 
försäkringskassan 

ekonomin och samband 
samt övervältringseffekter. 

Risk för 
missförhållande 
pga. bristande 
kompetens 

 Uppföljning Uppföljning av 
kompetensnivå kopplat till 
ev missförhållanden 

Varje 
tertial 

Myndighetsutö
vning 

Risken att brukare 
ej har aktuella 
beslut 

Att uppföljning och omprövning inte sker i tid Kontroll av beslut Månadsvis statistik över 
beslut som inom kort eller 
redan löpt ut 

Varje 
månad 
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Riskanalys 2017 
Sociala omsorgsnämnden 
 

 

 

 
 

  



1 Styrning och ledning 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed

ömning Till plan Kommentar 

Förvaltningsöverg
ripande 

Politiker påverkas av 
medborgare i individärenden 

Risk för jäv 2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej  

Att det interna regelverket är 
otydligt 

Otydlighet i samverkan och 
gränssnitten. Lagrummet och 
reglementet. 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  

Risk för bestickning, mutor 
med mera 

Riskens sannolikhet bedöms låg 
tack vare bra kontrollsystem 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  

2 Personal 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed

ömning Till plan Kommentar 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk att felaktiga löner 
betalas ut. 

Risk att felaktiga löner utbetalas 
till personer som ej är anställda av 
Sociala omsorgsförvaltningen, 
felaktiga belopp utbetalas till 
personal eller att förvaltningen 
bryter mor ATL 
(Arbetstidslagstiftningen) eller 
andra avtal/lagar inom det 
personalrättsliga området. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

4 Ja  

Försämrad arbetsmiljö  3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Ja  

3 Ekonomi 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed

ömning Till plan Kommentar 

Leverantörsresko
ntra 

Risk för felaktig utbetalning 
från internetkassa 

Risk att det sker felaktiga 
utbetalningar från internetkassan 

3.Kännbar 1.Osannolik 3 Nej  

Risk för felaktiga 
utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 

Risken är att Sociala 
omsorgsförvaltningen betalar 
felaktiga fakturor till tvivelaktiga 
leverantörer samt risk för 

3.Kännbar 1.Osannolik 3 Nej  
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Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed

ömning Till plan Kommentar 

förskingring när attestreglementet 
ej följs. 

Leverantörsfakturor (Papper) Risk för felaktiga utbetalningar 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  

Leverantörsfakturor 
(Skannade, orderlösa, 
periodiska etc.) 

Risk för felaktig betalningar av 
fakturor. Exempelvis fel belopp, 
fel moms, fakturaavgifter etc. 

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej Den här kontrollen ingår i 
attestansvaret (Ekonomi) 

Attest och utanordning Risk att antaget reglemente ej 
följs vilket kan leda till felaktiga 
utbetalningar. 

4.Allvarlig 1.Osannolik 4 Nej  

Avvikande fakturor Belopp som avviker från det 
normala. Kontrollera avgifter, 
summeringar mm 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Ja  

Representation/Ut
bildning 

Risk att riktlinjer ej följs Risk att Borås Stad och 
Skatteverkets regler för 
representation/utbildning och 
dess redovisning ej följs. Risk att 
representation/utbildning ej är 
godkänd, saknar 
syftesformulering/deltagarlista/pro
gram eller att deltagare är 
attestant. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Ja Tidigare års åtgärder har gett 
resultat (Ekonomi) 

Kundreskontra Risk för felaktiga 
kundfakturor 

Risk att externa kundfakturor 
innehar något fel eller att det sker 
dubbelfakturering. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Ja Förändringar i arbetsprocessen 
kan öka risken. (Ekonomi) 

Upphandling Risk att Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) och 
ramavtal ej följs 

Risk att Sociala 
omsorgsförvaltningen bryter mot 
LOU och Borås Stads 
upphandlingsregler. Risk att 
ramavtal tillämpas felaktigt och 
inköp görs av leverantör som ej är 
upphandlad korrekt. 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  

Kontanthantering Privata medel Risk för felaktig hantering av 
privata medel. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Ja Inga fel hittade under 2016. 
(Ekonomi) 

Handkassor Risk för felaktig hantering av 
handkassor 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

4  Såg bra ut vid kontroll 2016. 
Handkassor ska ersättas av kort 
vilket leder till ökad säkerhet. 
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Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed

ömning Till plan Kommentar 

(Ekonomi) 

Redovisning Risk för saldo på 
avstämningskonton 

Risk att det förekommer saldo på 
konton som avser avstämning 

1.Försumbar 2.Mindre 
sannolik 

2 Nej Löpande kontroller enligt 
ekonomihandboken. (Ekonomi) 

Risk för felaktiga bokföringar Övergripande risk att det på olika 
sätt och av olika orsaker sker 
felaktiga bokföringar i Agresso 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

4 Nej Löpande kontroller enligt 
ekonomihandboken. (Ekonomi) 

VISA-kort Risk att bilagor saknas till VISA-
kortsfakturorna i syfte att dölja 
oegentligheter. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Ja Visakorten kommer att minska 
när det blir kort för handkassor. 
(Ekonomi) 

Budget Felaktig prognos Risk att chefer gör bristande 
prognoser 

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja större avvikelser (Ekonomi) 

Avgiftshandläggni
ngen 

Risk för felaktiga avgifter Risk att Sociala 
omsorgsförvaltningen debiterar 
felaktiga belopp och/eller till fel 
person samt att justering ej utförs 
på ett korrekt sätt. Det kan även 
innebära att avgift ej skickas ut.  
 
Ex. Familjer med hemmavarande 
små barn har rätt till avdrag men 
tar inte del av avdraget. Ska 
göras kontroll på hur ofta det 
händer. 

3.Kännbar 4.Sannolik 12 Ja  

Risk för felhantering av 
systemet 

Handhavandefel i systemet som 
innebär felaktigheter som drabbar 
brukare 

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Nej Drabbar brukare ekonomiskt, 
hög sannolikhet pga. bristande 
utbildning. Kan inte skapa 
kontrollmoment. 
 
Direkt åtgärd: Efterfråga 
utbildning samt påbörja 
skapande av handbok för 
avgiftshandläggning.  
(Myndighetsutövning 
SoL/LSS/HSV) 

Risk att avgiftshantering inte 
sköts i fall av frånvaro 

 3.Kännbar 3.Möjlig 9 Nej Svårt att kontrollera. Direkt 
åtgärd utförs.  
(Myndighetsutövning 
SoL/LSS/HSV) 
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Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed

ömning Till plan Kommentar 

Risk för felkonterade avgifter Att avgifter konteras fel vilket 
innebär ett intäktsbortfall 

2.Lindrig 4.Sannolik 8   

Fakturahantering Risk för att felaktig kontering 
för momsstatsbidrag 

Momsstatsbidrag innebär att 
kontera på ett specifikt sätt för att 
erhålla ersättning för externt 
utförda insatser. 

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja  

Felaktig kontering Ex. Kontering med aktivitetskod 
för att få kostnad på rätt period. 
Hjälp till budgetuppföljning. 

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Ja  

Risk att kostnad för 
sjukersättning till externa 
utförare är felaktig 

Felaktiga debiterade belopp 3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  

Risk för felaktig utbetalning Att faktura avser färre eller fler 
timmar än beslut 
 
Att dubbla fakturor betalas 

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja  

Risk för att kostnad inte 
återkrävs 

I väntan på beslut från 
försäkringskassan betalas 
fakturor. Osäkert kring om dessa 
betalningar krävs tillbaka. 

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja  

Risk att sekretessfakturor 
skannas utan maskering 

 3.Kännbar 4.Sannolik 12 Ja  

4 Egen verksamhet 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed

ömning Till plan Kommentar 

Förvaltningsöverg
ripande 

Risk för felaktiga placeringar Samsjuklighet och äldre brukare 
kan öka riskens sannolikhet 

3.Kännbar 4.Sannolik 12 Ja  

Ökade kostnader på grund 
av nya bedömningar av 
försäkringskassan 

Ändrat regelsystem för 
bedömning av grundbehov 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  

Risk för missförhållande pga. 
bristande kompetens 

 3.Kännbar 4.Sannolik 12 Ja  

Nya behov hos befolkningen ?? 3.Kännbar 3.Möjlig 9 Nej Kontrollmoment finns inte 
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Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed

ömning Till plan Kommentar 

(Sociala omsorgsnämnden) 

Bostadsbristen ?? 3.Kännbar 4.Sannolik 12 Nej Kontrollmoment finns inte 
(Sociala omsorgsnämnden) 

SBA bokslut Risk att larmrutin ej följs SBA - gå igenom årets SBA 
bokslut arbete. Att alla förstår sina 
roller, brandskyddskontrollanter, 
enhetschefer, checklista, 
kvartal 4. 
 
larm -rutiner runt överfallslarm 
följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  

IT rutin Riska att betala onödiga 
kostnader för avslutade 
anställningar 

Risk är att vi betalar onödiga 
kostnader. 
kontroll av avslut av användare av 
personer som slutat på SOF ex 
VIVA. feb-mars 

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej  

Myndighetsutövni
ng 

Risken att brukare ej har 
aktuella beslut 

Att uppföljning och omprövning 
inte sker i tid 

4.Allvarlig 4.Sannolik 16 Ja Direkt åtgärd och handlingsplan 
finns i myndighetutövningens 
verksamhetsplan.  
(Myndighetsutövning 
SoL/LSS/HSV) 

5 Riskmatris 

 

4 

4 

 

8 

 

12 

 

16 

 

 

3 

3 

 

6 

 

9 

 

12 

 

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

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

 

 
 Konsekvens Sannolikhet 

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

Sannolik (det är mycket 
troligt att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

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

2 Lindrig (uppfattas som liten Mindre sannolik (risken är 

13 14 23 29 32 

35 36 

38 

9 10 3 11 15 

16 18 22 

25 26 

2 5 7 

17 30 34 

4 6 8 

28 37 
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  Sannolikhet 
 

av såväl intressenter och 
kommunen) 

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) 

 

 

Direkt åtgärd krävs (13-16) Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3) Totalt: 38 

 

Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer Riskbild Konsekvens Sannolikhet  Riskbed

ömning Till plan Kommentar 

Förvaltningsöverg
ripande 

1 Politiker påverkas av medborgare i 
individärenden 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

2 Att det interna regelverket är otydligt 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

3 Risk för bestickning, mutor med mera 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Förvaltningsöverg
ripande 

4 Risk för felaktiga placeringar 3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

5 Ökade kostnader på grund av nya 
bedömningar av försäkringskassan 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

6 Risk för missförhållande pga. bristande 
kompetens 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

7 Nya behov hos befolkningen 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Kontrollmoment finns inte 

19 21 24 1 12 27 

33 

31 

20 

1 16 18 3 

Sociala omsorgsnämnden, Riskanalys 2017, enhetsnivå 7(9) 



Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer Riskbild Konsekvens Sannolikhet  Riskbed

ömning Till plan Kommentar 

8 Bostadsbristen 3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej Kontrollmoment finns inte 

Leverantörsresko
ntra 

9 Risk för felaktig utbetalning från 
internetkassa 

3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  

10 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  

11 Leverantörsfakturor (Papper) 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

12 Leverantörsfakturor (Skannade, 
orderlösa, periodiska etc.) 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Den här kontrollen ingår i 
attestansvaret 

13 Attest och utanordning 4.Allvarlig 1.Osannolik  4 Nej  

14 Avvikande fakturor 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

Representation/Ut
bildning 

15 Risk att riktlinjer ej följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja Tidigare års åtgärder har gett 
resultat 

Kundreskontra 16 Risk för felaktiga kundfakturor 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja Förändringar i arbetsprocessen kan 
öka risken. 

Upphandling 17 Risk att Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) och ramavtal ej följs 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Kontanthantering 18 Privata medel 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja Inga fel hittade under 2016. 

19 Handkassor 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4  Såg bra ut vid kontroll 2016. 
Handkassor ska ersättas av kort 
vilket leder till ökad säkerhet. 

Redovisning 20 Risk för saldo på avstämningskonton 1.Försumbar 2.Mindre 
sannolik 

 2 Nej Löpande kontroller enligt 
ekonomihandboken. 

21 Risk för felaktiga bokföringar 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Löpande kontroller enligt 
ekonomihandboken. 

22 VISA-kort 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja Visakorten kommer att minska när 
det blir kort för handkassor. 

Budget 23 Felaktig prognos 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja större avvikelser 

Personal- och 
lönekontroller 

24 Risk att felaktiga löner betalas ut. 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Ja  
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Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer Riskbild Konsekvens Sannolikhet  Riskbed

ömning Till plan Kommentar 

25 Försämrad arbetsmiljö 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja  

SBA bokslut 26 Risk att larmrutin ej följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

IT rutin 27 Riska att betala onödiga kostnader för 
avslutade anställningar 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Avgiftshandläggni
ngen 

28 Risk för felaktiga avgifter 3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

29 Risk för felhantering av systemet 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Nej Drabbar brukare ekonomiskt, hög 
sannolikhet pga. bristande 
utbildning. Kan inte skapa 
kontrollmoment. 
 
Direkt åtgärd: Efterfråga utbildning 
samt påbörja skapande av handbok 
för avgiftshandläggning.  

30 Risk att avgiftshantering inte sköts i fall 
av frånvaro 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Svårt att kontrollera. Direkt åtgärd 
utförs.  

31 Risk för felkonterade avgifter 2.Lindrig 4.Sannolik  8   

Fakturahantering 32 Risk för att felaktig kontering för 
momsstatsbidrag 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

33 Felaktig kontering 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Ja  

34 Risk att kostnad för sjukersättning till 
externa utförare är felaktig 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

35 Risk för felaktig utbetalning 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

36 Risk för att kostnad inte återkrävs 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

37 Risk att sekretessfakturor skannas utan 
maskering 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

Myndighetsutövni
ng 

38 Risken att brukare ej har aktuella beslut 4.Allvarlig 4.Sannolik  16 Ja Direkt åtgärd och handlingsplan 
finns i myndighetutövningens 
verksamhetsplan.  
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Ur Borås Stads Styr- och 

ledningssystem 

 

”Verksamhetsorganisationen 

fastställer också de rutiner 

som krävs. Dessa ska beskriva 

hur och när olika händelser 

ska uträttas eller inträffa.  

Det ska framgå när rutinen 

senast reviderades, vem som 

har utarbetat den och vem 

som godkänt den” 
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Regler och anvisningar för intern kontroll  
Sociala omsorgsnämnden 
 
Sociala omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för att dess interna kontroll är tillräcklig och 
att den bedrivs på ett tillfredställande sätt. Nämnden ska upprätta en organisation för detta 
samt anta regler och anvisningar.  
 
Facknämnd 
Nämnden ska årligen fastställa en intern kontrollplan som syftar till att följa upp att det interna 
kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens verksamhetsområde.  
 
Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja ut processer, verksamhet och/eller 
rutiner att särskilt kontrollera under verksamhetsåret. Kontrollerna ska verifiera att 
verksamheternas processer bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt att riktlinjer följs. 
 
Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt intern kontrollplan görs och vid behov 
vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott 
ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder.  
 
Förvaltningschef 
Förvaltningschef ska göra förslag till internt kontrollsystem för nämnden och se till att 
konkreta regler och anvisningar utformas för en god intern kontroll inom alla verksamhets-
områden.  
 
Förvaltningschef ska se till att en väsentlighets- och riskanalys upprättas och med den som 
underlag upprätta förslag till intern kontrollplan för nämnden. Förvaltningschef bevakar 
löpande att den interna kontrollplanen följs. 
 
Förvaltningschef ska årligen rapportera till nämnden om arbetet med intern kontroll, hur den 
fungerar samt föreslå nämnden åtgärder för att säkerställa att kontrollen är tillräcklig. 
Förvaltningschef ska omgående informera nämnden och stadsrevisionen om det hos 
förvaltningen avslöjas misstanke om brott.  
 

Verksamhetschef  
Verksamhetschef har ansvar för att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det 
innebär att bygga in kontroller i verksamhetens processer för att säkerställa att lagar och 
förordningar, kommuncentrala regler och anvisningar samt nämndens respektive 
förvaltningens beslut och direktiv är kända och följs upp.  
 
Verksamhetschef ska se till att en väsentlighets- och riskanalys upprättas för ansvarsområdet 
och med den som underlag bidra till förslag till intern kontrollplan. 
 
Enhetschef 
Enhetschef har ansvar inom sitt ansvarsområde för att verksamheten bedrivs ändamålsenligt 
och effektivt. Det innebär att bygga in kontroller i ansvarsområdets processer för att 
säkerställa att lagar och förordningar, kommuncentrala regler och anvisningar samt nämndens 
respektive förvaltningens beslut och direktiv är kända och följs upp.  
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Medarbetare 
Alla medarbetare är skyldiga att följa rutiner och riktlinjer för att nå en säker och effektiv 
verksamhet, och att rapportera avvikelser till närmaste chef.  
 
Risk- och väsentlighetsanalys  
Att granska alla processer, verksamheter och/eller rutiner skulle ge en mycket säker 
verksamhet men kräva mycket tid och resurser. Det måste därför det ske en prioritering av 
vad som ska kontrolleras. Denna prioritering görs utifrån den årliga risk- och 
väsentlighetsanalysen.  
 
Risk kan definieras som sannolikheten för fel, misskötsel, brister i måluppfyllelse. Konsekvens 
kan uttryckas som mänskliga, verksamhetsmässiga, ekonomiska eller politiska konsekvenser 
som kan uppstå. 
 
Sannolikhet och konsekvens bedöms utifrån fyrgradiga skalor:  
 
Sannolikhet                            Konsekvens 
1. Osannolik                        1. Försumbar  
2. Mindre sannolik               2. Lindrig  
3. Möjlig                              3. Kännbar  
4. Sannolik                           4. Allvarlig  
 
Varje risk bedöms efter sannolikhet och konsekvens där graderna multipliceras för att 
resultera i en riskbedömning. Från och med riskbedömning nio bör kontroll övervägas. Om 
en risk bedöms till 16 ska omedelbar åtgärd vidtas.  
 
Vilka delar av verksamheten som är mer väsentliga än andra avgörs efter ekonomisk 
omfattning, nytta för brukarna etc. Riskerna för fel och brister är ofta större vid förändringar i 
verksamhet, organisation, system och rutiner med mera. Bedömningen måste ta hänsyn till 
kostnaden för den interna kontrollen. Kontrollen får inte bli orimligt dyr, utan vägas mot 
konsekvenserna om ett fel uppstår.  
 
De riskområden som bör analyseras är  
omvärldsrisker, till exempel befolkningsförändring som kan påverka facknämndens verksamhet  
redovisningsrisker, kan bland annat innebära att underlag och antaganden är felaktiga 
eller räkenskaperna inte är tillförlitliga  
legala risker, exempelvis nya lagar eller förordningar som påverkar nämndens verksamhet  
verksamhetsrisker, inkluderar även kvalitetsfrågor, risken att facknämnden inte når sina 
verksamhetsmål eller att verksamheten inte drivs på ett kostnadseffektivt sätt  
bristande efterlevnad av regelverk, det vill säga att verksamheten inte lever upp till lagar och 
förordningar eller till interna regelverk  
förtroendeskador i form av till exempel vidlyftig representation, mutor och bestickning. 
 
Risk- och väsentlighetsanalyserna för nämnd, verksamhet och enhet (inkl. stödfunktion) 
sammanställs till en gemensam analys för nämnden. Det samlade resultatet ligger till grund för 
förvaltningens förslag till intern kontrollplan. Förslaget överlämnas till nämnden för beslut.  
 
 

 Regler och anvisningar för intern kontroll   4 

 



 
 
 
Intern kontrollplan  
Intern kontrollplan är en produkt av risk- och väsentlighetsanalyserna och styr vilka processer, 
verksamheter och rutin/system som avses kontrolleras. Endast en intern kontrollplan 
upprättas. Kontrollerna ska verifiera att verksamheterna når sina mål samt följer och 
genomför riktlinjer och fastlagda kontroller.  
 
Intern kontrollplan ska innehålla följande delar:  

• Vilken process, verksamhet och rutin/system som avses kontrolleras 
• Riskbedömning utifrån risk- och väsentlighetsanalys 
• Kontrollmoment, det vill säga vad kontrollen ska säkerställa  
• Kontrollmetod, hur kontrollen ska utföras 
• Kontrollansvarig 

 
Intern kontrollplan för kommande år beslutas av nämnden.  
 
Uppföljning av intern kontrollplan till nämnden  
När kontrollerna är klara lämnas en skriftlig uppföljningsrapport till nämnden, senast i 
samband med årsrapporten. Rapporten ska sammanfatta de kontroller som gjorts under året 
med iakttagelser, slutsatser och föreslagna förbättringar. Dessa förbättringar ska verka för att 
processer, verksamhet och rutin/system ska bli säkrare och därmed erhålla en lägre 
riskbedömning vid nästkommande risk- och väsentlighetsanalys.  
 
Vid allvarliga brister informerar förvaltningschef  genast nämnden. Därefter får nämnden en 
skriftlig rapport om bristerna och vilka åtgärder förvaltningen planerar för att komma till rätta 
med problemet. 
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Miljörapport 2016 för Sociala omsorgsnämnden 
I denna Miljörapport för 2016 redovisas Sociala omsorgsnämndens arbete för att 
bidra till Borås Stads miljömål 2013–2016. Borås Stad har valt att arbeta med att nå de 
nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden: Hållbara perspektiv, 
Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar 
natur. För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats. För 
respektive etappmål framgår vilken nämnd eller bolag som har huvudansvar för att 
leda arbetet för att nå målet. 
Sociala omsorgsnämnden har att arbeta med tre etappmål som ingår i området 
Hållbara perspektiv och ett som ingår i Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås. 
Sociala omsorgsnämndens verksamhet bedrivs i skiftande miljöer. För att täcka 
verksamheternas olika förutsättningar finns en grupp miljöambassadörer. Under 
2017 inriktas arbetet på att färdigställa miljöledningssystem och medverka till 
miljöutbildning för alla anställda. 
Klimatkompensation baserad på 2015 års resor har redovisats och åtgärder 
har genomförts 2016. Klimatavgiften var på 64 506 kr har använts för inköp av bland 
annat elcyklar, projektledarutbildning, en installation har gjorts i Vulkanus för att 
stänga av alla lampor efter kontorstid. 
 
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättad miljömålsuppföljning 2016 och 
översänder den till Miljö- och konsumentnämnden. 
 
 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande    

Monica Svensson  
 Förvaltningschef 
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I denna Miljörapport för 2016 redovisas Sociala omsorgsnämndens arbete för att bidra till Borås Stads 
miljömål 2013-2016. Miljömålen antogs av Kommunfullmäktige i december 2012. Borås Stad ha valt att 
arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden. Områdena är Hållbara 
perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar natur. 
För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats. För respektive etappmål framgår 
vilken nämnd eller bolag som har huvudansvar för att leda arbetet för att nå målet. Övriga nämnder 
bidrar genom sina miljörapporter med underlag till rapporterande nämnder och bolag. 

Sociala omsorgsnämnden har att arbeta med tre etappmål som ingår i området Hållbara perspektiv och 
ett etappmål som ingår i Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås. 

Sociala omsorgsnämndens verksamhet bedrivs i skiftande miljöer; kontorsarbetsplatser för 
arbetsledning och administration, mottagningar där medarbetare möter klienter/brukare för utredning 
och stödåtgärder samt korttids- och boendeenheter med "hemliknande miljö". För att täcka 
verksamheternas olika förutsättningar finns en grupp med miljöambassadörer. Under 2017 inriktas 
arbetet på att färdigställa miljöledningssystem och medverka till miljöutbildning för alla anställda. 
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1 Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid 
konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och ger förutsättningar 
för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad strävar efter att vara en ledande miljökommun och ett 
gott exempel på lokalt arbete med Sveriges nationella miljömål. 

1.1 Mål 1. Borås Stad har hög kompetens inom 

miljöområdet 

1.1.1 Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett 

miljöledningssystem (1a) 

Arbetet med att ta fram ett miljöledningssysten har påbörjats men inte kunnat slutföras på grund av 
resursbrist. 

Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 

Certifierat 
miljöledningssystem, 
antal 

 Nej  Nej  Nej  Nej 

Miljöledningssystem 
som inte är 
certifierat, antal 

 Nej  Nej  Nej  Nej 

 

Åtgärder 
Sta
tus 

Status 

Hur har införandet av miljöledningssystem påverkat verksamheten?  Pågående 

Kommentar Sociala omsorgsförvaltningen har ännu inget miljöledningssystem. 

Hur har införandet av miljöledningssystem påverkat verksamheten?  Pågående 

Åtgärder etappmål 1 a) Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett 
miljöledningssystem 

 Pågående 

Checklista för miljörond  Avslutad 

Handbok  Avslutad 

Undersökning av certifiering  Ej påbörjad 

Boka tid med Lars-Robert för att förstå hur ett miljöledningssystem ser ut  Avslutad 

Införskaffa återvinningskärl för mjölkkartonger och plast till plan 5 och 6  Avslutad 

Undersöka möjligheten för att hålla i miljöutbildningar för brukare  Pågående 

Upprätta miljösida på intranätet  Ej påbörjad 
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1.1.2 Miljöutbildning för alla anställda (1b) 

58 % av samtliga anställda har genomgått utbildning fram till och med 2016. Planering finns för att 
resterande personal skall genomgå utbildning 2017. 
 
 

Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 

Andel anställda 
som genomgått 
miljöutbildning som 
inte inkluderar 
Borås Stads 
miljöarbete 

0% 0% 0% 58% 

Andel anställda 
som genomgått 
miljöutbildning som 
inkluderar 
utbildning om 
Borås Stads 
miljöarbete 

5% 6% 16% 58% 

Andel anställda som genomgått miljöutbildning som inte inkluderar Borås Stads 

miljöarbete 

Den miljöutbildning som genomförs innehåller Borås Stads miljöarbete. Samtliga anställda ska ha 
kännedom om Borås Stads miljömål och det gemensamma arbetet för att uppnå miljömålen ska 
förankras. 

Åtgärder 
Sta
tus 

Status 

Åtgärder etappmål 1b) Miljöutbildning för alla anställda  Pågående 

Boka miljöutbildning  Pågående med 
avvikelse 

Kartläggning av hur många som har gått på miljöutbildningen på förvaltningen  Pågående med 
avvikelse 

Miljöutbildning - kompetensplattform?  Pågående 

1.2 Mål 3. Borås är en matsmart kommun 

1.2.1 Minst 25 procent av alla livsmedel är ekologiska (3a) 

Enligt budget 2016 är Kommunfullmäktiges indikatorer för Sociala omsorgsnämnden, 25 % ekologiska 
livsmedel. Det är inte möjligt att nå målet då krav på ekologiska inköp inte kan tillämpas generellt och 
ett mer realistiskt mål är 15 %. Inom nämnden finns boendeenheter där de boende betalar en avgift för 
inköp av livsmedel. I dessa verksamheter kan man inte fullt ut tillämpa inköp av ekologiska livsmedel 
då det innebär en merkostnad för de enskilda och inskränker de boendes rätt att själva bestämma över 
sina inköp. Därför har kravet på ekologiska inköp avgränsats till bananer och kaffe för alla enheter. 
Utöver det görs ekologiska inköp inom ramen för det ekonomiska utrymme som finns för de enskildas 
inköp. Inom förvaltningen finns en kostpedagog som arbetar med utbildning och vägledning till 
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personal och brukare. Genom bra inköpsrutiner och minskat matsvinn kan det ekonomiska utrymmet 
för ekologiska inköp öka. Resultatet är att 16,86 % (siffran avser januari - dec 2016) av alla 
livsmedelsinköp är ekologiska, motsvarande siffra för 2015 var 12,07 % och för 2014 10,28 %. Där 
med har Sociala omsorgsnämnden nått målet på 15 % och bör däflr höja ambitionen till nästa år. Ett 
nytt internt mål kommer att beslutas på förvaltningsledningen i februari 2017. 

Åtgärder 
Sta
tus 

Status 

Åtgärder etappmål 3a) Minst 25 procent av alla livsmedel är ekologiska  Pågående 

Kommentar Enligt budget 2016 är Kommunfullmäktiges indikatorer för Sociala omsorgsnämnden, 25 % 
ekologiska livsmedel. Det är inte möjligt att nå målet då krav på ekologiska inköp inte kan tillämpas 
generellt och ett mer realistiskt mål är 15 %. Inom nämnden finns boendeenheter där de boende betalar 
en avgift för inköp av livsmedel. I dessa verksamheter kan man inte fullt ut tillämpa inköp av ekologiska 
livsmedel då det innebär en merkostnad för de enskilda och inskränker de boendes rätt att själva 
bestämma över sina inköp. Därför har kravet på ekologiska inköp avgränsats till bananer och kaffe för alla 
enheter. Utöver det görs ekologiska inköp inom ramen för det ekonomiska utrymme som finns för de 
enskildas inköp. Inom förvaltningen finns en kostpedagog som arbetar med utbildning och vägledning till 
personal och brukare. Genom bra inköpsrutiner och minskat matsvinn kan det ekonomiska utrymmet för 
ekologiska inköp öka. Resultatet är att 16,86 % (siffran avser januari - dec 2016) av alla livsmedelsinköp 
är ekologiska, motsvarande siffra för 2015 var 12,07 % och för 2014 10,28 %. Där med har Sociala 
omsorgsnämnden nått målet på 15 % och bör däflr höja ambitionen till nästa år. Ett nytt internt måk 
kommer att beslutas på förvaltningslendingen. 

Kostombudsträff med klimatsmart mattema, ekologiska livsmedelsalternativ 
och minskat matsvinn 

 Avslutad 

2 Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

Beskrivning 

Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- 
och gods-transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och 
inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

2.1 Mål 7. Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri 

organisation 

2.1.1 Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är 

fossilbränslefria eller sker med miljöfordon (7a) 

Åtgärder 
Sta
tus 

Status 

Åtgärder etappmål 7a) Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är 
fossilbränslefria eller sker med miljöfordon 

 Pågående 

Vilka åtgärder har genomförts under året med hjälp av 
klimatkompenseringsmedel och vad har det kostat? 

 Avslutad 

Kommentar Under 2016 har en anpassad miljöutbildning tagits fram och de timmar som lagts på 
förberedelser har bekostats med hjälp av klimatkompensationsmedel till en summa av 14 000 kronor. 
Förvaltningen har också infört pull print för att undvika utskriften av onödigt material. 
Ett studiebesök har genomförts på Navet för at få inspiration och kunskap för miljöarbetet på Sociala 
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omsorgsförvaltningen. Kostnaden för aktiviteten uppgick till 3000 kronor.Två medarbetare har genomgått 
projektledarutbildning i syfte att arbeta med ett projekt för miljöutbildning för brukare, 6900 kronor. 
Ytterligare två elcyklar har köpts in samt vinterdäck till elcyklar till en kostnad av 26 749 kronor. Sortering 
av mjölkkartonger och plast har införts på Vulkanus på våning 5, 6 & 7 på Bryggaregatan utan extra 
kostnad. Vidare har även en installations gjort i vulkanus för att stänga av alla lampor efter kontorstid till en 
kostnad av 24 850 kronor. Den totala summan för åtgärder som genomförts under året med hjälp av 
klimatkompensering är 75 499 kronor. 
 

Elcyklar, automatisk avstängning av lampor, miljöstationerna, studiebesöket, 
miljöutbildningar, projektutbildningen, 

 Avslutad 
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Kommunstyrelsen 

 
 
 
Remiss Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete 
 
Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden 
och Vård- och äldrenämnden omfattas alla av Socialstyrelsens föreskrift och allmänna 
råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
Socialstyrelsens föreskrifter ställer krav på ett ledningssystem. Ledningssystemet ska 
bidra till att fortlöpande och systematiskt följa upp, förbättra och säkra 
verksamhetens kvalitet.  
 
Ett gemensamt övergripande projekt med deltagare från berörda förvaltningar har 
påbörjat utarbetandet av strukturen för ett gemensamt ledningssystem. Respektive 
förvaltning har samtidigt drivit egna projekt för att ta fram och kartlägga de olika 
delarna i ledningssystemet. Arbetet med ett kvalitetsledningssystem är ständigt 
pågående och kommer att fortsätta utvecklas under 2017. 
 
Kommunfullmäktige fastställde 2013 Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete. Planen 
har i det ovan nämnda projektet med representanter från berörda förvaltningar setts 
över och reviderats. I planen beskrivs bland annat roller och ansvar, gemensamma 
huvudprocesser och det systematiska förbättringsarbetet.  
 
Tidigare Stadsdelsnämnd Öster har ansvarat för framtagandet av dokumentet. Planen 
har varit ute på remiss och berörda nämnder har getts möjlighet att lämna synpunkter 
på förslaget till Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete. Inga synpunkter har 
inkommit in och samtliga nämnder har tillstyrkt planen. I och med den nya 
organisationen kommer Sociala omsorgsnämnden administrativt handlägga planen 
fortsättningsvis.  
 
På grund av ett aktivt pågående arbete med ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete med nya kvalitet- och utvecklingsenheter i samtliga berörda nämnder 
kommer utveckling att ske på detta område. Planen behöver därför följas upp årligen 
för att revidera den utifrån nya beslut som fattas.  
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Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget för Plan Ledningssystem för 
kvalitetsarbete och sänder den vidare till Kommunstyrelsen. 
 
 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande    

Monica Svensson  
 Förvaltningschef 
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 » Plan
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Regler
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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

Dokumentet fastställs av: Kommunfullmäktige
Datum:
För revidering ansvarar: Sociala omsorgsnämnden
Dokumentet gäller för: Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala 
omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden
Dokumentet gäller till och med: 2020
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Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- 
och äldrenämnden omfattas alla av Socialstyrelsen föreskrift och allmänna råd, SOSFS 2011:9, 
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet ska användas för att:

• systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet
• planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att det ska bidra till att uppnå kvalitet på de 
insatser som ges för dem som verksamheterna är till för. 

Med kvalitet menas att verksamheterna uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och 
andra föreskrifter samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Kvalitet är 
att göra rätt saker, på rätt sätt och ytterst att med tilldelade resurser nå avsett resultat.

Verksamhetens uppdrag
De lagar som styr verksamheten är, Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). I dessa lagar beskrivs att 
kvaliteten i verksamheten systematiskt ska utvecklas och säkras. Utöver ovan nämnda lagar finns 
ytterligare lagar, förskrifter, kommunala styrdokument och beslut som utgör förutsättningar 
för nämndernas ansvarsområde och uppgifter. 

I varje förvaltning ska det finnas utsedda funktioner för lagkravsbevakning och en beskrivning 
över hur verksamheten bedrivs.

Roller och ansvar 
Ansvaret för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs följer den ordinarie linjeorganisationens 
ansvarsfördelning och det som i beskrivs i Borås Stads styrdokument. I ledningssystemets styrande 
dokument beskrivs processroller samt skillnader mellan processansvar och linjeorganisationens 
ansvar. 

nämnd
Nämnden ansvarar för att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

förvaltningschef
Förvaltningschefen ansvarar för att innehållet i ledningssystemet är ändmålsenligt. Förvaltningschefen 
ansvarar också för att det tydligt framgår hur roller och ansvar fördelas i ledningssystemet.

Plan Ledningssystem  
för kvalitetsarbete 
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chefer
Alla chefer ansvarar för att inom sitt verksamhetsområde:
• systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet
• planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten
• dokumentera kvalitetsarbetet

Chefer för kvalitet- och utvecklingsfunktioner ansvarar för att samordna och organisera 
kvalitetsarbetet.

verksamhetschef enligt HSL 
Ledningen inom hälso- och sjukvård ska enligt lag vara organiserad så att det säkerställa hög 
patientsäkerhet och god kvalitet. I varje nämnd beslutas om vem som har det samlade ansvaret 
för hälso- och sjukvårdsverksamheten och vem som är ansvarig verksamhetschef enligt HSL § 29.

medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig 
för rehabilitering
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (mas) och Medicinskt ansvarig för rehabilitering (mar) 
arbetar övergripande med hälso- och sjukvårdsfrågor i Borås Stad. Ansvaret är lagstyrt för 
att patienterna ska få en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom 
kommunens ansvarsområde. I uppdraget ingår kvalitetssäkring av hälso- och sjukvårdens 
processer, rutiner samt uppföljning och utvärdering av patientsäkerhet och vårdkvalitet. Mas 
och mar anmäler ärenden till ansvariga nämnder. Mas och mar ansvarar för att:
• patienter får en säker och ändamålsenligt vård och behandling av god kvalitet
• patienter får den vård och behandling som en läkare förordnat om och att kontakter tas 

när en patients tillstånd fordrar det
• journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen
• rutinerna för läkemedelshantering är ändamålsenliga och väl fungerande
• beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna
• rehabilitering och hjälpmedel tillgodoser kraven på patientsäkerhet 
• resultat av avvikelser sammanställs och att anmälan görs enligt lex Maria, SOSFS 2013:3.

medarbetare 
Alla medarbetare ansvarar för att:
• arbeta efter beslutade processer och rutiner och påtala sådant som avviker 
• rapportera avvikelser enligt SoL, LSS och HSL. 
• rapportera enligt Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd, SOSFS 2011:5, om lex Sarah.

processägare
Processägaren har på ledningsgruppens uppdrag ansvar för en specifik process. Processägaren 
tillser att processen förvaltas och utvecklas. Processen ska vara effektiv och ändamålsenlig och 
processägaren ansvarar för att resultat lever upp till processmålen.

processledare
På uppdrag av processägaren driver och samordnar processledaren förbättringsarbetet inom 
processen utifrån behov som uppstår, avvikelser som uppmärksammas och omvärldsförändringar 
som påverkar processen. 

processhandledare
På uppdrag av processägare eller processledare genomför processhandledaren kartläggning av 
processen och analys av kartläggningens resultat, och bidrar på så sätt till processutveckling. 
Processhandledaren ska vara metodkunnig.
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Styrande dokument  
Kvalitet i verksamheter uppnås genom att alla arbetar efter fastställda processer och rutiner 
samt utifrån ett ständigt pågående systematiskt förbättringsarbete. 

I ledningssystemet finns styrande dokument för aktiviteter och rutiner som ingår i verksamhetens 
processer. Av dem framgår vem som är ansvarig för vilka delar i processen samt hur aktiviteterna 
i processen ska genomföras. Av dokumenten ska det framgå hur intern och extern samverkan 
ska ske.

Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och 
Vård- och äldrenämnden har gemensamma huvudprocesser att utgå ifrån. Dessa är: 

Behov
Behålla och stärka
fysisk, psykisk och 
social hälsa

Att tillhandahålla främjande och förebyggande åtgärder

Att tillhandahålla omsorg och stöd

Att tillhandahålla hälso- och sjukvård

Tillgodose behov av 
omsorg och stöd

Tillgodose behov av 
hälso- och sjukvård

Politiskt
beslut

Ansökan

Anmälan

Vårdbegäran

Analys av
situation

Handlägga ärende

Bedöma och 
planera vård

Syfte: att tillhandahålla god vård enligt HSL och gällande avtal.

Syfte: att tillhandahålla åtgärder/insatser enligt SOL, LVM och LVU och 
stöd och service enligt LSS.

Syfte: att tillhandahålla åtgärder för att behålla och stärka folkhälsan.

Genomföra hälso-
och sjukvård

Genomföra omsorg
och stöd

Ta fram en plan
för utförande

Insats på grupp-
nivå eller struktur
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Systematiskt kvalitetsarbete  
Det systematiska kvalitetsarbetet har ingen början eller bestämt slut utan är pågående och ska 
leda till att verksamheten ständigt förbättras. Processer och rutiner ska följas upp, utvärderas 
och förbättras. En grundförutsättning är att medarbetare görs delaktiga i förbättringsarbetet 
så att processer och rutiner kan anpassas efter uppgiften som ska utföras.

avvikelser
Processer och rutiner för rapporteringsskyldigheten enligt SoL, LSS och HSL ska vara säkrade, 
kända och användas i det systematiska kvalitetsarbetet. Avvikelser uppstår om verksamheten 
inte följer lagkrav, föreskrifter, beslut eller om inte arbetet utförs enligt beslutade processer eller 
rutiner. Identifierade avvikelser ska åtgärdas samtidigt som processer och rutiner ska ses över 
för att undvika att inträffad avvikelse sker på nytt. 

Avvikelser rapporteras av medarbetare, externa aktörer eller andra myndigheter och samarbetspartner.  
Respektive nämnd ska kontinuerligt få information om avvikelser.

synpunkter 
Borås Stad har ett gemensamt system för att omhänderta synpunkter från medborgare. Hur 
synpunktshanteringen fungerar och vilka förbättringsåtgärder som är gjorda utifrån inkomna 
synpunkter följs upp kontinuerligt. Rapportering till nämnderna sker två gånger per år och till 
Kommunstyrelsen en gång per år. Även synpunkter på verksamheten från medarbetare, andra 
myndigheter, externa aktörer och samverkanspartner används som underlag i det systematiska 
förbättringsarbetet. Varje förvaltning ska ha lokala rutiner för synpunktshantering.

riskanalyser och händelseanalyser
För att förebygga att oönskade händelser inträffar genomförs riskanalyser. Om en oönskad 
händelse inträffat upprättas en händelseanalys för att säkerställa att händelsen inte återupprepas. 

I alla verksamheter finns risk för att oönskade situationer inträffar som inverkar på möjligheten att 
uppfylla verksamhetens uppdrag och säkra kvaliteten på insatserna. Risker ska därför identifieras 
och analyseras och ansvariga chefer ska fortlöpande ta ställning till hur dessa risker ska hanteras. 
Riskanalys görs på verksamhets- och förvaltningsnivå och följer arbetsflödet inför upprättandet 
av nämndens interna kontrollplan.
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Ständiga förbättringar
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egenkontroll
Egenkontroll är en systematisk analys och uppföljning av verksamhetens kvalitet. Egenkontrollen 
innefattar att jämföra resultat över tid, jämföra med andra, ta tillvara synpunkter från 
målgruppsundersökningar samt kontroll av att verksamheten bedrivs enligt beslutade 
processbeskrivningar och rutiner. Egenkontroll ska göras i den omfattning som krävs för att 
säkerställa kvaliteten i verksamheten.

verksamhetstillsyn
Verksamhetstillsyn är en kontroll av att verksamheten både känner till och följer rutiner och 
kritiska arbetsmoment utifrån lagstiftningen. Mas, mar och tillsynsanvariga över socialtjänsten 
genomför tillsynsbesök på kommunens verksamheter samt på externa utförare. Efter tillsynsbesök 
lämnas en rapport till verksamheten. Vid behov innehåller rapporten en åtgärdsplan som också 
ska följas upp. 

årlig genomgång av verksamheten
För att kontinuerligt utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten behöver såväl organisation, 
verksamhetens processer, måluppfyllelse som resultat följas upp och utvärderas. Förvaltningsledningen 
ska årligen genomföra en utvärdering av kvaliteten i sina verksamheter samt om ledningssystemet 
för kvalitetsarbete är effektivt och ändamålsenligt utformat.

dokumentation 
Åtgärder och resultat av kvalitetsarbetet ska dokumenteras kontinuerligt. Årligen ska en kvalitets- 
och patientsäkerhetsberättelse upprättas och redovisas för nämnderna.

Definitioner 
brukare  
Brukare används som ett samlande begrepp för alla som får individuellt behovsprövade insatser 
från socialtjänsten oavsett vilken typ av insatser det handlar om.

klient  
Brukare som delvis med egen medverkan får stöd eller insats vid regelbundet återkommande 
möten med anställda inom socialtjänsten.

patient 
Person som erhåller, eller är registrerad för att erhålla, hälso- och sjukvård.

process
En kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för kund. 
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Sociala omsorgsnämnden 

Yrkande HSO 
I samband med Kommunfullmäktiges beslut till ny nämndorganisation  
(KF 2016-03-17) fick Sociala omsorgsnämnden ett särskilt samarbetsuppdrag 
avseende tillgänglighet. Samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssyn 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 frågor som har gemensam karaktär.  
 
Samarbetsuppdraget för tillgänglighet innebär att Sociala omsorgsnämnden har:  

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

 
Funktionshinderkonsulenten är bäst lämpad för detta uppdrag utifrån funktion och 
kompetens och kommer att samordna samarbetsuppdraget avseende tillgänglighet. 
Detta utifrån Programmet för ett tillgängligt samhälle med tillhörande handlingsplan. 
Funktionen förväntas även fortsatt delta i det centrala och de lokala funktionshinder-
råden. Funktionshinderkonsulenten kommer att ha en arbetsplats i Sociala 
omsorgsnämndens lokaler men kommer även fortsatt finnas tillgänglig på Simonsland 
både på avsatta tider och även för att delta i möten och olika aktiviteter. 
Funktionshinderkonsulentens uppdrag kommer därmed fortsatt vara staden-
övergripande. 
 
Sociala omsorgsnämnden har regelbunden kontakt med Träffpunkt Simonsland för 
att och följa upp hur förändringen påverkar verksamheten. 
 
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden avslår yrkandet från HSO föreningar avseende 
funktionshinderkonsulentens placering. 
 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande    

Monica Svensson  
 Förvaltningschef 
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Handbok styrning och ledning  
Sociala omsorgsförvaltningen 
Ett led i arbetet att skapa tydligare struktur för styrning och ledning av Sociala 
omsorgsförvaltningen är att tydliggöra vilket ansvar linjens olika chefsnivåer har inom 
ramarna för olika styrmodeller som gäller inom förvaltningen. 
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har också tidigare framfört kritik mot 
sociala omsorgsförvaltningen för brister i ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. 
 
Det här dokumentet beskriver fem styrmodeller samt definierar förvaltningschefs, 
verksamhetschefs samt enhetschefs respektive funktion och ansvar. 
 
Dokumentet behandlar 
 

1. Ekonomi/Budget 
2. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
3. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (enligt SOSFS 2011:9) 
4. Verksamhetsplan 
5. Intern kontroll 

 
Vad gäller ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 
definierar också dokumentet hur förvaltningen arbetar med sådant som till exempel 
lagkravslista, Lex Sarah och synpunktshantering. Syftet med detta är att förvaltningen 
ska ha så få dokument som möjligt som beskriver styrning och ledning men samtidigt 
leva upp till myndigheters och andras krav på en tydligt beskriven styrnings- och 
ledningsstruktur. 
 
Innehållet i dokumentet bygger huvudsakligen på styrdokument publicerade lokalt i 
Borås stad samt Socialstyrelsens riktlinjer. Dokumentet syftar till att tydliggöra en 
redan reglerad struktur samt fastslå ansvarsfördelning inom förvaltningen. 
 
Ett implementeringsarbete är planerat starta under våren 2017. 
 
Dokumentet har arbetats fram under sommaren/hösten 2016 och under den 
perioden blivit granskat av en fokusgrupp bestående av enhetschefer från 
förvaltningens olika verksamhetsgrenar. 
 
Dokumentet har föredragits för och fastslagits av förvaltningsledningen. 
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Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden antar dokumentet styrning och ledning Sociala 
omsorgsförvaltningen. 
 
 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande    

Monica Svensson  
 Förvaltningschef 

 



  Sociala omsorgsförvaltningen 
  Handbok 
  Styrning och ledning 
 
 
 

 
 
 
 
 

Styrning och ledning 
 

Sociala omsorgsförvaltningen  

1 
Dokumentägare: Anna Thuresson utvecklingschef 
Gäller för: Sociala omsorgsförvaltningen 
Revideras senast: 2017-11-01 



  Sociala omsorgsförvaltningen 
  Handbok 
  Styrning och ledning 
 

Läsanvisning  
Styckena inledning, styrning och ledning samt uppföljning ger en översiktlig bild av dokumentets 
innehåll. 
 
Övriga delar kan fungera som uppslagsverk där du finner svar på frågorna vad och vem i förhål-
lande till styrningens olika delar. 
 
Hur – praktiska instruktioner får du reda på i lathunden. 
 
När - tidsplan får du reda på i årshjulet. 
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Inledning 
Det här dokumentet beskriver Sociala omsorgsförvaltningens styrning och ledning. Dels förklaras 
varifrån och i vilka former styrningen kommer, t.ex. myndigheter med sina riktlinjer och lokalpo-
litik med sina uppdrag och indikatorer, dels förklaras vem som har ansvar för att göra vad. Do-
kumentet syftar även till att tydliggöra vad styrning och ledning är samt varför uppföljning av 
detta är viktigt. 
 
Styrning och ledning 
Förvaltningen är en verkställande tjänstemannaorganisation. Det innebär att vi styrs av politiska 
beslut. Ju bättre vi blir på att låta oss styras, desto bättre fungerar demokratin. För att få en över-
siktlig bild över vad som styr förvaltningen finns bilaga 1 Styrningsmatris. Denna matris läses från 
vänster till höger där de två första kolumnerna till vänster visar olika grunder/delgrunder till den 
obligatoriska styrningen. Därefter visas kolumnen planering/genomförande av styrningen, alla de 
olika delarna i denna kolumn är vad detta dokument baseras på och förklarar. Den sista kolum-
nen visar var uppföljningen och analysen görs.  
 
Först när förvaltningen säkerställt att den följer den politiska styrningen kan den i mån av resur-
ser ta ytterligare utvecklingsinitiativ. 
 
Uppföljning 
En viktig del av styrning och ledning är uppföljning. Styrning visar vad förvaltningen ska åstad-
komma (planering) och uppföljningen visar om förvaltningen faktiskt gjort det (resultat). Förvalt-
ningens uppföljning ska vara meningsfull, tydlig och innefatta analyser av resultatet. Om förvalt-
ningens uppföljning är bristfällig och saknar detta har inte politiken tillräckligt underlag för att 
t.ex. fördela förvaltningens budget eller skapa konkreta uppdrag. Ju bättre förvaltningen lyckas 
beskriva sin verksamhet, dess resultat och behov, desto bättre förutsättningar har politiken att 
anslå rätt mängd medel. I den händelse förvaltningen saknar möjlighet att följa den politiska styr-
ningen måste uppföljning och analys tydligt förklara varför och vad som bör åtgärdas.  
 
För att underlätta uppföljning och analys kan verksamhetsmått användas. Verksamhetsmått är en 
löpande mätning vars syfte är att ge en tydligare bild av verksamheten och bidra till att förklara 
resultat. Utöver detta kan vissa verksamhetsmått jämföras med andra kommuner. Att jämföra sig 
med andra kommuner bidrar till bättre analys av resultat.   
 
Stödfunktioner 
Förvaltningen har tre stödfunktioner 

• Ekonomi 
• HR 
• Kvalitet och utveckling 

 
Du kan alltid vända dig till en stödfunktion med frågor. I lathunden finner du mer detaljerad in-
formation gällande vilket stöd du kan få och till vem du ska vända dig.  
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Ekonomi/Budget 
 
Vad är detta? 
Definitionen av ekonomi är att ”hushålla med knappa resurser”. Alternativt att använda en be-
gränsad mängd medel till rätt ändamål. I budgeten framgår sedan hur mycket medel som ska av-
sättas till dessa ändamål, det skapas alltså en ekonomisk målsättning. Budgeten är en typ av eko-
nomistyrning och är reglerad via kommunallagen; alla Sveriges kommuner måste arbeta utefter en 
budget. I Borås Stad är budgeten ett styrdokument och ämnar styra förvaltningarna och dess che-
fer att använda de begränsade resurserna till rätt ändamål. Det är viktigt att tillägga att budgeten 
är överordnad verksamhetsplanen. Budgeten kan endast brytas för att fullfölja grunduppdraget 
(den enskildes lagstadgade rätt till insats).  
 
Budgeten skapar 

• Ett förtroende för det demokratiska systemet genom synliggörande av de förtroendeval-
das prioriteringar. 

• En uppföljning som leder till att prioriteringar görs på ett effektivt sätt med god ekono-
misk hushållning.  

 
När man pratar om budget kan man förutom själva ekonomistyrningen även prata om ett bud-
getdokument. Detta budgetdokument är en planering för nästkommande verksamhetsår och in-
nefattar dels en verksamhetsberättelse men även uppdrag, indikatorer och verksamhetsmått till-
sammans med en preliminär fördelning/prioritering av medel mellan verksamheterna. Med andra 
ord innehåller dokumentet planer för vad de förtroendevalda önskar göra nästkommande år samt 
hur mycket medel som läggs på det. 
 
Alla chefer som har fått tilldelat medel till sin verksamhet är budgetansvariga. Att vara budgetan-
svarig innebär att man har ansvar för att budgeten hålls och vid avvikelse kunna ge en fullgod 
förklaring och analys. Detta gäller såväl positiv som negativ avvikelse. En budget ska alltid för-
söka hållas eftersom en negativ avvikelse alltid innebär att medel måste tas från annat håll för att 
täcka upp denna avvikelse. Med andra ord uppstår en annan fördelning av medel än vad de för-
troendevalda avsåg när budgeten skrevs. Ett exempel på konsekvenser av budgetavvikelse är att 
planerade investeringar eller nyanställningar kan skjutas upp. Oavsett anledning till avvikelsen är 
det viktigt att det sker en genomgående analys för att beslutsfattare ska kunna göra en ändamåls-
enlig tilldelning av medel.  
 
Vem gör vad? 
 
Allmän information 

• Det föreligger som nämnts ett budgetansvar hos alla förvaltningens chefer och det ska 
framhållas att resterande av organisationens medarbete också ska verka för att budgeten 
hålls.  

 
Förvaltningschef 

• Ska gentemot nämnden se till att förvaltningen följer budgeten.  
• Ska till varje ordinarie nämndsammanträde redovisa en budgetuppföljning med helårs-

prognos och kommentarer till eventuella avvikelser. Vid avvikelser ska analys och åt-
gärdsplan tas fram och redovisas till nämnd.  
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Verksamhetschef 

• Ska gentemot förvaltningschefen se till att verksamheten följer budgeten. Detta inkluderar 
verksamhetens enhetschefers budget.  

• Ska månadsvis redovisa en budgetuppföljning med helårsprognos och kommentarer till 
eventuella avvikelser. Vid avvikelser ska analys och åtgärdsplan redovisas till förvaltnings-
chef. 

• Se till att nya enhetschefer blir introducerade i budgetansvaret och allt vad det innebär. 
 
Enhetschef  

• Ska månadsvis redovisa en budgetuppföljning med helårsprognos och kommentarer till 
eventuella avvikelser. Vid avvikelser ska analys och åtgärdsplan redovisas till verksam-
hetschef. 

• Ska kunna ta fram en analys av eventuella avvikelser vilket inkluderar orsaker samt åtgär-
der till avvikelse.  

 
Exempel 
Enhetschefen har fått 1000 000 kronor för att driva sin verksamhet. Halvvägs genom verksam-
hetsåret står det klart att pengarna inte kommer att räcka. 650 000 kronor är redan spenderade. 
 
Enhetschefen måste då analysera varför, rapportera avvikelsen samt planera och genomföra åt-
gärder för att komma åt problemet. Analysen visar att fler individer än prognosticerat blivit bevil-
jad insats vilket i sin tur ökat pressen på personalen och skapat omfattande sjukfrånvaro. Andra 
oförutsedda kostnader har också tillkommit. 
 
Mängden beviljad insats ligger utanför enhetschefens kontroll, och personalen bedöms inte heller 
gå att spara på. Enhetschefen har dock beslutat att tillsammans med planerare se över sche-
maläggningen i syfte att hitta besparings- och effektiviseringsmöjligheter. Eftersom inte bud-
getavvikelsen helt kan lösas på enhetsnivå ansvarar verksamhetschefen för att i möjligaste mån 
lösa den på verksamhetsnivå genom omfördelning av resurser.  
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SAM-hjulet (Systematiskt ArbetsMiljöarbete) 
 
Vad är detta? 
SAM-hjulet beskriver det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet och är en del i arbetet med att 
säkerställa en god arbetsmiljö för alla medarbetare. Detta genom att påminna ansvarig chef om 
vilka arbetsmiljöuppgifter som ska göras, när det ska göras samt hur det ska göras. Chefer som 
har personalansvar har också ansvar att arbeta enligt SAM-hjulet.  
 
Att som chef arbeta med SAM är reglerat i arbetsmiljölagen via arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 
2001:1. Syftet med att systematiskt arbeta med arbetsmiljö är att främja positivt utbyte vilket in-
nebär att alla medarbetare ska uppleva ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredställelse, gemenskap 
och personlig utveckling. SAM-hjulets roll i detta är att skapa en enkel systematik i uppgiften att 
undersöka, bedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön. 
 
Vem gör vad? 
Allmän information 

• Nämnden har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och ska se till att rätt resurser finns på 
förvaltningen för att den ska kunna bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet 
med arbetsmiljöverkets intentioner.  

• Nämnden delegerar arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef som därefter fördelar detta i 
förvaltningen. Oavsett fördelning är det alltid förvaltningschefen som bär det yttersta an-
svaret. Detta innebär att oavsett om förvaltningschefen fördelar vidare arbetsmiljöuppgif-
ten har denne alltid det yttersta ansvaret. Ansvar kan ej fördelas. 

 
Förvaltningschef 

• Ska säkerställa att förvaltningen arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta genom 
fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

• Ska arbeta enligt SAM-hjulet med sina medarbetare.  
 
Verksamhetschef 

• Ska säkerställa att verksamheten arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta genom 
fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

• Ska arbeta med SAM-hjulet med sina medarbetare. 
 
Enhetschef 

• Ska säkerställa att enheten arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete.  
• Ska arbeta med SAM-hjulet med sina medarbetare. 
• Kan fördela arbetsmiljöuppgifter till sina medarbetare. 
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Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
 
Vad är detta? 
Socialstyrelsen reglerar via SOSFS 2011:9 kommunens ansvar att ha ett ledningssystem för sys-
tematiskt kvalitetsarbete. 
 
Det innebär huvudsakligen att: 

• Förvaltningen beskriver och fastställer de processer i verksamheten som behövs för att 
säkra verksamhetens kvalitet. En process definieras som en serie aktiviteter som främjar 
ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat.1 

• Förvaltningen identifierar och bestämmer inbördes ordning för processernas aktiviteter. 
• Förvaltningen har rutiner i den utsträckning som krävs för att säkerställa verksamhetens 

kvalitet. 
• Förvaltningen har ett avvikelse- och synpunktshanteringssystem. 
• Förvaltningen genomför riskanalyser och egenkontroller. 

 
Vem gör vad? 
Allmän information 

• Förvaltningen använder socialstyrelsens definition av kvalitet – ”Att en verksamhet upp-
fyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om 
hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och be-
slut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.”2 

• Som utgångspunkt för processbeskrivning används det flödesschema som återfinns i so-
cialstyrelsens publikation ”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten”. Se bi-
laga 2. 

• Förvaltningen arbetar inte med en komplett lagkravslista då en sådan skulle bli alltför om-
fattande för att utgöra ett praktiskt användbart hjälpmedel för processägare och process-
ledare. Istället är det processägarens ansvar att säkerställa att förvaltningens jurist involve-
ras i processarbetet varje gång en process ändras på ett sätt som kan antas kräva juridisk 
expertis. Juristens uppgift är då att utifrån föreslagen ändring säkerställa att verksamhet-
ens kvalitet upprätthålls. Juristen har också ett omvärldsbevakningsuppdrag i vilket det 
ingår att uppmärksamma förvaltningens processägare på ändringar som kräver justering 
av befintliga processer eller rutiner.  

• I ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete ingår avvikelse- och synpunktshante-
ring. För avvikelsehantering inom SoL och LSS samt arbete med Lex Sarah ansvarar 
TÖS. För avvikelser inom HSL samt arbete med Lex Maria ansvarar MAS och MAR. 
Synpunktshantering beskrivs i styrdokumentet Borås Stads Rutin för hantering av syn-
punkter. 

 
Förvaltningschef 

• Förvaltningsövergripande ansvar för arbetet.  
 

1 SOSFS 2011:9 sid. 4 
2 SOSFS 2011:9 sid. 4 
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Processägare 
Verksamhetschef eller motsvarande är processägare för samtliga processer inom den egna verk-
samheten. 

• Ska utse processledare för den egna verksamhetens processer. 
 

Processledare 
• Ska leda arbetet med att hålla processerna aktuella, att rutiner finns i tillräcklig omfattning 

samt att riskanalyser och egenkontroller genomförs. 
• Ska kontakta jurist när ändringar i en process eller rutin planeras. 
• Kan utse processteam. 

 
Processteam 
Processteamet består av medarbetare med den kompetens som krävs för att kunna hantera en 
process och dess rutiner. Utses av processledaren. 

• Ska stötta processledare. 
 
Exempel 
På boendesektionen ansvarar verksamhetschefen för den del av processen som beskriver verk-
ställandet av myndighetens beslut. Verksamhetschefen utser en av sina enhetschefer till process-
ledare. Processledaren i sin tur inser att hen själv inte sitter inne på all den detaljkunskap om pro-
cessens alla delar som krävs för att göra en detaljerad kartläggning. Hen utser därför ett process-
team där hen samlar den kompetens som krävs – här skulle till exempel kunna ingå ytterligare en 
enhetschef, en pedagog och habiliteringspersonal från enheter med särskilda inriktningar som 
t.ex. autism. 
 
Vid en genomgång av processen konstaterar processteamet att det saknas aktuell rutin för upp-
följning av genomförandeplaner.  Det bedöms därmed också finnas en risk att inte alla har en 
aktuell genomförandeplan. Alltså måste en rutin skrivas och en egenkontroll genomföras. 
 
Om egenkontrollen visar att flera personer saknar aktuell genomförandeplan får ytterligare åtgär-
der planeras, visar egenkontrollen däremot att så inte är fallet kan risken avskrivas och fokus flytt-
tas till andra områden. 
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Verksamhetsplan 
 
Vad är detta?  
Vissa begrepp har specifik betydelse i verksamhetsplanen. 
 

• Indikator – mått. För att indikatorn även ska kunna fungera som mål behöver den förses 
med ett målvärde.  

• Aktivitet – något förvaltningen gör i syfte att nå ett mål eller fullgöra ett uppdrag. 
• Uppdrag – en uppgift att utföra, kan vara formulerad av antingen politiken eller förvalt-

ningen.  
• Verksamhetsmått – som indikator utan målvärde. Förvaltningen använder sig av verk-

samhetsmått för att följa verksamheten. 
 
Verksamhetsplanen utgör verktyg för Kommunfullmäktige (KF)/Kommunstyrelsen (KS) att 
styra genom att ange uppdrag och målsatta indikatorer. Utöver indikatorer och uppdrag förvalt-
ningen får från politiken kan den också, i mån av behov och resurser, formulera egna indikatorer 
och uppdrag. Till indikatorer och uppdrag kopplas konkreta aktiviteter utformade för att nå mål-
värden och utföra uppdrag. 
 
Förvaltningen är också ålagd att arbeta med nationella jämförelser som öppna jämförelser (ÖJ) 
och kommunens kvalité i korthet (KKiK), synpunktshantering och brukarundersökningar. Detta 
ska planeras och följas upp inom ramarna för verksamhetsplanen.  
 
Verksamhetsplanens olika delar följs upp i olika intervall beroende på typ av indikator eller upp-
drag. 
 
Vem gör vad? 
 
Allmän information 

• Du ska alltid i första hand säkerställa att vad som angetts av din chef genomförs. Först 
därefter kan i mån av tillgängliga resurser ytterligare initiativ tas.  

• En person som tilldelats ansvar i verksamhetsplanen ska ange aktivitet(er) som leder till 
att uppdraget genomförs/målvärdet nås. 
 

Förvaltningschef 
• Kan komplettera den politiskt fastställda verksamhetsplanen med verksamhetens indika-

torer och eventuellt ytterligare uppdrag. 
• Ska fördela ansvar för att genomföra verksamhetsplanen. 

 
Verksamhetschef 

• Kan komplettera verksamhetsplanen med verksamhetens indikatorer och eventuellt ytter-
ligare uppdrag. 

• Ska fördela ansvar för att genomföra verksamhetsplan som förvaltningsledning angett. 
 
Enhetschef 

• Ska fördela ansvar för att genomföra verksamhetsplan som verksamhetschef angett. 
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• Ska komplettera verksamhetsplanen med aktiviteter. Enhetschef är i första hand en verk-
ställande chef och arbetar därför i första hand med aktiviteter.  

 
Exempel 
Politiken beslutar att så många boende som möjligt ska vara delaktiga i och ha inflytande över 
utformandet av den egna insatsen. Detta formuleras som en indikator i verksamhetsplanen. 
 
”Andel brukare som i brukarenkät svarar att de får bestämma om saker som är viktiga för dem 
hemma (en av frågorna i brukarenkäten)” och anger ett målvärde, t.ex. 80 %. 
 
Förvaltningsledningen bedömer att för att nå målet räcker det att verksamhetschefen för boen-
dena arbetar med frågan. Verksamhetschefen kan i sin tur delegera uppgiften till var och en en-
hetschef, hen kan också leda arbetet genom att ange gemensamma aktiviteter. Aktiviteter skulle 
t.ex. kunna vara att genomföra boenderåd eller att utbilda personal om delaktighet. 
 
Om politiken istället för indikator givit förvaltningen i uppdrag att t.ex. förstärka arbetet med de 
boendes delaktighet hade det varit upp till förvaltningen att avgöra behov av och eventuellt for-
mulera indikator. 
 
Enhetschefen rapporterar till verksamhetschefen. Vid avvikelse från planen, t.ex. att utbildaren 
går i konkurs och utbildningen avbryts planeras åtgärder. En ny upphandling av utbildningsinsats 
får genomföras. 
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Intern kontroll  
 
Vad är detta?  
Intern kontroll handlar kort sagt om tydlighet, ordning och reda i förvaltningen. En väl funge-
rande intern kontroll fastställer en bra uppföljning av kvalité, ekonomi och måluppfyllelse. Intern 
kontroll är förankrat i kommunallagen vilket innebär att alla Sveriges kommuners nämnder ska 
bedriva intern kontroll. Intern kontroll är, likt budgeteringen och verksamhetsplanen en styrmo-
dell, men den säger inte vilka mål arbetet ska ha eller hur mycket medel som blir tilldelade. Den 
ser till att verksamhetens risker uppdagas via riskanalysen, att arbetet utförs på rätt sätt och att 
uppföljningen är tillfredställande. Utöver detta framkallar den interna kontrollen, utifrån utfall av 
riskanalys, kontroller och åtgärder, effektiviseringar och lägre risk att något blir fel. Det är viktigt 
att poängtera att intern kontroll inte handlar om att sätta dit någon. Genom att använda intern 
kontroll kan förvaltningen säkerställa följande. 
 

• Att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv.  
• Att verksamhetens uppföljning och ekonomiska redovisning är ändamålsenlig, tillförlitlig 

och tillräcklig.  
• Att lagar, regler och riktlinjer följs. 
• Att möjliga risker lokaliseras, bedöms och förebyggs.  

 
Genom att säkerställa ovan punkter uppnås följande. 
 

• Ökad tilltro till det demokratiska systemet hos befolkningen. 
• Lättare att upptäcka fel samt att negativa effekter av dessa fel mildras. 
• Ökad rättsäkerhet eftersom att regler och rutiner blir tydliga och följs. 

 
Slutligen är intern kontroll inget som utförs vid sidan av det dagliga arbetet utan det ska vara in-
tegrerat i och en del av rutiner.  
 
Vem gör vad? 
 
Allmän information 

• Nämnden har det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen är tillräckliga och att den 
bedrivs på ett tillfredställande sätt. Nämnden ska upprätta en organisation för detta samt 
anta regler och anvisningar.  

• Kommunrevisionen är inte ansvariga över den interna kontrollen utan de är ansvariga för 
att granska om nämndernas interna kontroll sköts på ett tillfredställande sätt.   

 
Förvaltningschef 

• Ansvarar för att konkreta regler och anvisningar finns för att bedriva en god intern kon-
troll. Dessa ska antas av nämnd. 

• Ska löpande rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fortlöper.  
• Ska med nämnd utföra en årlig riskanalys, upprätta en intern kontrollplan samt följa upp 

den. 
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Verksamhetschef 

• Ska följa de antagna reglerna och anvisningarna samt informera enhetschef om innebör-
den.  

• Ska verka för att arbetsmetoderna bidrar till en god intern kontroll. 
• Ska utföra en riskanalys, upprätta intern kontrollplan samt följa upp den.  

 
Enhetschef  

• Ska följa de antagna reglerna och anvisningarna samt informera medarbetare om inne-
börden.  

• Ska verka för att arbetsmetoderna bidrar till en god intern kontroll. 
• Ska i samråd med verksamhetschef arbeta med riskanalys, intern kontrollplan samt upp-

följning. 
 
Exempel 
Intern kontroll påminner om arbetet inom det systematiska kvalitetsarbetet. Förvaltningens pro-
cesser ska hållas aktuella och försedda med de rutiner som krävs. Riskanalys och kontroll ska 
genomföras på den nivå och i den omfattning som internkontrollplanen beskriver. Internkon-
trollplanen fastslås årligen av nämnden. 
 
Nämnden bedömer att det utgör en betydande ekonomisk risk för förvaltningen om avgiftshand-
läggningen inte fakturerar för alla insatser förvaltningen verkställer. En kontroll genomförs som 
konstaterar att faktureringen fungerar tillfredsställande och inga åtgärder krävs, nämnden stryker 
därmed risken och kontrollen i nästkommande internkontrollplan. 
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Kommunstyrelsen 

 
 
Inkomna synpunkter 2016 
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 
synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra 
medborgare, brukare och kunder. 

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

I denna årliga redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och 
avslutade synpunkter samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

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

Utöver till kommunen inkomna synpunkter redovisas även synpunkter inkomna till 
upphandlade privata utförares egna system. 

För synpunkter gällande interna verksamheter har inga mönster eller trender kunnat 
utläsas. Samtliga synpunkter är avslutade och har hanterats. 

För synpunkter gällande upphandlade privata utförare särskiljer sig  
Frösunda Omsorg AB. Dels har det inkommit många synpunkter, dels kan  
kvaliteten i företagets redovisade åtgärder ifrågasättas. 

 
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättad redovisning och översänder den till 
Kommunstyrelsen. 
 
 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande    

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

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

I denna årliga redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter, 
samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

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

Utöver till kommunen inkomna synpunkter redovisas även synpunkter inkomna till upphandlade 
privata utförares egna system. 

För synpunkter gällande interna verksamheter har inga mönster eller trender kunnat utläsas. Samtliga 
synpunkter är avslutade och har hanterats. 

För synpunkter gällande upphandlade privata utförare särskiljer sig Frösunda Omsorg AB. Dels har det 
inkommit många synpunkter, dels kan kvaliteten i företagets redovisade åtgärder ifrågasättas. 

2 Antal inkomna synpunkter Januari – 
December 2016 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Boendesektion 4 Förvaltningsövergripande/Utförd insats 

Förvaltningsövergripande 2 Klagomål på tjänst/information 

IFO Vuxen insats 1 Utförd insats 

IFO Vuxen socialpsykiatri 2 HSL/Myndighetsutövning 

Myndighetsutövning FH 1 Boendestöd stödteam 

Myndighetsutövning LSS 1 HSL Myndighetsutövning 

Upphandlade privata utförare 17 Klagomål övrigt 

Verkställighet 1 Klagomål utförd insats 

Totalt för förvaltningen 29  

Av de klagomål som inkommit på upphandlade privata utförare riktar sig alla utom ett mot Frösunda. 
Synpunktshantering bör leda till konkret förbättrings/förändringsarbete vilket inte alltid tydligt går att 
se i Frösundas till förvaltningen delgivna åtgärder. 

Det sista klagomålet riktar sig mot Nytida som förtjänar särksilt omnämnande för god och utförlig 
respons. 

Upphandlade privata utförare har även fått till sig synpunkter direkt. För Nytida handlar det om en 
positiv synpunkt, för Attendo 3 klagomål på fastigheten och för Frösunda har 16 klagomål inkommit. 
Huvudsakligen rör det sig om brister i och bristande kännedom om rutiner. 2 av synpunkterna för 
upplevd personalbrist. 

För mer detaljerad information om externa aktörers synpunkter hänvisas till respektive aktörs 
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verksamhetsberättelse. 

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm H2 
2016 

Fråga H2 
2016 

Förslag H2 
2016 

Klagomål 
H2 2016 

Totalt H2 
2016 

Bemötande 0 0 0 7 7 

Fysisk miljö 0 0 1 1 2 

Information 0 0 0 8 8 

Tjänster 0 2 0 10 12 

Totalt 0 2 1 26 29 

4 Ständiga förbättringar 
Synpunkter inkomna till upphandlade privata utförare där ansvaret för åtgärder faller inom den 
kommunala organisationen behöver hanteras bättre. 

När vi under 2017 analyserar inkomna synpunkter avser vi särskilt fråga upphandlade privata utförare 
om det till dem inkommit synpunkter som någon av kommunens förvaltningar behöver hantera. 

Med anledning av brister i Frösunda Omsorg ABs redovisade synpunktsåtgärder bör särskild 
uppmärksamhet riktas mot detta under 2017. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden Totalt antal ej avslutade 
ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2016 

29 0 29 

6 Synpunktsrutinen 
 Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen Muntligt inkomna synpunkter har inte alltid registrerats. 
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7 Vidarebefordrade ärenden 
Antal vidarebefodrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 2 
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Sociala omsorgsnämnden 

 
 

Planering av bostäder med särskild service enligt LSS på 
anvisad tomt på Skogsfrugatan 
 
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2016-09-20 att ge Lokalförsörjningsnämnden i 
uppdrag att genomföra en förstudie gällande nybyggnad av en gruppbostad med 
särskild service enligt LSS § 9:9, bestående av 6 lägenheter med tillhörande 
kök/gemensamhetsutrymme, på anvisad tomt på Skogsfrugatan, Sjöbo.  
 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar under 
förutsättning att Sociala omsorgsförvaltningen tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende nybyggnad av  
LSS-boende Skogsfrugatan, del av Torpa-Sjöbo 2:5, till en sammanlagd investerings-
kostnad av 18 000 000 kronor. 
 
Förslag till beslut  
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget från Lokalförsörjningsnämnden 
avseende nybyggnad av en gruppbostad med 6 lägenheter enligt LSS, på 
Skogsfrugatan, del av Torpa-Sjöbo 2:5. 
Denna nybyggnation är till en investeringskostnad av 18 000 000 kronor exkl. moms. 
Beslutet översänds till Kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsnämnden. 
 
 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande    

Monica Svensson  
 Förvaltningschef 
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Sociala omsorgsnämnden 

 
 

Planering av bostäder med särskild service enligt LSS på 
anvisad tomt på Gyllingstorpsgatan 
 
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2016-09-20 att ge Lokalförsörjningsnämnden i 
uppdrag att genomföra en förstudie gällande nybyggnad av en gruppbostad med 
särskild service enligt  LSS § 9:9, bestående av 6 lägenheter med tillhörande kök / 
gemensamhetsutrymme, på anvisad tomt på Gyllingstorpsgatan, Sjöbo.  
 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar under 
förutsättning att Sociala omsorgsförvaltningen tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende nybyggnad av  
LSS-boende Gyllingstorpsgatan, del av Torpa-Sjöbo 2:1, till en sammanlagd 
investeringskostnad av 17 000 000 kronor. 
 
Förslag till beslut  
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget från Lokalförsörjningsnämnden 
avseende nybyggnad av en gruppbostad med 6 lägenheter enligt LSS på 
Gyllingstorpsgatan, del av Torpa-Sjöbo 2:1. 
Denna nybyggnation är till en investeringskostnad av 17 000 000 kronor exkl. moms. 

Beslutet översänds till Kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsnämnden. 
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Yvonne Persson 
Ordförande    

Monica Svensson  
 Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden 2017-02-20 
 
 
5.1 Delegationsbeslut 
Beslut om rätt att attestera beslutsattest 
Karin Petersson Ansvarskod 305091 Startdatum 2017-01-01 
 
Protokoll 
2017-01-16 Förvaltningens samverkansgrupp Dnr 2017/SON0010 
2017-01-23 Socialutskott 
 
Lex Sarah 
2017-01-26 Utredning lex Sarah SoL Dnr 2016/SON0129 
 
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger delegationsbesluten 
till handlingarna. 
 
 
5.2 Inkomna och avgivna skrivelser 
Inkomna: 
2017-01-12 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-01-12 Mål nr 4248-16 
2017-01-16 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-01-12 Mål nr 4249-16 
2017-01-17 Kvalitetsberättelse 2016 från Humana/Troll- Dnr 2017/SON0003 
 gårdsgatan 1 
2017-01-25 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-01-23 Mål nr 3617-16 
2017-01-26 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-01-23 Dnr 2016/SON0012
 i mål nr 3998-16 
2017-01-26 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-01-23 Dnr 2016/SON0055 
 i mål nr 3413-16 
2017-01-26 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-01-23 Mål nr 382-16 
2017-01-26 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-01-24 Mål nr 5564-15 
2017-02-01 Beslut från Kommunstyrelsen 2017-01-30, Dnr 2017/KS0111 
 taxa för mat inom omsorgen om äldre och 
 personer med funktionsnedsättning 2017 
2017-02-01 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-02-02 Mailkonversation med anhörig (3 e-post medd.) Dnr 2016/SON0001 
2017-02-02 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-02-01 Mål nr 278-16 
2017-02-03 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-02-03 Beslut från Kommunfullmäktige 2017-01-26, Dnr 2016/KS0356 
 § 12, rapportering av ej verkställda gynnande 
 biståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m. den 
 30 september 2016 
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Inkomna (forts): 
2017-02-06 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-02-06 Kommunstyrelsens PM 2017-01-17 – Säker Dnr 2017/KS0121 
 och Trygg kommun 
2017-02-07 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-02-02 Mål nr 4087-16 
2017-02-09 JO – Riksdagens ombudsmän, beslut  Dnr 2016/SON0104 
 2017-02-08 om kritik mot Sociala omsorgsnämnden 
 i Borås kommun för långsam handläggning av  
 en ansökan om personlig assistans 
 
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till 
handlingarna. 
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