
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-04-14 

 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 

 
 

Sociala omsorgsnämndens ledamöter (OBS: ej ersättare) kallas härmed till 
sammanträde måndagen den 20 april 2020 kl. 17:30 

 
Plats:  Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, 

sammanträdesrum Säven 
 
Sammanträdet inleds med genomgång och beslut av eventuella  
sekretessärenden kl. 17.30 – ca 17.35. Sociala omsorgsnämndens öppna 
sammanträde börjar ca kl. 17.35. 
 
Sociala omsorgsnämnden har beslutat att inte ta emot besök från allmänheten 
under sammanträdet. Beslutet har fattats för att minska smittspridning av 
coronaviruset. Nämnden tar emot frågor från allmänheten via 
synpunktshanteringen. 
 
Yvonne Persson 
Sociala omsorgsnämndens Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 

Partigruppmöten för politisk beredning sammanträdesdagen (plan 5) 

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

Förhinder anmäls alltid till David Englund, tfn 033-35 38 54, eller via e-post: 
david.englund@boras.se 

 



Borås Stad 
Datum 
2020-04-14 

 Sida 
2(2) 

 

 

 

Ärende  

1.  Beredning av ärenden i gruppmöte 
  

 

2.  Val av protokolljusterare 
  

 

3.  Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (Sekretess) 
Dnr 2020-00035 1.1.3.1 

 

4.  Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (Sekretess) 
Dnr 2020-00036 1.1.3.1 

 

5.  Förvaltningen informerar 
  

 

6.  Remiss: Borås Stads plan för krisberedskap 
Dnr 2019-00175 1.1.3.1 

 

7.  Revisionsrapport - Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad 
Dnr 2020-00011 1.1.3.1 

 

8.  Anslagsframställan för Skogsfrugatans SoL-boende, Torpa Sjöbo 
2.5 
Dnr 2019-00134 1.1.3.1 

 

9.  SIS-Remiss: Kvalitetssäkring inom LSS - bostad med särskild 
service för vuxna 
Dnr 2020-00021 1.1.3.1 

 

10.  Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för Sociala 
omsorgsnämnden 2019 
Dnr 2020-00033 1.1.3.1 

 

11.  Ordförandebeslut - Resursöverföring till privata utförare i 
Corona-krisen 
Dnr 2020-00057 1.1.3.1 

 

12.  Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2020-00001 1.1.3.1 

 

13.  Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 
Dnr 2020-00002 1.1.3.1 

 

14.  Övriga frågor 
  

 

 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Sofie Karlsson 
Handläggare 
033 358279 
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Datum 
2020-04-20 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2020-00035 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande till IVO ej verkställt beslut - Avlösarservice i 
hemmet enligt LSS 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat yttrande och översänder det till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO.        

Sammanfattning 
IVO överväger att ansöka om utdömande av särskild avgift hos 
förvaltningsrätten för ett ej verkställt beslut i Borås Stad (28 a § lag [1993:387] 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS). IVO begär därför 
underlag i ärendet för att kunna bedöma om dröjsmålet med att verkställa 
beslutet har varit oskäligt lång.  

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande samt tillhörande handlingar. 
Svarstiden har förlängts till den 18 maj.               

Beslutsunderlag 
1. Yttrande, 2020-04-20 
2. IVO:s begäran om yttrande, 2020-03-03                                

Samverkan 
Anmäls vid nästa FSG 

Beslutet expedieras till 
1. IVO 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Datum 
2020-04-20 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2020-00036 1.1.3.1 
 

  

 

Begäran om yttrande och handlingar om ej verkställt 
beslut - Avlösarservice i hemmet enligt LSS 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat yttrande och översänder det till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO.        

Sammanfattning 
IVO överväger att ansöka om utdömande av särskild avgift hos 
förvaltningsrätten för ett ej verkställt beslut i Borås Stad (28 a § lag [1993:387] 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS). IVO begär därför 
underlag i ärendet för att kunna bedöma om dröjsmålet med att verkställa 
beslutet har varit oskäligt lång.   

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande samt tillhörande handlingar. 
Svarstiden har förlängts till den 18 maj.    

Beslutsunderlag 
1. Yttrande, 2020-04-20 
2. IVO:s begäran om yttrande, 2020-03-03                                

Samverkan 
Anmäls till nästa FSG. 

Beslutet expedieras till 
1. IVO 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

David Englund 
Handläggare 
033 353854 
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Sida 
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Datum 
2020-04-20 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00175 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Borås Stads plan för krisberedskap 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Borås Stads plan för krisberedskap och 
översänder remissvaret till Kommunstyrelsen.       

Sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om Borås Stads plan 
för krisberedskap. 

Planen syftar dels till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med 
krisberedskap, men även till att, där det behövs, utveckla Borås Stads styrning 
av arbetet med krisberedskap så att det i större utsträckning involverar stadens 
nämnder, bolag och kommunalförbund.  

I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 kap 5.3 har 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner 
och Landsting (SKL) fastslagit vilka uppgifter som måste finnas med i 
styrdokumentet. 

Det övergripande målet för kommunens krisberedskap är att kommunen ska ha 
en väl förberedd krisorganisation som snabbt kan träda i funktion för att 
samordna kommunens insatser för att begränsa konsekvenserna och lindra 
effekterna av samhällsstörningar och extraordinära händelser. 

Sociala omsorgsnämnden ställer sig bakom Borås Stads plan för krisberedskap.                

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Borås Stads plan för krisberedskap                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 Strategi

Program

• Plan

Policy

Riktlinjer

 Regler

Borås Stads
Plan för krisberedskap
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Fastställd av: Kommunfullmäktige 
Datum: XX
Revideras av: Kommunstyrelsen 
Gäller för: Alla nämnder och bolag 
Dnr: 2019-01068
Gäller till och med: 2022

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
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Plan för Borås Stads 
krisberedskap
Beskrivning av planens syfte och funktion
Planen syftar dels till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med krisberedskap, men även till 
att, där det behövs, utveckla Borås Stads styrning av arbetet med krisberedskap så att det i större 
utsträckning involverar stadens nämnder, bolag och kommunalförbund. 

I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 kap 5.3 har Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och Landsting (SKL) fastslagit vilka 
uppgifter som måste finnas med i styrdokumentet;1 

• Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden,

• Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och 
kommunalförbund,

• Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys, 

• Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar, samt 

• Vilken planering avseende krisberedskap inom olika målområden som kommunen  
ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden.

Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 
under mandatperioden 

Mål

Det övergripande målet för kommunens krisberedskap är att kommunen ska ha en väl förberedd 
krisorganisation som snabbt kan träda i funktion för att samordna kommunens insatser för att begränsa 
konsekvenserna och lindra effekterna av samhällsstörningar2 och extraordinära händelser.3  

Borås Stad har nedanstående tre övergripande mål för stadens krishantering;

• Att tidigt få kännedom om och överblicka samhällsstörningar och extraordinära händelser,

• Vidmakthålla förtroendet för staden och dess verksamhetsområden, 

• Minimera negativa konsekvenser för samhället och den enskilde. 

1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges kommuner och Landsting (SKL).Överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap 2019 – 2022. S. 9. 
2 Samhällsstörning – Innebär en händelse som drabbar många människor eller stora delar av samhället och hotar grundläggande 
värden och funktioner. Ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisation. En oväntad händelse, utanför 
det vanliga och vardagliga och som fordrar samordnade åtgärder från flera aktörer. Ett ökat behov av samordning. 
3 Extraordinär händelse – En händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för 
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner, och som kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. 
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Roller initialt vid en händelse

• Tjänsteperson i beredskap (TiB): För att tidigt få indikationer och kännedom 
om möjliga samhällsstörningar har Borås Stad funktionen TiB. TiB är en central 
funktion på Stadsledningskansliet som kan nås dygnet runt, året runt. Funktionen ska 
initiera och samordna det inledande krisarbetet för att upptäcka, verifiera, larma och 
informera vid allvarliga kriser. TiB utgör den primära kontaktvägen in i staden och har 
Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet som stöd.

• Kommunchef: Kommunchefen, eller dennes ersättare, beslutar efter samråd med 
förvaltningschef/VD och TiB att planen Plan för hantering av samhällsstörningar och 
extraordinära händelser ska tillämpas helt eller delvis. Kommunchefen ansvarar för att 
informera krisledningsnämndens ordförande om läget då planen används. 

• Krisledningsnämndens ordförande: Krisledningsnämndens ordförande bedömer när en 
extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i sådana fall att 
så skall ske.

Roller och ansvar vid krisledning

• Krisledningsnämnd: Krisledningsnämnden fungerar som stadens politiska ledning  
om kommunen drabbas av en extraordinär händelse och svarar för att;

 – Ange inriktning för kommunens krishantering, 

 – Besluta om förändringar i servicenivåer inom kommunens verksamheter, t.ex. prioriterade 
verksamheter eller eventuell tillfällig stängning,

 – Besluta om omfördelning av kommunens resurser, 

 – Tolka kommunens roll under den extraordinära händelsen,

 – Företräda kommunen,

 – Vid behov begära bistånd utifrån

• Beslutsfattare (kommunchef): Kommunchefen är beslutsfattare och föredragande 
tjänsteperson inför krisledningsnämnden och svarar för att;

 – Beslutar om klassificeringen av en händelse och om den centrala krisledningen skall träda i 
kraft, helt eller delvis, samt utse stabschef, 

 – Anger inriktningen för stabsarbetet, målet för insatserna och genomförandet (BIS, beslut i 
stort) vilket staben skall arbeta efter, 

 – Medverka vid stabsorienteringar och ta ställning till förslag på beslut, 
omfallsbeskrivningar och uppdaterad lägesbild, 

 – Ska kontinuerligt informera kommunstyrelsens och krisledningsnämndens ordförande,

 – Säkerställa att hanteringen av samhällsstörningen utvärderas, 

 – Fatta beslut om att avveckla krisledningsstaben.
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• Krisledningsstab: Krisledningsstaben är en tjänstepersonstab, vars arbete leds av en stabschef 
och svarar för att; 

 – Bedöma den akuta situationen, samt analysera situationen på kort och lång sikt, 

 – Samordna och vid behov leda kommunens arbete under händelsen,

 – Samverka, samt rekvirera, konsultera och samordna externa resurser och expertis,

 – Inhämta underlag för beslut, samt förbereda föredragningar, 

 – Bearbeta och bereda ärenden, 

 – Planera för åtgärder på längre sikt, 

 – Analysera insats- och resursbehov såväl inom den centrala krisledningen som för 
kommunens verksamheter,

 – Följa upp beslut och dokumentera eget arbete, 

 – Organisera och svara för effektivt samband inom och utom krisledningen, 

 – Följa upp och dokumentera utvecklingen samt planera för alternativ händelseutveckling,

 – Ansvarar för kriskommunikationen,

 – Skapa uthållighet i organisationen.

Borås Stads beredskapsnivåer

I Borås Stad finns det fyra beredskapsnivåer. För beredskapsnivåerna 1 – 3 beslutar kommunchefen i 
samråd med TiB om att larma krisledningsstaben med stödfunktioner. För nivå 4 beslutar kommunchefen 
och krisledningsnämndens ordförande i samråd om att kalla in hela krisledningsorganisationen, samt 
att aktivera förvaltningarnas lokala krisledningsstaber. 

Nivå 1 (n Grön) – Grundberedskap;

Vid grundberedskap bedrivs kommunens verksamhet enligt ordinarie rutiner.

Nivå 2 (n Gul) – Störning (Stab i beredskap);

Vid denna nivå sätts krisledningsstaben i beredskap men är inte formellt aktiverad. Larm eller information 
om en förestående samhällsstörning är grund för att inta denna beredskapsnivå.  

Nivå 3 (n Orange) – Stabsläge; 

Krisledningsstaben aktiveras och krishanteringsarbete börjas. Larm eller information om en förestående 
samhällsstörning eller extraordinär händelse inom kommunens verksamhetsområde är grund för att 
inta denna beredskapsnivå. 

Nivå 4 (n Röd) – Förstärkt stabsläge (extraordinär händelse); 

Krisledningsnämnden aktiveras och krisledningsstaben- förstärkt krisledningsstab – träder i funktion 
fullt ut. Krisledningsnämndens ordförande beslutar när detta läge ska intas. Även krisledningsgruppen 
på förvaltningsnivå träder i funktion. 



Förklaring av Borås Stads beredskapsnivåer i figurform; 

FIGUR 1: Larmvägar och ledningsnivåer i Borås Stad

Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 
förvaltningar och bolag
I Borås Stad  är det Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) på Stadsledningskansliet som arbetar 
kommunövergripande med samordning av krisberedskap. Ansvaret med krisberedskap följer det 
normala verksamhetsansvaret på alla nivåer i staden. 

Det är CKS som inför varje ny mandatperiod samordnar upprättandet av stadens risk- och sårbarhetsanalys 
(RSA) enligt lag (2006:544).4

Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys
I Borås Stad är det CKS på Stadsledningskansliet som arbetar med samordning av stadens övergripande 
RSA, som syftar till att identifiera och analysera risker och sårbarheter inom kommunens geografiska 
område som kan leda till olika samhällsstörningar eller extraordinära händelser. Arbetet innefattar 
samtliga nämnder i Borås Stad samt vissa kommunala bolag och förbund. 

Vissa delar av rapporten kan omfattas av sekretess i enlighet med offentlighets- och sekretesslag 
(2009:400). kap. 18 paragraf 13.5

Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska 
områdesansvar 
Genom sitt geografiska områdesansvar ska kommunen verka för att olika aktörer i kommunen samverkar 
och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet för extraordinära händelser samt att de 
åtgärder som vidtas av olika aktörer under en extraordinär händelse samordnas. 

Borås Stads arbete med geografiskt områdesansvar samordnas ytterst på Stadsledningskansliet men 
utveckling av samarbetet mellan olika krisaktörer sker dagligen på verksamhetsnivå internt i Borås 
Stad, med näringslivet, föreningslivet och allmänheten. Stadsledningskansliet har ett särskilt uppdrag 
att inom ramen för risk- och sårbarhetsanalysens resultat, utveckla samarbetet de inriktnings och 
samverkanskontakter (ISK), som rapporten påvisar behov av. Årligen genomförs därför bland annat 
en krissamverkanskonferens med ett brett nätverk i Sjuhärad. 

4 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
5 13§: Sekretess gäller för uppgifter som hänför sig till en myndighets verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende 
fredstida krissituationer, planering och förberedelser inför sådana situationer eller hantering av sådana situationer, om det kan 
antas att det allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgiften röjs. 



Planering avseende krisberedskap

Nämnd- och bolagsspecifik planering

Efter genomförd stadsövergripande risk- och sårbarhetsanalys ska samtliga nämnder och bolag ha väl 
genomarbetade och aktuella planer för samhällsstörningar och extraordinära händelser för den egna 
verksamheten. Syftet med den lokala planen är att så effektivt som möjligt arbeta för att begränsa skador 
och att behålla, eller så snart som möjligt återgå till normal servicenivå och funktion. Nämnderna 
och bolagen har också ett ansvar när det gäller att samverka med externa aktörer och att rapportera 
om inträffade händelser till tjänsteperson i beredskap (TiB). 

Nämndernas planer ska i sin utformning följa samma struktur som stadens centrala krisplan. 
Arbetsmetodiken i de lokala krisledningsstaberna ska vara baserad på samma metodik som finns i 
den centrala krisledningsstaben, men även anpassas till de specifika kraven i de olika verksamheterna.

Säkerhetsskydd
Enligt Säkerhetsskyddslagen6 och Säkerhetsskyddsförordningen7 är bland annat kommuner ålagda att ha 
ett verksamt säkerhetsskydd som innebär skydd av säkerhetshetskänslig verksamhet. Säkerhetskänslig 
verksamhet är sådan verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Uttrycket Sveriges säkerhet 
är sådant som är av grundläggande betydelse för Sverige såsom försvaret, det demokratiska statsskicket, 
rättsväsende och samhällsviktig verksamhet som är av betydelse ur ett nationellt perspektiv. 

I Borås Stads Regler för säkerhetsskydd8 framgår att förvaltningschefer och VD ansvarar för att, i 
nära samarbete med säkerhetsskyddschefen9, utforma säkerhetsskyddet vid förvaltningar och bolag. 
Detta görs genom en säkerhetsskyddsanalys som följs av en säkerhetsskyddsplan.

Med säkerhetsskydd avses10:

1. skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott 
som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

2. säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet och som därför 
omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller som skulle ha 
omfattats av sekretess enligt den lagen, om den hade varit tillämplig.

Säkerhetsskyddsanalys

Myndigheter och privata aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet av 
säkerhetsskydd och dokumentera det i en säkerhetsskyddsanalys. Analysen ska ge svar på vad som 
ska skyddas, mot vilka hot och på vilket sätt. Säkerhetsskyddsanalysen är grunden i ett systematiskt 
säkerhetsskyddsarbete. Alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldiga att göra en 
säkerhetsskyddsanalys och hålla den uppdaterad. Säkerhetskyddsanalysen ska svara på följande frågor:

• Vad ska skyddas? Hanterar verksamheten säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter? Vilka  
delar av verksamheten är av betydelse för samhällets funktionalitet och Sveriges säkerhet?

• Mot vad ska det skyddas? Vilka säkerhetshot finns mot den verksamhet som omfattas av 
säkerhetsskyddslagen? Vilka sårbarheter finns i verksamheten? I säkerhetsskyddsanalysen 
beaktas särskilt antagonistiska hot, det vill säga hot från en aktör med avsikt och förmåga  
att kunna skada det skyddsvärda.

• Hur ska det skyddas? Med utgångspunkt i säkerhetsskyddsanalysen, vilka 
säkerhetsskyddsåtgärder är nödvändiga att vidta avseende skydd av information,  
fysiskt skydd, med mera?

6  Lag 2018:585, Säkerhetsskyddslag
7  SFS 2018:658, Säkerhetsskyddsförordning
8  Borås Stads regler för säkerhetsskydd, fastställt i KS, gäller tom 2021
9  Avdelningschefen för Centrum för kunskap och säkerhet är säkerhetsskyddschef enl delegation 170701.
10 Lag 2018:585 1 kap 2§, Säkerhetsskyddslag
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Säkerhetsskyddsplan

När säkerhetsskyddsanalysen är fastställd ska verksamhetsutövaren i en säkerhetsskyddsplan tydliggöra 
vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behöver vidtas. Säkerhetsskyddsplanen ska ge inriktningar och 
underlag till att genom:

3. informationssäkerhet förebygga dels att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen 
röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs samt förebygga skadlig inverkan på uppgifter och 
informationssystem som avser säkerhetskänslig verksamhet.

4. fysisk säkerhet förebygga dels att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andra 
anläggningar eller objekt där de kan få åtkomst till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
eller där verksamhet som av annan anledning är säkerhetskänslig bedrivs, dels skadlig inverkan 
på sådana områden, byggnader, anläggningar eller objekt.

5. personalsäkerhet förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar 
i verksamhet där de kan få åtkomst till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i 
verksamhet som av annan anledning är säkerhetskänslig (säkerhetsprövning) samt säkerställa 
att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd 
(utbildning i säkerhetsskydd).

Civilt försvar
Civilt försvar är all verksamhet som kommunen bedriver under högsta beredskap och krig. Det som 
skiljer sig från normal verksamhet är främst ändringar i prioriteringen av samhällsviktig verksamhet 
samt att andra lagar gäller vad avser t.ex. arbetstid, sociala försäkringar och nationella prioriteringar.

Det civila försvaret är en del av det nya totalförsvaret (civilt försvar och militärt försvar). Målet för 
det civila försvaret är att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, värna civilbefolkningen och 
bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. Kommunerna har 
ansvar för många samhällsviktiga verksamheter som måste fortsätta att fungera även i en kris.

Beredskapsgrader;

Det civila försvaret bygger på samhällets krisberedskap och samhällets samlade motståndskraft. För 
att stärka landets förmåga att hantera en kris kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen 
skärpt beredskap eller högsta beredskap. Under högsta beredskap är totalförsvar (civilt försvar och militärt 
försvar) all samhällsverksamhet som då skall bedrivas.11

Kommunens uppgifter;

Detta dokument berör Borås Stads krisberedskapsplanering i fredstid inklusive skärpt beredskap, vilket 
även innefattar ett visst förberedelsearbete mot att Sverige lokalt eller nationellt kan gå upp i höjd 
beredskap. Under mandatperioden ska kommunens bidrag till totalförsvaret planeras och arbetet med 
det civila försvaret kommer succesivt att vävas in krisberedskapsplaneringen efterhand som anvisningar 
arbetas fram av nationella och regionala myndigheter.

Kommuner ska enligt lag12 ha de planer som behövs för verksamheten under höjd beredskap. Planerna 
ska innehålla uppgifter om den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap med information 
om bl.a. krigsorganisation och vilken personal som ska tjänstgöra i organisationen och vad som i 
övrigt behövs för att kommunen skall kunna höja sin beredskap och bedriva verksamheten under höjd 
beredskap. Borås Stad behöver därför, parallellt med krisberedskapsarbetet, planera in de lagstadgade 
uppgifterna för civilt försvar13 under mandatperioden i sin verksamhet. Planeringen för det civila försvaret 
baseras på krisberedskapsarbetet14 och utgångspunkten är att förmågan att hantera kriser i samhället 
i fredstid också ska ge en grundläggande förmåga att hantera kriser under höjd beredskap och krig.

11 SFS 1992:1403. Lag om totalförsvar och höjd beredskap. 
12 SFS 2006:637. Förordning om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
13 SKL 18/01807, MSB 2018-05681 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 samt SKL 18/03101, 
MSB 2018-09779 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap
14 SFS 2006:544 kap3, 2§. Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
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Kompetenshöjning gällande totalförsvar; 

Förtroendevalda och tjänstemän i Borås Stad behöver ha grundläggande kunskaper om de författningar 
och arbetssätt som gäller vid höjd beredskap, krigsfara och krig. Det är angeläget att kunskapen om 
totalförsvaret ökar. Nyckelpersoner i kommunens organisation ska under perioden genom utbildning 
ges ökade kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar.

Ekonomi och bistånd
Ekonomi

Krisledningsnämnden fattar beslut om händelsens ekonomiska ramar när den är i funktion. När 
Krisledningsnämnden inte är aktiverad bärs kostnaderna av respektive nämnd. Oavsett vilket ska 
särskilt nummer (aktivitet) användas för att redovisa kostnader för att hantera händelsen. Det samma 
gäller för kommunala bolag och förvaltningar. 

Personal vid krishanteringsarbete ersätts enligt kommunens kollektivavtal, allmänna bestämmelser. 
För övrigt begränsat ekonomiskt bistånd enligt lag om extraordinära händelser ska samrådas med 
stadsjurist eller kommunsekreterare.

Bistånd

På begäran får en kommun eller ett landsting lämna hjälp till andra kommuner och landsting som 
drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. För detta har kommunen rätt till skälig ersättning. 
Vid förfrågan om bistånd från en drabbad kommunledning till Borås Stad delegeras beslutet till 
kommunchefen, eller dennas ersättare. 

Krisledningsnämnden i Borås Stad fattar beslut om att begära stöd från annan kommun då den är i 
funktion. Borås Stad ska ha en förmåga att efter begäran både ta emot och lämna stöd.
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Revisionsrapport - Granskning av taxor och avgifter i 
Borås Stad 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att anta redovisningen av pågående åtgärder 
med anledning av Stadsrevisionens granskning av taxor och avgifter och 
översänder densamma till Stadsrevisionen.        

Ärendet i sin helhet 
Stadsrevisionen har granskat taxor och avgifter i Borås Stad. Syftet med 
granskningen var att bedöma om berörda nämnders arbete med taxor och 
avgifter är ändamålsenligt och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.  
 
Stadsrevisionen anser att det finns brister i samtliga granskade nämnder när det 
gäller rutiner för och dokumentation av kontroller av avgiftshantering. 
Stadsrevisionen rekommenderar att Sociala omsorgsnämnden tillser att det 
upprättas tillräckliga rutiner för kontroller som säkerställer att debiteringen av 
avgifter och taxor sker och att beräkningen blir korrekt och att dessa rutiner 
samt kontrollernas resultat dokumenteras. Stadsrevisionen anser vidare att det 
finns brister i samtliga granskade nämnder när det gäller dokumentation av 
riktlinjer och anvisningar kring hantering av avgifter, med undantag för 
Förskolenämnden och Grundskolenämnden. Stadsrevisionen rekommenderar 
att Sociala omsorgsnämnden tillser att det upprättas tillräcklig dokumentation 
som beskriver samtliga processer som berör hantering av taxor och avgifter. 
Sociala omsorgsnämnden påbörjade under 2018 en genomlysning av taxor och 
avgifter i syfte att få en strukturerad, effektiv och rättssäker hantering av 
brukarnas avgifter. I genomlysningen ingår att revidera befintliga rutiner och i 
de fall det behövs ta fram nya. Genomlysningen genomförs tillsammans med 
Vård- och äldrenämnden för att finna samordningsvinster och för att 
effektivisera processerna för administration och avgiftshantering.  
 
Stadsrevisionen rekommenderar vidare att de granskade nämnderna inför 
rutiner som säkerställer att alla avgifter faktureras i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut. I det pågående arbetet med genomlysning av 
taxor och avgifter inom Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden, ingår att arbeta fram en rutin som säkerställer att 
Kommunfullmäktiges beslut följs. I denna rutin kommer systematiska 
stickprover ingå för att säkerställa efterlevnaden.  
 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att anta redovisningen av pågående åtgärder 
med anledning av Stadsrevisionens granskning av taxor och avgifter och 
översänder densamma till Stadsrevisionen                    

Beslutsunderlag 
1. Revisionsrapport – Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad                                

Samverkan 
Anmäls vid nästa FSG 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 

Stadsrevisionen i Borås Stad 
 

Granskning av taxor och avgifter 
 

December 2019 

 

 

 

 

  



 

 2 

Innehåll 
 

1. Sammanfattning ............................................................................................................................. 3 

2. Bakgrund ........................................................................................................................................ 6 

3. Syfte och revisionsfrågor ............................................................................................................... 6 

4. Ansvariga nämnder ........................................................................................................................ 6 

5. Avgränsningar ................................................................................................................................ 6 

6. Metod ............................................................................................................................................. 6 

7. Revisionskriterier ........................................................................................................................... 7 

8. Disposition ...................................................................................................................................... 7 

9. Granskningens resultat .................................................................................................................. 8 

9.1. Är den interna kontrollen vid debitering av avgifter inom berörda nämnder tillräcklig?.......... 8 

9.2. Är nivån på taxor och avgifter i de berörda nämnderna förenliga med självkostnadsprincipen 
och likställighetsprincipen? ................................................................................................................ 12 

9.3. Finns det dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av kundfakturor? ............... 14 

9.4. Är flödena och kontrollerna tillräckligt dokumenterade? ........................................................ 14 

9.5. Baseras underlag för fakturering på beslutat avgiftsuttag? ..................................................... 15 

9.6. Överensstämmer upprättade fakturor med underlag (inkomstuppgifter, tillsynsgrad etc.)? . 15 

9.7. Finns det tillräckliga kontroller och uppföljning som säkerställer att avgifterna blir korrekt 
redovisade? ......................................................................................................................................... 16 

9.8. Faktureras alla avgifter i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut? ..................................... 16 

9.9. Sker det tillräcklig betalningsbevakning vad gäller kundfakturorna? ...................................... 16 

 

  



 

 3 

1. Sammanfattning 
Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt Qualitarium AB att genomföra en fördjupad granskning 
av taxor och avgifter. Syftet med granskningen är att bedöma om Borås Stads arbete med taxor och 
avgifter är ändamålsenligt och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. 

Granskningens två huvudfrågor är om den interna kontrollen vid debitering av avgifter inom 
berörda nämnder tillräcklig samt om nivån på taxor och avgifter i de berörda nämnderna förenliga 
med självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen.  

Intern kontroll 

Granskningen visar att den interna kontrollen gällande debitering av taxor och avgifter är tillräcklig i 
de nämnder där nämnden genom en dokumenterad riskanalys tar ställning till om hanteringen av 
taxor och avgifter utgör en risk för nämndens verksamheter. Denna bedömning gäller även när 
nämnden gör bedömningen att inte ta med det som ett kontrollmoment i den interna kontroll-
planen.  

De nämnder där riskanalysen inte genomförs eller dokumenteras alls, eller där kundfakturor efter 
genomförd riskanalys utan motivering exkluderas från den interna kontrollplanen, bedömer vi brister 
i sin interna kontroll.  

Vidare bedömer vi det vara en brist att inte all relevant information kring hanteringen av riskanalyser 
och interna kontrollplaner har dokumenterats. De gällande styrdokumenten behöver kompletteras 
så att det säkerställs att samtliga nämnder får samma, relevant och uppdaterad, information om 
gällande rutiner.  

Vi rekommenderar att:  

• Kommunstyrelsen säkerställer att styrdokument som beskriver hur arbetet med riskanalys 
och intern kontroll ska hanteras i nämnderna kompletteras och uppdateras.  

• Miljö- och konsumentnämnden, grundat på en genomförd riskanalys, upprättar en intern 
kontrollplan som är anpassad till nämndens verksamhet.  

• Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden och Kulturnämnden förstärker sitt arbete 
med den interna kontrollen genom att inkludera en bedömning om hanteringen av 
kundfakturor i sin riskanalys.  

• Vård- och äldrenämnden förstärker sitt arbete med den interna kontrollen genom att 
dokumentera motiveringen till varför kundfakturor inte inkluderas i den interna kontroll-
planen. 

Självkostnads- och likställighetsprincipen 

Granskningen visar att nivån för många av de avgifter och taxor som kommunen har ansvar för styrs 
av lagstiftning. Det finns dock exempel inom miljö, fritid och kulturområdet där kommunen 
bestämmer avgiftens storlek.  

Vår iakttagelse är att i samtliga av de granskade nämnder visade intervjupersonerna förståelse för 
och kännedom om de gällande principerna. Några nämnder uppvisade mindre kännedom om hur 
stor del av verksamheten som är avgifts- respektive skattefinansierad. Generellt görs det inte 
systematiska analyser av verksamheternas egna kostnader vid beräkning av avgifter (med undantag 
för Miljö- och konsumentnämnden) för att säkerställa att självkostnadsprincipen efterlevs. Samtidigt 
gör samtliga tillfrågade bedömningen att det inte finns tveksamhet om att gränsen för självkostnad 
inte överskrids. 
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Trots avsaknaden av systematiska analyser för att säkerställa att nivån på taxor och avgifter i de 
berörda nämnderna är förenliga med självkostnadsprincipen och efterlever likställighetsprincipen, 
gör vi bedömningen att gällande taxor baseras på förståelse för och hänsyn till kommunallagens 
bestämmelser om dessa principer.  

För att säkerställa att självkostnads- och likställighetsprinciperna efterlevs finns det utvecklings-
möjlighet i de nämnder där taxor och avgifter ska vara ”skäliga” eller där fri prissättning gäller för att 
göra beräkningar på de egna kostnaderna. Vidare bedömer vi att det finns ett behov av styrning från 
centralt håll för att säkerställa att de lagstadgade principerna tas i beaktande vid beräkning av taxor 
och avgifter i nämnderna. En samordning av detta arbeta åligger Kommunstyrelsen. 

Vi rekommenderar att:  

• De granska nämnderna att se över sina rutiner för beräkning av avgifter och taxor för att 
säkerställa att självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen efterlevs och att 
dokumentera hur beräkningarna är gjorda. 

• Kommunstyrelsen att utarbeta centrala riktlinjer för nämnderna för att säkerställa att de 
gällande principerna tas i beaktande vid beräkning av taxor och avgifter. 

Rutiner, riktlinjer och processbeskrivning 

Det finns brister i samtliga granskade nämnder när det gäller dokumentation av riktlinjer och anvis-
ningar kring hantering av avgifter, med undantag för Förskolenämnden och Grundskolenämnden.  

Vi rekommenderar att:  

• De granska nämnderna, med undantag för Förskolenämnden och Grundskolenämnden, att 
tillse att det upprättas tillräcklig dokumentation som beskriver samtliga processer som berör 
hantering av taxor och avgifter. 

Det finns brister i samtliga granskade nämnder, med undantag för Förskolenämnden, Grundskole-
nämnden och Vård- och äldrenämnden, när det gäller rutiner för och dokumentation av kontroller av 
avgiftshantering.  

Vi rekommenderar att:  

• De granska nämnderna, med undantag för Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Vård- 
och äldrenämnden, att tillse att det upprättas tillräckliga rutiner för kontroller som 
säkerställer att debiteringen av avgifter och taxor sker och att beräkningen blir korrekt.  

• Upprättade rutiner och kontrollernas resultat dokumenteras.  

Vår bedömning är att debitering av avgifter sker i enlighet med beslutade taxor och avgifter och att 
debiteringen till stor del motsvarar underlaget. Granskningen visar att Samhällsbyggnadsnämndens 
rutiner för hantering av bygglovsavgifter innehåller risker för felaktig debitering.  

Vi rekommenderar att:  

• Samhällsbyggnadsnämnden att se över sina rutiner och processen vid hantering av bygglovs-
avgifter för att säkerställa att beräkningarna blir korrekta i samtliga ärenden.  

Det finns tillräckliga kontroller och uppföljning som säkerställer att avgifterna blir korrekt redovisade.  
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Det saknas till stor del rutiner i Borås Stad som säkerställer att alla avgifter faktureras i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut Vi bedömer att detta innebär en risk för ekonomisk skada för 
kommunen.  

Vi rekommenderar att:  

• De granska nämnderna att införa rutiner som säkerställer att alla avgifter faktureras i 
enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.  

Det finns däremot rutiner för bevakning av kundfakturor som är tillfredsställande.  
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2. Bakgrund  
Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt Qualitarium AB att genomföra en fördjupad granskning 
av taxor och avgifter.  

Från Qualitarium var huvudansvarig för granskningen Teodora Heim. Mattias Holmetun var projekt-
medarbetare och Roland Svensson kvalitetsansvarig.  

3. Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagar och lokala styrdokument bedöma om Borås 
Stads arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. 

Följande revisionsfrågor ska besvaras: 

• Är den interna kontrollen vid debitering av avgifter inom berörda nämnder tillräcklig? 
• Är nivån på taxor och avgifter i de berörda nämnderna förenliga med självkostnadsprincipen 

och likställighetsprincipen? 

Kontrollfrågor/kontrollmål: 

• Finns det dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av kundfakturor? 
• Är flödena och kontrollerna tillräckligt dokumenterade?  
• Baseras underlag för fakturering på beslutat avgiftsuttag? 
• Överensstämmer upprättade fakturor med underlag (inkomstuppgifter, tillsynsgrad etc.)? 
• Finns det tillräckliga kontroller och uppföljning som säkerställer att avgifterna blir korrekt 

redovisade? 
• Faktureras alla avgifter i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut?  
• Sker det tillräcklig betalningsbevakning vad gäller kundfakturorna?  

4. Ansvariga nämnder 
Ansvariga nämnder som berörs av granskningen är Miljö- och konsumentnämnden, Fritids- och 
folkhälsonämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Kulturnämnden, Tekniska nämnden, Vård- och 
äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. 

5. Avgränsningar 
Granskningen berör 2018-2019 års verksamhet och endast hanteringen av taxor och avgifter inom de 
berörda nämndernas förvaltningar. Processkartläggning och stickprov gjorts inom fem nämnders 
verksamheter. 

6. Metod 
Granskningen genomfördes med hjälp av dokumentstudier samt intervjuer.  

Intervjuer har genomförts med förvaltningschefer och tjänstepersoner inom de berörda 
verksamheterna.  

Dokumenten som inkluderades i studien är främst kommunens reglementen, riktlinjer och policys 
som berör avgifter och taxor. Vidare har protokoll från berörda nämnders sammanträde studerats 
och även protokoll och därtill hörande underlag från Kommunfullmäktige där taxor och avgifter har 
fastställts.  
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Stickprovskontroller och processkartläggningar har gjorts på fakturor från följande fem nämnder:  

- Förskolenämnden  
- Grundskolenämnden 
- Miljö- och konsumentnämnden 
- Samhällsbyggnadsnämnden 
- Vård- och äldrenämnden 

Antalet gjorda stickprov framgår av bilagor till denna rapport. Stickprovskontrollerna har genomförts 
i syfte att kunna upptäcka eventuella avvikelser, men också att undersöka hur arbetsrutinerna 
fungerar i praktiken. Rapporten har varit föremål för faktagranskning där de intervjuade personerna 
fick ta del av iakttagelserna.  

7. Revisionskriterier 
Revisionskriterier är gällande lagar och regler som ska ge en normativ grund för bedömningen av de 
iakttagelser som görs under granskningen.  

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

• Kommunallagen (2017:725) 2 kap 3 §, 5 §, 6 §, 6 kap 6 § 
• Socialtjänstlagen (2001:453) 
• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 
• Skollagen (2010:800) 
• Plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap 8 § 
• Lag om riksfärdtjänst (1997:735) 
• Trafikförordning (1998:127) 
• Miljöbalk (1998:808) (Miljö- och Konsument) 
• Kommunens reglementen och styrdokument 
• SKL:s mallar (Miljö- och Konsument) 

8. Disposition 
Kommande kapitel beskriver våra generella iakttagelser som gäller främst den centrala styrningen av 
hur taxor och avgifter hanteras i Borås Stad. Granskningens iakttagelser som specifikt berör 
respektive nämnd beskrivs i separata bilagor: 

• Bilaga 1 – Fritids- och folkhälsonämnden 
• Bilaga 2 – Förskolenämnden och Grundskolenämnden 

o Bilaga 2.1 Stickprovskontroll 
o Bilaga 2.2 Processkarta 

• Bilaga 3 – Individ- och familjeomsorgsnämnden 
• Bilaga 4 – Kulturnämnden 
• Bilaga 5 – Miljö- och konsumentnämnden 

o Bilaga 5.1 Stickprovskontroll (Sekretessbelagd) 
o Bilaga 5.2 Processkarta 

• Bilaga 6 – Samhällsbyggnadsnämnden 
o Bilaga 6.1 Stickprovskontroll 
o Bilaga 6.2 Processkarta 

• Bilaga 7 – Sociala omsorgsnämnden 
• Bilaga 8 – Tekniska nämnden 
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• Bilaga 9 – Vård- och äldrenämnden 
o Bilaga 9.1 Stickprovskontroll 
o Bilaga 9.2 Processkarta 

9. Granskningens resultat 
Nedan beskrivna iakttagelser är en sammanfattning. För mer detaljerad beskrivning för respektive 
nämnd hänvisar vi till bilagorna 1-9.  

9.1. Är den interna kontrollen vid debitering av avgifter inom berörda nämnder tillräcklig? 

Iakttagelser 

• Fritids- och folkhälsonämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av 
taxor och avgifter. I nämndens riskanalys har raden för kundfakturor lämnats tom. Enligt 
intervjun är anledningen att man anser att risken är minimal att något fel skulle inträffa vid 
hanteringen. 

• Förskolenämnden och Grundskolenämnden 
Förskolenämndens och Grundskolenämndens interna kontrollplaner innehåller inga 
kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och avgifter. I Förskolenämndens riskanalys 
har raden för kundfakturor tagits bort och således finns hanteringen inte ens med bland 
relevanta risker. Grundskolenämnden bedömde risken vara under gränsen för att den ska tas 
med som ett kontrollmoment i planen. 

• Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av 
taxor och avgifter. I nämndens riskanalys har på raden kundfakturor noterats följande: ”Risk 
att felaktiga kundfakturor skickas ut. Risk att debiterar fel person eller verksamhet. 
Bedömning: 4. Verksamheten skickar ut mycket få kundfakturor.” 

• Kulturnämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av 
taxor och avgifter. I nämndens riskanalys har raden för kundfakturor lämnats tom. Enligt 
muntlig information beror detta på att nämnden bedömde risken vara liten. 

• Miljö- och konsumentnämnden 
Miljö- och konsumentnämndens interna kontrollplan innehåller två kontrollmoment som 
berör hantering av taxor och avgifter: 
• Kundfakturor-avgiftsdebitering: Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Risken att 

Borås Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person. Kontroll av rätt fakturering, 
korrekta inkomstuppgifter (äldreomsorg/funktionshinderverksamhet). Stickprov 150 
fakturor. Varje år 

• Kontroll av avtal och taxor: Risk att avtal och taxor inte följs. Kontroll att taxor är 
korrekta, avtal följs och att rätt antal timmar debiteras. Kontroll att taxor är korrekta, 
avtal följs och att rätt antal timmar debiteras. Kontinuerlig uppföljning under året. Varje 
år 

 
Enligt riskanalysen baseras beslutet på att ta med dessa kontrollmoment på bedömningen 
att det föreligger en risk att dessa inträffar men också att det kan ge kännbara konsekvenser.  
 
Under granskningens gång ställde vi frågor gällande den första punktens relevans för miljö- 
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och konsumentnämnden (korrekta inkomstuppgifter inom äldreomsorg och funktionshinder-
verksamhet). Enligt tjänstepersonen som arbetar med den interna kontrollen är det troligt 
att formuleringen är kopierad från en annan nämnds riskanalys och interna kontrollplan.  
Trots detta genomfördes stickprovskontroller för 2018. I uppföljningen står följande att läsa: 
”En missad fakturering, två som är fakturerade för mycket, en som är fakturerad för lite. Ett 
beslut där det är fel belopp men rätt belopp är fakturerat. Förslag till åtgärder: Viktigt att 
dubbelkontrollera summan som ska faktureras. Viktigt att handläggarna kontrollerar så att 
rätt ihopräknat belopp på beslutet.” 

• Samhällsbyggnadsnämnden 
I nämndens riskanalys har följande risker tagits upp som berör taxor och avgifter: 
• Kundfakturor-avgiftsdebitering. Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut: Risken att 

Borås Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person. Tas inte med i den interna 
kontrollplanen.   

• Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Att samtliga tjänster som 
Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, detaljplaner 
mm) inte blir rätt fakturerade. Tas med i den interna kontrollplanen med följande 
motivering: Tidigare uppföljningar har visat god rutin i arbetet. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år. 

I nämndens IK-plan finns följande kontrollmoment: 
• Kundfakturor-avgiftsdebitering Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Att samtliga 

tjänster som Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, 
detaljplaner mm) inte blir rätt fakturerade. Att samtliga tjänster som 
Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, detaljplaner 
mm) är rätt fakturerade.  
Kontroll: Stickprovsvisa kontroller 1-2% Varje år 

Enligt uppföljningen av den interna kontrollen för 2018 har stickproven genomförts. Följande 
analys finns: ”100 st kundfakturor och underlag har granskats under året med följande 
resultat: 99 st fakturor och underlag kontrollerades utan anmärkning 1 st underlag har 
felaktigt (felskrivet) belopp. Debiteringsunderlaget är rätt och rätt belopp har fakturerats. 
Kontrollen föranleder ingen åtgärd.” 

• Sociala omsorgsnämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller ett kontrollmoment som berör hanteringen av 
kundfakturor, dock avser dessa fakturor annat än taxor och avgifter enligt information från 
förvaltningen. 

• Tekniska nämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av 
taxor och avgifter. 
 
I nämndens riskanalys står följande kommentar kring kundfakturor: Risk för att felaktiga 
kundfakturor skickas ut. Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel 
person. Risk för att kunder debiteras för sent. Risk att fakturor inte skickas till kunderna. Tas 
inte med i den interna kontrollplanen med motiveringen: Tidigare uppföljningar visar på en 
god rutin. Risken hålls under uppsikt inför kommande år. 
 
Det görs stickprovskontroller kontinuerligt av Ekonomiavdelningen, på 1-2 % utav antal 
manuella kundfakturor. Detta görs även om momentet inte ingår i den interna 
kontrollplanen för att få en god kontroll av materialet. Kontrollmomenten på kundfakturor 
görs 1-2 ggr per år. Kontroller för 2019 gjordes i mars (inga avvikelser noterades) samt juli 
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(inga avvikelser noterades). Kontrollunderlaget sparas fysiskt i pärm fram till att nästa 
kontroll görs. I den händelse avvikelse noteras i kontrollen, åtgärdas/rättas fakturan direkt 
samt lämnas information/utbildning till berörd personal på förvaltningen.  

• Vård och äldrenämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av 
taxor och avgifter. I nämndens riskanalys för 2019 står följande gällande kundfakturor:  
”Risk för att fel avgiftsbeslut och fakturor skickas till brukarna. Finns risk för att brukare får 
fel på avgiftsbeslut och fel på fakturor om inte processen mellan verkställighet och 
beställarenheterna fungerar.” Bedömning blev att kundfakturor inte skulle tas upp i den 
interna kontrollplanen, utan att någon motivering framgår.  

Sammanfattande iakttagelser 

Kommunens gemensamma mall för riskanalys tar upp kundfakturor som en risk att beskriva och 
bedöma för varje enskild nämnd. Enligt information som vi har erhållit har det lämnats muntliga 
instruktioner om att risker där nämndens analys (sannolikhet x konsekvens) understiger 9 men ändå 
tas med i planen ska motiveras. På samma sätt ska de risker där analysens resultat överstiger 9 men 
nämnden väljer att inte ta med en kontrollmoment i planen ska motiveringen dokumenteras. Denna 
information framgår dock inte i någon skriftlig anvisning eller annat styrdokument.  

En schematisk sammanställning över nämndernas arbete med riskanalys och den interna kontrollen 
rörande taxor och avgifter framgår i följande tabell: 

Nämnd Risken hanteras 
i riskanalysen 

Sannolikhet x 
konsekvens 

Motivering finns Inkluderas i IK-
plan 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Nej Ej dokumenterat Nej Nej 

Förskolenämnden Nej Ej dokumenterat Nej Nej 
Grundskolenämnden Ja 6 Nej Nej 
Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden 

Ja 4 Ja Nej 

Kulturnämnden Nej Ej dokumenterat Nej Nej 
Miljö- och 
konsumentnämnden 

Ja 4 Nej Ja 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

Ja 6 respektive 8 Ja Ja 

Sociala 
omsorgsnämnden 

Ja 6 Nej Ja 

Tekniska nämnden Ja 4 Ja Nej 
Vård- och 
äldrenämnden 

Ja 8 Nej Nej 

 

Granskningen visar att alla utom Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden och Kultur-
nämnden behandlar risken för hantering av kundfakturor i sin riskanalys.  

De nämnder som tar upp kundfakturor som ett kontrollmoment i sin interna kontrollplan är Miljö- 
och konsumentnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. Alla tre 
nämnder gör kontroller genom stickprov. Tekniska nämnden utför stickprovskontroller på 
kundfakturor trots att det inte står med i den interna kontrollplanen.  
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I Miljö- och konsumentnämndens interna kontrollplan står det felaktigt en åsyftning till Vård- och 
äldrenämndens verksamhetsområde som beskrivs som ”Kontroll av rätt fakturering, korrekta 
inkomstuppgifter (äldreomsorg/funktionshinderverksamhet)”. Trots det har man genomfört de 150 
stickprovskontrollerna som står i den interna kontrollplanen på fakturor från den egna nämndens 
verksamhetsområden.  

Bedömningar och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen gällande debitering av taxor och 
avgifter är tillräcklig i de nämnder där nämnden genom en dokumenterad riskanalys tar ställning till 
om hanteringen av taxor och avgifter utgör en risk för nämndens verksamheter. Denna bedömning 
gäller även när nämnden gör bedömningen att inte ta med det som ett kontrollmoment i den interna 
kontrollplanen. När bedömningen grundar sig till exempel på erfarenhet om att inga eller få 
avvikelser har upptäckts vid tidigare kontroller bedömer vi det som ett giltigt resonemang.  

De nämnder där riskanalysen inte genomförs eller dokumenteras alls, eller där kundfakturor efter 
genomförd riskanalys utan motivering exkluderas från den interna kontrollplanen, bedömer vi brister 
i sin interna kontroll.  

Den interna kontrollplanen i Miljö- och konsumentnämnden innehåller en hänvisning till en annan 
nämnds verksamhetsområde. Enligt vår bedömning tyder detta på att nämndens arbete med det 
interna kontrollsystemet inte är tillräckligt. Vidare bedömer vi det vara en brist att det utförs stick-
provskontroller trots detta. Det kan ifrågasättas om en analys av kontrollkostnad och kontrollnytta 
har gjorts i detta fall. Att utföra kontroller som inte är avsedd för den aktuella nämndens verksamhet 
utgör en risk för att andra viktigare kontroll-moment prioriteras bort. 

Vidare bedömer vi det vara en brist att inte all relevant information kring hanteringen av riskanalyser 
och interna kontrollplaner har dokumenterats. De gällande styrdokumenten behöver kompletteras 
så att det säkerställs att samtliga nämnder får samma, relevant och uppdaterad, information om 
gällande rutiner.  

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att  

• Kommunstyrelsen säkerställer att styrdokument som beskriver hur arbetet med riskanalys 
och intern kontroll ska hanteras i nämnderna kompletteras och uppdateras.  

• Miljö- och konsumentnämnden, grundat på en genomförd riskanalys, upprättar en intern 
kontrollplan som är anpassad till nämndens verksamhet.  

• Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden och Kulturnämnden förstärker sitt arbete 
med den interna kontrollen genom att inkludera en bedömning om hanteringen av 
kundfakturor i sin riskanalys.  

• Vård- och äldrenämnden förstärker sitt arbete med den interna kontrollen genom att 
dokumentera motiveringen till varför kundfakturor inte inkluderas i den interna 
kontrollplanen.  
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9.2. Är nivån på taxor och avgifter i de berörda nämnderna förenliga med självkostnads-
principen och likställighetsprincipen? 

Om självkostnadsprincipen 

Kommunallagens (2017:725) 2 kap 5 § stadgar att kommuner har rätt att ta ut avgifter. 6 § stadgar 
självkostnadsprincipen: ”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.” 

Självkostnadsprincipen innebär att en kommun inte får ta ut högre avgifter än som motsvarar 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller, det vill säga 
kommunens självkostnader. Självkostnadsprincipen innebär inte att avgifterna aldrig får överstiga 
kostnaderna. Avgiftsuttaget grundar sig ofta på kalkylerade kostnader, med flera osäkra 
komponenter, där det inte är möjligt att alltid uppnå en fullständig överensstämmelse mellan 
kostnader och avgifter. Ett överuttag av avgifter godtas så länge avgifterna inte kan sägas väsentligen 
överstiga den beräknade självkostnaden. 

För allt avgiftsuttag enligt självkostnadsprincipen gäller att beräkningen av avgifter och kostnader 
måste vara försvarlig, och att avgifterna korresponderar mot endast verkligt motiverade kostnader 
som föranleds av den berörda verksamheten. 

Om likställighetsprincipen 

Kommunallagens (2017:725) 2 kap 3 § stadgar likställighetsprincipen: ”Kommuner och landsting ska 
behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.” 

I fråga om kommunala avgifter innebär likställighetsprincipen att sådana inte utan särskilt 
författningsstöd får bestämmas till olika belopp beroende på konsumenternas betalningsförmåga i 
det enskilda fallet (kommentar till KL 2011, sida 74). Bestämmelsen innebär att särbehandling av 
vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva 
grunder. Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika 
prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma 
avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende för 
samma handläggning. Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelande verksamhet. 
Däremot finns det inget hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader 
mellan olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor (se prop 1993/94:188 s 
87 och Petersén m fl s 65-66). 

Iakttagelser 

Nivån för många av de avgifter och taxor som kommunen har ansvar för styrs av lagstiftning. Exempel 
på sådana är avgifter för skolskjuts och färdtjänst. Andra avgifter styrs av lagstiftning genom att det 
finns ett lagstadgat maxbelopp, till exempel för äldreomsorg. För andra avgifter är det praxis att ha 
en maxtaxa, till exempel när det gäller avgift för barnomsorg eller fritidshem. Avgifter kan även 
regleras i lag så att de ska täcka kommunens egna kostnader, till exempel avgift för bygglov.  

En del avgifter finns det dock utrymme för kommunen att bestämma om. Sådana är till exempel vissa 
avgifter inom miljö, fritid och kulturområdet. Vi vill betona att beslut om dessa är en högst politisk 
fråga och i vilken grad en kommun önskar finansiera sin verksamhet genom skatteintäkter kontra 
avgifter är ett i grunden ideologiskt ställningstagande.  
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Vår iakttagelse är att i samtliga av de granskade förvaltningarna visade intervjupersonerna förståelse 
för och kännedom om de gällande principerna.  

Det vanligaste svaret på frågan om hur nämnden säkerställer att avgifterna lever upp till självkost-
nadsprincipen var att verksamhetens kostnader i samtliga områden överstiger intäkterna.  

Samtidigt visar vår granskning att i några nämnder har man mindre förståelse för hur stor del av 
verksamheten som är avgifts- respektive skattefinansierad. I till exempel Miljö- och konsument-
förvaltningen pågår idag ett arbete med att göra kalkyler för att nämnden ska få ett relevant 
underlag för sin bedömning och sitt beslut kring avgifterna. I Tekniska nämnden genomför man 
omvärldsanalyser för att se att de nivåerna som kommunen har på sina avgifter inte ligger högre än i 
andra jämförbara kommuner.  

Generellt visar granskningen att det inte görs systematiska analyser av verksamheternas egna 
kostnader vid beräkning av avgifterna (med undantag för ovan beskrivning om Miljö- och konsument-
nämnden) för att säkerställa att självkostnadsprincipen efterlevs. Samtidigt gör samtliga tillfrågade 
bedömningen att det inte finns tveksamhet om att gränsen inte överskrids.  

Gällande likställighetsprincipen svarade nästan samtliga intervjuade att det inte förekommer några 
undantag för gällande regler för avgifter, vilket säkerställer likställigheten och likabehandlingen av 
medborgarna. Som exempel på särbehandling kan Fritids- och folkhälsoförvaltningen nämnas, där 
ungdomsföreningar får hyra lokaler utan avgift. Det beskrivs dock som ett medvetet val i linje med 
nämndens och Fullmäktiges mål. Vid Kulturförvaltningen, vid uthyrning av lokaler, behöver det tas 
hänsyn till att inte konkurrera med andra aktörer, varför avgiften snarare bestäms på marknads-
mässiga grunder.  

Generellt visar granskningen att det inte görs systematiska analyser av verksamheterna för att säker-
ställa att gällande avgifter inte gynnar eller missgynnar vissa kommunmedlemmar.  

Bedömningar och rekommendationer 

Trots avsaknaden av systematiska analyser för att säkerställa att nivån på taxor och avgifter i de 
berörda nämnderna förenliga med självkostnadsprincipen och efterlever likställighetsprincipen gör vi 
bedömningen att gällande taxor baseras på förståelse för och hänsyn till kommunallagens 
bestämmelser om dessa principer. Vi bedömer att gällande nivåerna på taxor och avgifter i Borås 
Stad är rimliga och något lägre på vissa områden än i andra kommuner.  

Vi bedömer dock att det finns en utvecklingsmöjlighet i de nämnder där taxor och avgifter ska vara 
”skäliga” eller där fri prissättning gäller för att göra beräkningar på de egna kostnaderna. Vi ser 
positivt på det pågående arbetet som pågår i Miljö- och konsumentförvaltningen med att göra 
analyser av resursåtgång om handläggarnas tidsåtgång per ärende.  

Vidare bedömer vi att det finns ett behov av styrning från centralt håll för att säkerställa att de 
lagstadgade principerna tas i beaktande vid beräkning av taxor och avgifter i nämnderna. En 
samordning av detta arbeta åligger Kommunstyrelsen. 

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

• Granskade nämnder ser över sina rutiner för beräkning av avgifter och taxor för att 
säkerställa att självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen efterlevs och att 
dokumentera hur beräkningarna är gjorda. 

• Kommunstyrelsen utarbetar centrala riktlinjer för nämnderna för att säkerställa att de 
gällande principerna tas i beaktande vid beräkning av taxor och avgifter.  
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9.3. Finns det dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av kundfakturor? 

Iakttagelser 

Vår granskning har fokus på förvaltningarnas processer med att ta fram debiteringsunderlag och 
fakturaunderlag, fram till att underlaget överlämnas till ekonomienheten.  

Granskningen visar att de flesta av processerna som avser debitering av avgifter inte finns 
dokumenterade. En del av processerna är helt systemberoende, det vill säga det befintliga IT-stödet 
föreskriver en viss hantering. Samtidigt är vår iakttagelse att många av arbetsflödena innehåller 
manuella moment som är beroende av handläggarens kunskaper och erfarenheter. Granskningen 
visar att de allra flesta verksamheter i kommunen inte har dessa processer och rutiner 
dokumenterade eller att befintlig dokumentation inte är uppdaterad. Det finns dock undantag, som 
gott exempel kan Förskolenämnden och Grundskolenämnden  nämnas där Förskoleförvaltningen 
(som hanterar avgifterna för både förvaltningarna) har samtliga rutiner för hantering av avgifter 
dokumenterade.  

Vi har fått information om att det i flera förvaltningar pågår arbete med att dokumentera och 
kvalitetssäkra arbetsrutinerna kring debitering och fakturahantering.  

Bedömningar och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att det finns brister i samtliga granskade nämnder när det gäller 
dokumentation av riktlinjer och anvisningar kring hantering av avgifter, med undantag för Förskole-
nämnden och Grundskolenämnden. Vi bedömer detta vara en allvarlig risk för verksamheterna, 
eftersom processer som är beroende av enstaka tjänstepersons kunskaper är sårbara och kan orsaka 
stor skada ifall denna person lämnar verksamheten.   

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

• Granskade nämnder, med undantag för Förskolenämnden och Grundskolenämnden, tillser 
att det upprättas tillräcklig dokumentation som beskriver samtliga processer som berör 
hantering av avgifter och taxor.  

9.4. Är flödena och kontrollerna tillräckligt dokumenterade?  

Iakttagelser 

Gällande dokumentation av arbetsflöden hänvisar vi till frågan ovan.  

Gällande dokumentation av kontrollerna konstaterar vi att de stickprovskontroller som föreskrivs i de 
interna kontrollplanerna genomförs och dessa finns dokumenterade.  

Andra kontroller som har som syfte att säkerställa att avgifterna blir debiterade och blir korrekt 
debiterade finns endast i ett fåtal nämnder. Förskolenämnden och Grundskolenämnden kan återigen 
nämnas som ett gott exempel, liksom Vård- och äldrenämnden som har en systematisk kontroll av 
brukarnas inkomstuppgifter.  

I Samhällsbyggnadsnämnden har vi uppmärksammat ett mer systematiskt fel vid den manuella 
hanteringen av bygglovsavgifter, där den mall som används tycks utgöra en risk för felaktig 
beräkning. Förvaltningen utför dock stickprovskontroller av ärendehandläggning månadsvis.  

I övrigt hänvisade samtliga verksamheter till den ekonomiska uppföljningen som görs.  
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Generellt kan nämnas att de stickprovskontroller som vi genomförde i samband med denna 
granskning visade få felaktigheter.  

Bedömningar och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att det, med undantag för Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden och Vård- och äldrenämnden, finns brister i samtliga granskade nämnder när 
det gäller rutiner för och dokumentation av kontroller av avgiftshantering. Vi bedömer detta vara en 
risk för att avgifterna beräknas fel eller att debitering inte sker. Vi ser positivt på det pågående 
utvecklingsarbetet inom Vård- och äldreförvaltningen som ska säkerställa hanteringen av avgifter och 
kontroller i Vård- och äldrenämnden samt inom Sociala omsorgsnämndens ansvarsområden.  

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

• Granskade nämnder, med undantag för Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Vård- 
och äldrenämnden, tillser att det upprättas tillräckliga rutiner för kontroller som säkerställer 
att debiteringen av avgifter och taxor sker och att beräkningen blir korrekt och att dessa 
rutiner samt kontrollernas resultat dokumenteras.  

9.5. Baseras underlag för fakturering på beslutat avgiftsuttag? 

Iakttagelser 

Granskningen har inte påvisat några fall där underlag för fakturering avvek från beslutad avgift.  

Bedömningar  

Vår bedömning är att debitering av avgifter görs på beslutade taxor och avgifter.  

9.6. Överensstämmer upprättade fakturor med underlag (inkomstuppgifter, tillsynsgrad 
etc.)? 

Vi hänvisar till de genomförda stickprovskontrollerna och konstaterar att felaktigheter upptäcktes 
endast inom debiteringen av bygglovsavgifter.  

Bedömningar och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att debiteringen till stor del motsvarar underlaget.  

Vi bedömer att Samhällsbyggnadsnämndens rutiner för hantering av bygglovsavgifter innehåller 
risker för felaktig debitering.  

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

• Samhällsbyggnadsnämnden ser över sina rutiner och processen vid hantering av 
bygglovsavgifter för att säkerställa att beräkningarna blir korrekta i samtliga ärenden.  
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9.7. Finns det tillräckliga kontroller och uppföljning som säkerställer att avgifterna blir 
korrekt redovisade? 

Iakttagelser 

Redovisning av avgifter görs av Redovisningsenheten och är en ren ekonomifunktion. I de fall där en 
risk kan föreligga, till exempel vid samfakturering av avgifter från Förskolenämnden och Grundskole-
nämnden, finns det rutiner för att konteringen blir korrekt i ekonomisystemet. Detta sker genom att 
de olika avgifterna hanteras och redovisas separat både på debiteringsunderlaget och på fakturan.  

Uppföljning av redovisningen görs i samband med månads- och tertialuppföljningarna.  

Bedömningar 

Vår bedömning är att det finns tillräckliga kontroller och uppföljning som säkerställer att avgifterna 
blir korrekt redovisade.  

9.8. Faktureras alla avgifter i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut?  

Iakttagelser 

Granskningen visar att det inte görs några systematiska kontroller i verksamheterna av att alla 
avgifter blir debiterade. Det finns dock exempel där man gör en årlig genomgång för att säkerställa 
att ingen debitering missas till exempel vid hanteringen av tillsynsavgifter för serveringstillstånd. I 
Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning, i ovan nämnd hantering av bygglovsavgifter hanterar man 
felaktig beräkning mot kund genom att kunden alltid får betala avgiften som står i beslutet, även om 
denna är lägre än vad den borde vara. I omvänt fall, om beslutet skulle innehålla en högre avgift än 
vad den borde vara, betalar kunden den lägre avgiften.   

Bedömningar och rekommendationer 

Mot ovan bakgrund bedömer vi att det saknas rutiner i Borås Stad som ska säkerställa att alla avgifter 
faktureras i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut, vilket innebär en risk för ekonomisk skada för 
kommunen.  

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

• Granskade nämnder inför rutiner som säkerställer att alla avgifter faktureras i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut.  

9.9. Sker det tillräcklig betalningsbevakning vad gäller kundfakturorna?  

Iakttagelser 

Bevakning av att utsända fakturor blir betalda hanteras av Redovisningsservice på Servicekontoret. 
Gällande obetalda fakturor har kommunen idag ett avtal med Intrum Justitia som som hanterar och 
betalningsbevakar kommunens förfallna fordringar.  

Bedömningar 

Vår bedömning är att bevakning av kundfakturor är tillfredsställande.  
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Bilaga 1 – Fritids- och folkhälsonämnden 
 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen hanterar följande taxor och avgifter: 

• Badavgifter 
• Hyror idrottsanläggningar 
• Träffpunkt Simonsland dagcenterverksamhet 

 

Praktisk hantering av avgifter 

Badavgifterna avser inträde till badanläggningar och betalas vid kassan. Det kan vara engångsinträde, 
klippkort eller årskort eller någon annan form av rabattkort. Brukaren/gästen betalar således vid 
köptillfället. När skolor besöker anläggningen så fakturerar varje badanläggning skolorna för bad. 
Badavgiften betalas då inte på plats. Detta förfarande görs även med flera företag som väljer att 
sponsra sina medarbetare för fria bad. 

Hyror idrottsanläggningar avser uthyrning av kommunens olika anläggningar. Systemet bygger på att 
man lägger en bokningsförfrågan som sedan handläggs av en tjänsteperson. Bokningar kommer 
också in via telefon och e-post. Bokningen i systemet genererar automatiskt ett underlag för 
fakturering. Några manuella bokningar eller parallell hantering förekommer inte.  

Faktureringen sker på två sätt. Det ena är direkt från bokningssystemet InterbookGo (Iggo) (främst 
uthyrning av hallar och planer) det andra är manuell fakturering genom ekonomisystemet Agresso. 
När det gäller uthyrning av hallar och planer så beror det fakturerade beloppet på hur mycket en 
enskild förening bokat. Faktureringen via InterbookGo görs månadsvis. Den totala intäkten som avser 
uthyrning av idrottshallar och planer (ej simhallar), ”tillfälliga lokalupplåtelser” och som specificeras 
som ”tränings- och arrangemangsavgifter” var för 2018 ca 7200 tkr. Den största enskilda fakturerade 
posten var ca 133 tkr. När det gäller manuell fakturering av lokalkontrakt under kategorin ”tillfälliga 
lokalupplåtelser”/”lokalkontrakt” så var summan ca 8 000 tkr för 2018 (däri ingår dock intäkter med 
utgångspunkt i något avtal). Den största enskilda fakturerade posten var ca 330 tkr.  

Gällande Träffpunkt Simonsland har nämnden har tagit beslut att bidragsberättigade föreningar inte 
ska betala taxa under ordinarie öppettider. Bokningarna sker i Bookitwise där föreningslivet priori-
teras före externa bokare. Fakturering sker enligt Fritids- och folkhälsoförvaltningens ekonomi-
rutiner. 

Beslut om avgifterna 

Avgifternas storlek beslutas av nämnden årligen i samband med beslutet om budgeten. Taxorna 
beslutas som ett separat ärende i vår nämnd någon gång under hösten året innan taxorna ska börja 
gälla. Beslutet skickas till Kommunstyrelsens diarium för kännedom. Dessa taxor och avgifter beslutas 
inte i Kommunstyrelsen eller i Kommunfullmäktige. 

Gällande taxor och avgifter framgår av dokumentet ”Taxor och avgifter 2019” som finns tillgängligt 
på kommunens hemsida. Därutöver finns det separata avtal, till exempel olika former av 
lokalkontrakt med föreningar och företag. 
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Avgifternas storlek samt hänsyn till självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen 

Vid uthyrning av idrottsanläggningarna har föreningar en subventionerad taxa utifrån kommunens 
beslut om att ungdomsverksamhet ska vara prioriterad. Företag och privatpersoner har därför en 
högre taxa. Under de senaste 5-6 åren har taxorna för uthyrning av idrottsanläggningarna höjts 
regelbundet med mellan 1-3% årligen för att balansera mot de internt ökade kostnader som dels 
Servicekontoret (vaktmästare) och dels Lokalförsörjningsförvaltningen (ökade hyror) ger. Tidigare år 
stod taxorna still ett antal år och höjdes med ca 10% på en gång. Genom att höja successivt så ges 
föreningarna bättre förutsättningar för att klara sina verksamheter. 

Avgifterna för andra gällande uthyrning på Träffpunkt Simonsland har jobbats fram genom omvärlds-
bevakning, det vill säga en jämförelse av taxor och avgifter för andra lokaler som är jämförbara med 
de som Träffpunkt Simonsland ska hyra ut. Vid beräkning av avgiften har även konkurrensneutralitet 
gentemot näringslivet tagits i beaktande. 

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Bokningssystemet genererar fakturor utifrån de bokningar som finns inlagda i systemet. Ingen 
hantering sker manuellt.  

Det sker en kontinuerlig uppföljning av budgeterade intäkter mot faktiskt utfall. Uppföljningen är en 
del av den ekonomiska uppföljningen.  

Enligt förvaltningsledningen görs det kontinuerlig översyn av arbetssätt och rutiner. Dokumenterade 
rutinbeskrivningar för hantering av avgifter finns inte.  

Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och 
avgifter. I nämndens riskanalys har raden för kundfakturor lämnats tom. Enligt intervjun är 
anledningen att man anser att det finns väl inbyggda system för att kontrollera om en faktura har 
betalas eller inte. Därför bedömer man det inte vara en uppenbar risk. 
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 Bilaga 2 – Förskolenämnden och Grundskolenämnden 
 

Förskolenämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Barnomsorgsavgifter 
• Barnomsorgsavgifter – retroaktiva 

Grundskolenämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Fritidshemsavgifter 
• Avgifter för förstörda digitala verktyg 
• Avgift för tillfälliga lokalupplåtelser 
• Utköp av digitala verktyg efter avtalstid 

I dokumentet Taxor och avgifter benämns barnomsorgsavgifter och fritidshemsavgifter för ”Taxa för 
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg”.  

Fritidshemsavgifter hanteras av Förskoleförvaltningen, varför vi valde att redovisa dessa två nämnder 
samtidigt.  

Inom ramen för granskningen har en stickprovskontroll genomförts med syfte att kontrollera om 
debiterade avgifter har beräknats korrekt. Stickprovens resultat framgår av Bilaga 2.1. Vidare har en 
processkarta tagits fram som beskriver steg för steg hanteringen av barnomsorgsavgifter, vilken 
framgår av Bilaga 2.2.  

 

Praktisk hantering av avgifter 

Under 2018 har det ställts ut totalt 76 642 st fakturor för månatliga barnomsorgsavgifter, till ett 
värde av 84 587 859 kr. 

Förskoleförvaltningen hanterar avgifterna för barnomsorg och fritidshem. Samfakturering sker till 
vårdnadshavare, det vill säga att en vårdnadshavare får månatligen en faktura, även om denna har 
barn både på förskola och fritidshem.  

Debiteringen av avgifter för barn i förskola och skola baseras på information som vårdnadshavaren 
själv lägger in i systemet (inkomst och barnens schema). Debitering av avgifter sker månadsvis, i 
mitten av månaden för innevarande period. Förvaltningen har utarbetade och dokumenterade 
rutiner för hantering av avgifter och för hur debitering ska ske. Rutinbeskrivningarna som vi har 
granskat visar att dokumenten är uppdaterade och tydligt beskriver hur handläggaren steg för steg 
ska arbeta för att säkerställa att debitering sker och att det hanteras korrekt.  

Beslut om avgifterna 

Beslut om barnomsorgsavgiften och avgiften för fritidshem bereds av respektive nämnd och lämnas 
sedan till kommunfullmäktige som fastställer avgifterna. Fullmäktiges beslut om ”Taxa för förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk omsorg” är fattat i 2015 och gäller från den 1 januari 2016.   

Avgifternas storlek 

Enligt Skollagens (2010:800) bestämmelser ska skolan vara i huvudsak fri från avgifter, men det finns 
undantag. En kommun (eller annan huvudman) får ta ut en avgift för att ta emot ett barn i förskolan. 
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Både kommunala och fristående fritidshem får ta ut en avgift för att ett barn ska tas emot i 
fritidshemmet. Avgiften ska vara skälig. Borås Stad, liksom alla svenska kommuner, använder sig av 
en maxtaxa idag. Det innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften får bli och att när en familj 
betalar den högsta tillåtna avgiften. Enligt Skollagen ska maxtaxan som kommunen tillämpar gälla 
även för fritidshemmen i kommunen.  

Avgifterna som tillämpas i Borås Stad finns tillgängliga på kommunens hemsida: 

Förskoleavgift 
Omsorgstimmar/vecka Avgift Avgift Avgift 
 1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet 
-15 1,5% 1,0% 1,0% 
15-30 2,25% 1,5% 1,0% 
30- 3,0% 2,0% 1,0% 

 

Förskoleavgift 3-5-åringar 
Omsorgstimmar/vecka Avgift Avgift Avgift 
 1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet 
-15 1,5% 1,0% 1,0% 
15-30 2,25% 1,5% 1,0% 
30- 3,0% 2,0% 1,0% 

 

Avgiftstak förskoleavgift 
1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet 
1 425 kr/månad 950 kr/månad 475 kr/månad 

 

För fritidshem påverkas inte avgiften av barnens ålder eller schema, utan inskrivna barn betalar avgift 
enligt följande: 

Fritishemsavgift 
1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet 
2,0% 1,0% 1,0% 

 

Avgiftstak fritidshemsavgift 
1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet 
950 kr/månad 475 kr/månad 475 kr/månad 

 
Gällande hänsyn till att avgiften ska vara skälig så kan det nämnas att andra kommuner (till exempel 
Göteborg och Jönköping) har liknande avgiftsmodeller och samma maxtaxa.  

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Förvaltningen genomför ett antal kontroller i samband med månadskörningen av avgifterna:  

• Kontroll av samboskap samt icke-samboskap 
• Kontroll av felloggar i körning 
• Kontroll av fördelning av barnomsorgsavgift vid delad placering (skilda föräldrar) 
• Kontroll av taxekategori utifrån schema och ålder (taxekategorin styr delvis avgiften) 
• Kontroll att snittid är registrerad (får ej vara tomt) 
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• Kontroll av att alla hushållets barn beräknas på samma inkomstgrund 
• Kontroll av att syskonrabatten är korrekt (utifrån att alla hushållets barn står på samma 

faktura) 
• Kontroll av dagjournaler (närvaro/frånvaro) 

Utöver dessa kontroller har förvaltningen kontakt med rektorer och personal där de är behjälpliga 
med att meddela eventuella felaktigheter på barnets placering. Alla Borås Stads förskolor och 
fritidshem har utsedda personer som har tillgång till IST Förskola/Fritidshem där de har möjlighet att 
ta del av information kring barnets placering och familjeförhållande. Det åligger rektorer och 
personal på enheterna att t.ex. kontrollera att alla barn på enheten är inskrivna, att de har rätt 
schema samt att de som nyttjar platsen är de som fakturan beräknas på.  

Vidare har IT-systemet inbyggda funktioner som varnar för eventuella fel, varningar som inte går att 
ignorera.  

Förvaltningen genomför också årsvis en inkomstkontroll av vårdnadshavarna. Vid avvikelser justeras 
debiterade avgifter i efterhand. Det gäller både om vårdnadshavaren har betalat för mycket eller för 
lite. Denna kontroll sker dock först efter att Skatteverket har fastställt inkomsterna, vilket ger en 
fördröjning på två år. År 2019 uppgår det preliminära antalet fakturor som kommer gå ut för de 
retroaktiva barnomsorgsavgifterna avseende år 2017 till 3125 st.  

Intern kontroll 

Förskolenämndens och Grundskolenämndens interna kontrollplaner innehåller inga kontrollmoment 
som berör hanteringen av taxor och avgifter. I Förskolenämndens riskanalys har raden för 
kundfakturor tagits bort och således finns hanteringen inte ens med bland relevanta risker. 
Grundskolenämnden bedömde risken vara under gränsen för att den ska tas med som ett 
kontrollmoment i planen.  

Stickprov 

Den genomförda stickprovskontrollen visade inga felaktigheter. De avvikelser som noterades kunde 
förklaras (till exempel korrigeringar av avgift från andra månader, ändrat schema eller delade 
avgifter). 

Stickprov gjordes på 20 fakturor som valdes ut så att de skulle innehålla båda fakturor där enbart 
förskoleavgift ingick, enbart fritidshemsavgift ingick och där båda avgifterna ingick.  

 

  
 

 

 

 



 
 

 Action Dokument Risk Kontroll 
1. Registrering av 
inkomst och schema 

Vårdnadshavaren registrerar i 
systemet Självservice hushållets 
bruttoinkomst samt önskat 
schema för barnen. Samtliga 
barn registreras i samma 

 Felaktiga inkomstuppgifter. 
 

Vårdnadshavaren 
 



system, oavsett om de går på 
förskola eller fritidshem.   

2. Barnen går på 
förskola eller på 
fritidshem 

Barnen går på förskola eller 
fritidshem var deras närvaro 
registreras.  
 
Barnens närvaro och frånvaro 
registreras på manuella 
dagjournaler. 

 Schemat avviker från faktisk 
närvaro. 

Skolorna 

3. Debiterings-
underlag 

Handläggaren på förskole-
förvaltningen skapar månadsvis 
debiteringsunderlag. 
 
Vårdnadshavarens uppgivna 
schema ligger till grund för 
förskoleavgiften. Fritidshems-
avgiften baseras enbart på 
placering.  
 
Justeringar görs i efterhand 
genom att debitera mertid vid 
högre närvaro i förskolan, men 
inte om barnet haft en lägre 
faktisk närvaro mot schema. 

Debiteringsunderlag  Handläggare 

4. Faktura skapas Baserad på debiterings-
underlaget skapas det en 
faktura av ekonomiavdelningen. 
Det skapas en faktura per 
vårdnadshavare, oavsett hur 

Faktura   



många barn som denne har på 
förskola och eller fritidshem. 

5. Faktura till 
vårdnadshavaren 

Fakturan skickas till vårdnads-
havaren runt den 20:e varje 
månad, som ska vara betald den 
sista innevarande månad.  

Faktura   

6. Betalning Vårdnadshavaren erlägger 
betalning för fakturan 

Betalningstransaktion Utebliven betalning. Redovisningsservice 

7. Fakturabevakning 
och betalning 

Betalning för fakturan mottas.  
Betalning redovisas för den 
förvaltning som debiterade 
avgiften.  
 
Vid utebliven betalning påbörjas 
processen för fakturabevakning 
(påminnelse och sedan 
inkassoåtgärder). 
 
Handläggaren skickar också brev 
till vårdnadshavaren vid ute-
bliven betalning av barnom-
sorgsavgift med varning om 
uppsägning.  

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Redovisningsservice 
 

8. Inkomstkontroll 
och efterfakturering 

Årligen gör förvaltningen en 
avstämning av vårdnads-
havarnas inkomster hos 
Skatteverket för inkomster två 
år tidigare.  

 Utebliven efterkontroll. 
 

Handläggaren 

9. Ev. faktura eller 
utbetalning 

Vid avvikelse från den inrappor-
terade inkomsten görs en 

Faktura eller utbetalning Vårdnadshavarna inte längre 
går att debitera. 

Handläggaren och 
redovisningsservice 



korrigering i efterhand av de 
debiterade avgifterna, antingen 
som en faktura eller som en 
utbetalning till vårdnads-
havarna. 
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Bilaga 3 – Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 

Socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap 1 § stadgar att ”Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär 
medför inte kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får dock, utom beträffande 
barn, ta ut ersättning för uppehället av den som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller 
därmed jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem för vård eller boende eller i ett 
familjehem. Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som får tas ut för varje dag. 
För andra stöd- och hjälpinsatser får kommunen ta ut skälig ersättning.” Den avgift som kommunen 
får ta ut av den som vårdas för missbruksproblematik på HVB-hem, i familjehem eller LVM-hem får 
högst uppgå till 80 kr/dag. För andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling får kommunen 
enligt lagen ta ut skälig ersättning. För IFO Vuxens målgrupp berörs här till exempel placeringar på 
stöd- och omvårdnadsboenden. Också vid denna form av insats kan kommunen ta ut en egenavgift 
som högst uppgår till 80 kr/dag.  

Vidare anger samma lag att föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens 
kostnader när ett barn under 18 år får vård utom det egna hemmet. Om de framräknade beloppen 
bedöms oskäliga i förhållande till respektive förälders ekonomiska förmåga, sociala situation eller för 
att de exempelvis står för vissa av barnets kostnader kan ersättningen jämkas till en skälig nivå. 
Jämkning kan ske redan från början eller vid ett senare tillfälle. 

Mot ovan bakgrund tar Individ- och familjeomsorgsnämnden ut följande taxor och avgifter: 

• Avgift boendestöd/övergångsbostäder 
• Avgift  för ungdomsboende 
• Lokalhyror tillfälligt boende 
• Avgift för placerat barn 
• Äldreomsorgsavgifter öppen vård 
• Bostadshyror, servicehus för missbrukare 
• Avgifter Institutionsvård, SoL 
• Avgift familjehem och jourhem, barn o ungdomsvård 
• Avgifter specialboende för personer med psykisk ohälsa och beroendeproblematik 

 

Praktisk hantering av avgifter 

Antalet fakturor som förvaltningen hanterar är relativt få: 

Avgifter barn och ungdomsvård 
  

ca 58 fakturor i månaden, ca 696 per/år 
Summa 2018: 495 000 kr 

Avgifter Specialboende för personer 
med psykisk ohälsa och 
beroendeproblematik 
  

ca 12 fakturor i månanden, ca 144 fakturor per/år 
Avgiften avser hyra av lägenhet och är samma som 
vad hyran kostar. 
Summa 2018: 864 000 kr  

Avgifter Institutionsvård SOL ca 9 fakturor i månaden, ca 108 fakturor per/år 
Vårdavgiften är 80 kr/dygn 
Summa 2018, 174 000 kr 

Avgifter tillfälligt boende ca 20 fakturor i månaden, ca 240 fakturor per/år 
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Avgiften avser mat och lägenhetshyra och är ett 
självkostnadspris.  
Summa 2018: 328 000 kr 

Avgifter boendestöd/övergångsbostäder 
  

ca 74 fakturor i månaden, ca 888 fakturor per/år 
Avgiften avser lägenhetshyra och är ett 
självkostnadspris.  
Summa 2018: 4 110 000 kr 

Bostadshyror, servicehus för 
missbrukare/äldreomsorgsavgifter 
  

ca 72 fakturor i månaden, ca 864 fakturor per/år 
Avgifterna avser hemtjänstavgift och eller 
hemsjukvård och beräknas enligt Vård- och 
äldrenämndens gällande taxor. Avgifterna kan också 
avse lägenhetshyra eller mat som är 
självkostnadspriser.  
Summa 2018: 2 991 000 kr 

 

Avgifterna hanteras på respektive verksamhetsdelar. Vid intervjun framkom det att det finns rutiner 
för hantering av avgifter, men dessa är inte dokumenterade, med undantag för rutinbeskrivningen 
för hantering av avgifter för barn- och ungdom samt av egenavgifter.  

Egenavgifter beslutas av socialsekreterare och hanteras av socialassistent. Socialassistent skapar 
fakturaunderlag månatligt efter beslutade perioder och lämnar den 5:e -7:e varje månad underlag för 
fakturering av egenavgifter till enhetschef för underskrifter. Enhetschef lämnar påskrivna faktura-
underlag till ekonomienheten, som den 10:e -12:e varje månad skickar ut faktura avseende egen-
avgiften till den enskilde. 

För hanteringen av avgifter för barn och unga finns också en rutinbeskrivning som steg för steg anger 
vem som ska vidta åtgärder och vem som ska fortsätta hanteringen. Dokumentet anger också rutiner 
för uppföljning som ska göras rutinmässigt.  

Beslut om avgifterna 

Avgifterna gällande kommunens stöd- och hjälpinsatser Socialtjänstlagen (2001:453). Avgifterna 
regleras även i Socialtjänstförordningen (2001:937). Vidare stadgar Socialförsäkringsbalken 
(2010:110) förmånerna vid verkställighet i anstalt eller vård på institution. Individ- och familje-
omsorgsnämnden fattar beslut om vissa avgifter och Kommunfullmäktige fastställer dessa. Till 
exempel fattades beslut om höjning av avgiften för mat på stödboendet senast i augusti 2019.  

Avgifternas storlek 

Avgifternas storlek är till stor del reglerad i lagstiftning. Beräkningen för avgifterna som berör 
ersättning för placerade barn utgår från SKL:s cirkulär 2006:54 – ”Beräkning av föräldrars ersättning 
till kommunen för placerade barn under 18 år”. Gällande hyror tillämpar kommunen självkostnads-
principen, det vill säga man debiterar samma avgift som hyran kostar. Likaså beräknas avgiften för 
mat så att den ska täcka den faktiska kostnaden. 

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Rutinbeskrivningarna som nämns ovan innehåller vissa rutiner för att säkerställa korrekt hantering. 
Samtidigt sker debitering från olika verksamhetsdelar, och någon central, gemensam rutin finns inte.  
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Vid intervjun framkom det att vissa odokumenterade kontroller görs i form av en rimlighets-
bedömning av intäkterna månadsvis. Assistenterna som hanterar faktureringen gör också en 
översiktlig kontroll mot förra månaden samt gentemot individens akt. Assistenterna har också 
tillgång till dokumentation om vilka som får insatser, vilket stäms av mot fakturorna. Inga av dessa 
kontroller finns dock dokumenterade och de baseras till stor del på tjänstepersonernas erfarenheter.  

Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och 
avgifter. I nämndens riskanalys har på raden kundfakturor noterats följande: ”Risk att felaktiga 
kundfakturor skickas ut. Risk att debiterar fel person eller verksamhet. Bedömning: 4. Verksamheten 
skickar ut mycket få kundfakturor.” 
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Bilaga 4 – Kulturnämnden 
 

Kulturnämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Kulturskoleavgifter 
• Förseningsavgifter bibliotek 
• Biljettförsäljning 
• Museer: fakturering av inträden och visningar; fakturering av lokaluthyrning; fakturering av 

konsulttjänster exempelvis när experter på museet föreläser eller gör arbeten åt andra; 
fakturering av företag enligt sponsringsavtal. 

 

Praktisk hantering av avgifter 

Varje verksamhet hanterar sin egen debitering och lämnar underlag till ekonomiverksamheten som i 
sin tur skickar faktura baserat på underlag från verksamheterna. 

Kulturskolan erbjuder undervisning i sång och instrument och undervisningen är avgiftsbelagd. 2018 
skickades det totalt 2 295 fakturor för kulturskoleavgift som uppgick till ett totalt belopp på 961 900 
kr. 

Biblioteket hanterar förseningsavgifter och avgifter för förkomna medier för privatpersoner. 
Förseningsavgifterna faktureras inte, istället finns det en spärrgräns på 100 kr (hamnar man över den 
summan så får man inte låna till dess att man har betalat ned under 100 kr). Avgifterna för förlorade 
media faktureras efter påminnelse. Vidare förekommer fakturering från bibliotek i följande fall: 

• Biblioteksservice till kriminalvården, löpande avtal som faktureras kvartalsvis via 
förvaltningens ekonomifunktion.  

• verksamhet till ett fåtal arbetsplatser (två i dagsläget), där skrivs avtal år för år och fakturor 
skickas ut under hösten.  

Borås Stad driver Konstmuseet och De Kulturhistoriska museerna (Textilmuseet och Borås museum). 
I muséerna sker betalning i kassan. Dessa intäkter avser inträden, försäljning från museibutik, 
guideavgifter och programavgifter. Muséerna fakturerar i vissa fall för inträden och visningar samt 
för lokaluthyrning. Dessutom sker fakturering för konsulttjänster, till exempel när experter på 
museet föreläser eller gör arbeten åt andra. Dessa arbeten faktureras efter timtaxa eller beslut från 
museichef. Fakturering sköts av några enstaka tjänstepersoner. Rutinerna finns inte dokumenterade.  

Konstmuseet har i stort sett ingen extern fakturering. Muséet har fri entré. Den fakturering man har 
är administration för utlån av konsten och den sköts av intendenten för utställningar. Avgiften är 800 
kr/gång och förekommer några gånger per år. 

Lokaluthyrning och fakturering för olika evenemang sker efter överenskommelse med externa 
aktörer. Det skrivs ett avtal och prissättningen är icke förhandlingsbar utan följer de av nämnden 
beslutade taxor och avgifter. Fakturering sker i efterhand baserat på det i avtalet överenskommet 
belopp samt eventuella tillkommande beställningar (till exempel teknik).  

Beslut om avgifterna 

Avgifterna beslutas av nämnden årligen i samband med beslutet om budgeten.  
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Avgifternas storlek 

Avgifternas storlek beslutas av nämnden i september årligen och gäller från den 1 januari året därpå. 
Generellt visar granskningen att intäkterna täcker inte verksamheternas kostnader.  

Kulturskoleavgifterna finns på kommunens hemsida: 

Kurs/material Avgift 
Skolungdom per termin och kurs 300 :- 
Instrumenthyra per termin och instrument 200 :- 
Materialkostnad per termin för våra kurser i bild, film, textil och musikproduktion 200 :- 
Fördjupningsprogrammet 700 :- 
Vuxenkör och Generationskör 400 :- 
Vuxenundervisning per termin och kurs, Bild vuxen med barn 800 :- 

 

Bibliotekens avgifter tillämpas på samma sätt på alla 12 bibliotek. Det är schablonsummor på det 
som faktureras för ”förkommet material”, alltså sådant som inte lämnas tillbaka.  

För Konstmuseet togs entréavgiften bort. Vid Textilmuseet kan enligt intervjun tillfälligt beslut fattas 
om att tillämpa entréavgift vid enstaka tillfällen (till exempel vid en exklusiv utställning).  

Gällande uthyrning av teaterlokalen ligger kommunens avgifter i nivå med andra liknande lokaler, 
med hänsyn till konkurrensneutralitet. Rabatt medges för lokalhyra för föreningar i Borås Stad.  

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Några dokumenterade rutiner för att säkerställa korrekt hantering av avgifter finns inte i någon av 
verksamheterna. Ansvaret för korrekt debitering ligger hos verksamheterna enligt 
förvaltningschefen. En viss odokumenterad kontroll genomförs genom tertialuppföljningen där en 
rimlighetsbedömning görs av intäkterna.  

Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och 
avgifter. I nämndens riskanalys har raden för kundfakturor lämnats tom. Enligt muntlig information 
beror detta på att nämnden bedömde risken vara liten.  
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Bilaga 5 – Miljö- och konsumentnämnden 
 

Miljö- och konsumentnämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
• Taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter 
• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
• Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
• Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer 
• Taxa för uppdragsverksamhet inom Miljö- och konsumentnämndens verksamhetsområde 
• Taxa för prövning och tillsyn inom inom alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter 

(tidigare tobakslagen samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare) samt 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Vår granskning hade främst fokus på tillsyn enligt alkohollagen.  

Inom ramen för granskningen har en stickprovskontroll genomförts med syfte att kontrollera om 
debiterade tillsynsavgifter för serveringstillstånd har beräknats korrekt. Stickprovens resultat framgår 
av Bilaga 5.1. Vidare har en processkarta tagits fram som beskriver steg för steg hanteringen av 
tillsynsavgiften, vilken framgår av Bilaga 5.2.  

 

Praktisk hantering av avgifter 

Följande tabell visar antalet fakturor och belopp under 2018 i respektive kategori: 

 Antal fakturor Lägsta 
belopp 

Högsta 
belopp 

  debet kredit    
Livsmedel  4 665 852  938  57  640  71 624  
Miljöbalken  6 302 068  1 380  218  1 085  189 720  
Alkohollagen  1 468 294  389  81  500  85 407  
Tobak, vissa receptfria 
läkemedel, mm  

464 464  17  4  1122  4 000  

 

Avgifterna hanteras av varje verksamhetsområde själva. Fakturorna ställs ut i ekonomisystemet, en 
del baserat på information från verksamhetssystemen direkt men en del hanteras manuellt.  

Miljöbalken och livsmedel 

Årsdebiteringarna inom livsmedel och miljöbalken debiteras via filer från verksamhetssystemet 
(några görs manuellt) till ekonomisystemet Agresso. Årsdebiteringarna görs i början på varje år efter 
att handläggarna uppdaterat underlagen i verksamhetssystemet. Listor tas ut från verksamhets-
systemet för respektive område. När debiteringarna skett så noteras det att fakturering skett i 
respektive ärende i verksamhetssystemet (av ek ass).  

Årsdebiteringar baseras på en inklassning av objekt. Inklassningen kontrolleras sedan i samband med 
inspektioner. För den löpande faktureringen av timavgifter etc rapporteras handläggarnas timmar på 
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tidkort och markeras med debiterbar eller ej debiterbar tid. Handläggarna skriver även antal timmar 
och totalbelopp i beslut som sedan lämnas till ekonomiassistenterna för debitering. 

Serveringstillstånd 

När det gäller årlig tillsynsavgift som debiteras för stadigvarande serveringstillstånd utgår 
debiteringarna från uppgifter i verksamhetssystemet. Genomgång av listorna sker vid flera tillfällen 
innan debitering slutligen sker. I de flesta fall skickas då en fil till ekonomisystemet som hanteras av 
redovisningsservice. Detta sköts helt digitalt. 

Respektive handläggare debiterar för de ärenden man handlägger och de avgifter detta genererar, 
även tex första tillsynsavgift om ett tillstånd beviljas. Detta sker med upprättande av 
fakturaunderlag. I slutet av året görs ofta en kontroll av de senaste ärendena och handläggarna 
påminner varandra om debiteringar för året för att fånga upp någon som kan ha missats. 

Några dokumenterade rutinbeskrivningar för hanteringen av processerna finns inte förutom en 
kortare rutin för restaurangrapporteringen samt manualer för debitering av tillsynsavgifter i 
verksamhetssystemet AlkT. 

Beslut om avgifterna 

Beslut om avgifterna inom nämndens ansvarsområden fattas av nämnden och fastställs av Kommun-
fullmäktige.  

Våra iakttagelser visar att tillsynsavgiften för serveringstillstånd har ändrats flera gånger under de 
senaste åren. Det första beslutet som fattades 2017 och fastställde avgiften för 2018 ändrades under 
2018 då nya avgifter blev gällande från den 1 juli. Den först beslutade tillsynstaxan för 2018 har lett 
till många synpunkter från tillståndshavarna, varför nämnden har valt att se över beräknings-
modellen. Vi har noterat att ändringen av avgiften föregick av en dokumenterad konsekvensanalys 
som tydligt påvisade ändringarnas effekter.  

Samtliga taxor och avgifter framgår på kommunens hemsida.  

Avgifternas storlek 

För taxorna inom miljöbalken och livsmedelsområdet har SKLs mallar för beräkning använts. 

Inom alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel finns inget stöd från SKL vad gäller beräkningar. Där har förvaltningen beräknat 
avgifterna utifrån självkostnadsprincipen. SKL har gett ut en skrift om beräkning av självkostnad för 
serverings- och alkoholtillstånd. I den beskrivs hur avgiften kan beräknas så att den följer 
självkostnadsprincipen och Borås Stads egna beräkningar baseras på denna modell.  

Det pågår en generell översyn av hur avgifterna ska beräknas inom nämnden. Syftet är kunna ge 
information till nämnden om hur stor del av verksamheten som är skattefinansierad idag för att 
förbättra deras beslutsunderlag. Förvaltningen har sedan i år en egen verksamhetscontroller som i 
samarbete med förvaltningsledningen tar fram nödvändiga beräkningar. Som ett led i detta arbete 
har man även haft på prov i år att tidsregistrera handläggarnas arbete för att få en uppfattning om 
verklig tidsåtgång för handläggning av ärenden. I samband med detta arbete strävar man också efter 
att förfina budgeten så att den bryts ner för varje enhet, vilket inte sker idag. 

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Förvaltningarna tar fram debiteringsunderlag själva. Fakturorna skapas av ekonomiavdelningen.  
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Miljöbalken och livsmedel 

Årsdebiteringarna bokförs på särskilda aktivitetskoder i ekonomisystemet. Ekonom periodiserar 
sedan dessa. 

Löpande debitering görs av ek ass utifrån underlag (beslut/fakturaunderlag) från handläggarna. Efter 
debitering så görs notering i verksamhetssystemet att debitering skett (av ek ass). 

Uppföljning av intäktsvolymerna görs varje månad av chef och ekonom i samband med 
månadsprognos. 

Serveringstillstånd enligt alkohollagen 

När det gäller årlig tillsynsavgift görs det i regel i april via filer från verksamhetssystemet till ekonomi-
systemet Agresso. Ekonom periodiserar sedan dessa. 

Uppföljning av intäktsvolymerna görs varje månad av chef och ekonom i samband med månads-
prognos. 

Intern kontroll 

Miljö- och konsumentnämndens interna kontrollplan innehåller två kontrollmoment som berör 
hantering av taxor och avgifter: 

• Kundfakturor-avgiftsdebitering: Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Risken att Borås 
Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person. Kontroll av rätt fakturering, korrekta 
inkomstuppgifter (äldreomsorg/funktionshinderverksamhet). Stickprov 150 fakturor. Varje år 

• Kontroll av avtal och taxor: Risk att avtal och taxor inte följs. Kontroll att taxor är korrekta, 
avtal följs och att rätt antal timmar debiteras. Kontroll att taxor är korrekta, avtal följs och att 
rätt antal timmar debiteras. Kontinuerlig uppföljning under året. Varje år 

 

Enligt riskanalysen baseras beslutet på att ta med dessa kontrollmoment på bedömningen att det 
föreligger en risk att dessa inträffar men också att det kan ge kännbara konsekvenser.  

Under granskningens gång ställde vi frågor gällande den första punktens relevans för miljö- och 
konsumentnämnden (korrekta inkomstuppgifter inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet). 
Enligt tjänstepersonen som arbetar med den interna kontrollen är det troligt att formuleringen är 
kopierad från en annan nämnds riskanalys och interna kontrollplan. Trots detta genomfördes 
stickprovskontroller för 2018. I uppföljningen står följande att läsa: ”En missad fakturering, två som 
är fakturerade för mycket, en som är fakturerad för lite. Ett beslut där det är fel belopp men rätt 
belopp är fakturerat. Förslag till åtgärder: Viktigt att dubbelkontrollera summan som ska faktureras. 
Viktigt att handläggarna kontrollerar så att rätt ihopräknat belopp på beslutet.” 

Stickprov 

Den genomförda stickprovskontrollen visade inga felaktigheter.  

Stickprov gjordes på 12 fakturor som valdes ut så att de skulle vara fördelade både större och mindre 
belopp och några skulle vara manuella fakturor. Informationen om restaurangrapporten hämtades in 
via telefon och beräkningen gjordes efter gällande taxor och avgifter.  

  
 



 
 

 Åtgärd Dokument Risk Kontroll 
År 1: HANDLÄGGNING VID ANSÖKAN OM TILLSTÅND 

1. Ansökan Verksamhetsutövaren skickar in 
en ansökan om serverings-
tillstånd. Ansökan är avgifts-
belagd.  

Ansökan  Handläggare 

2. Handläggning och 
ev. kunskapsprov 

Handläggaren hanterar ärendet. 
 
Att få tillstånd är villkorat till att 
ha klarat av ett kunskapsprov. 
Om sökande inte har erlagt prov 

Ev. faktura för kunskaps-
prov. 

Felaktig handläggning. 
Utebliven eller felaktig 
debitering för kunskapsprov. 
 

Handläggare 



tidigare ska det göras och för 
detta fakturerar kommunen 
1500 kr/prov. 

3. Faktura gällande 
ansökan skapas  

Vid en inkommen ansökan ställs 
ut en faktura.  

Faktura för ansökan 
Ev. inkl. avgift för 
kunskapsprov. 

Utebliven eller felaktig 
debitering. 

Handläggare 
 

4. Faktura till 
sökande 

Fakturan skickas till sökande 
med 30 dagars betalningsfrist.  

Faktura  Redovisningsenheten 

5. Betalning Sökande erlägger betalning för 
fakturan. 

Betalningstransaktion Utebliven betalning. Redovisningsenheten 

6. Fakturabevakning 
och betalning 

Betalning för fakturan mottas. 
Vid utebliven betalning påbörjas 
processen för fakturabevakning 
(påminnelse och sedan 
inkassoåtgärder) 

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Redovisningsenheten 

7. Beslut om 
tillstånd  
 
8. Beslut om 
tillstånd mottas  

Beslut om tillstånd meddelas till 
sökande (beviljat eller avslag).  
 
Debitering av tillsynsavgift för 
dem som beviljas tillstånd första 
året.  

Beslut  
 
Faktura för tillsynsavgift 
och ev. inkl. avgift för 
kunskapsprov. 

Ansökan beviljas trots att 
fakturan gällande ansökan 
inte betalats. 
Utebliven eller felaktig 
debitering. 
 

Handläggare 

LÖPANDE TILLSYN 
9. Tillsyn Kommunen utövar tillsyn, dvs 

besök hos verksamheten minst 
en gång per år. Även inre tillsyn 
görs genom att kontrollera 
verksamheterna.  
 

Tillsynsprotokoll 
Utredning 

 Handläggare 



Avgiften är inte direkt knuten till 
besöket eller till den inre 
tillsynen. 

10. Restaurang-
rapport 

Verksamheten är skyldig att 
rapportera in till Folkhälso-
myndigheten bl.a. deras 
omsättning av försäljning av 
alkohol. Rapporten ska vara 
inskickad senast den 1 mars för 
föregående år. Handläggaren 
hämtar denna information 
direkt från Folkhälsomyndig-
hetens register rörande de 
verksamheter som finns i 
kommunen. Denna information 
justeras till viss del (ej belopps-
mässigt, men t.ex. debiteras ej 
verksamheter som har upphört 
med sin verksamhet innan den 1 
februari).  

Restaurangrapport Verksamheten rapporterar in 
sin omsättning sent.  
Verksamheten rapporterar in 
felaktiga uppgifter. 
 

Handläggaren 

11. Debiterings-
underlag 

Gällande taxor och beräknings-
modell läggs in i systemet. 
Baserat på inhämtad data från 
Folkhälsomyndigheten skapas 
debiteringsunderlag i systemet. 
I vissa fall kan dock manuell 
justering behöva göras, t.ex. för 
fakturor där verksamheten 
rapporterar in sin omsättning 
sent eller felaktigt.  

Debiteringsunderlag 
 

Felaktig beräkning vid 
manuell hantering. 
Felaktig beräkningsmodell 
väljs i systemet.  
Utebliven debitering. 

Handläggaren 
 



12. Faktura skapas  Debiteringsunderlaget skickas 
till redovisningsenheten där en 
faktura skapas.  

Faktura   Redovisningsenheten 
 

13. Faktura till 
tillståndshavaren 

Fakturan skickas till sökande 
med 30 dagars betalningsfrist.  

Faktura   

14. Betalning Sökande erlägger betalning för 
fakturan. 

Betalningstransaktion Utebliven betalning. Redovisningsenheten 

15. Faktura-
bevakning och 
betalning 

Betalning för fakturan mottas. 
Vid utebliven betalning påbörjas 
processen för fakturabevakning 
(påminnelse och sedan 
inkassoåtgärder) 

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Redovisningsenheten 
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Bilaga 6 – Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Samhällsbyggnadsnämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Bygg- och rivningslovavgifter 
• Förrättnings- och granskningsavgifter 

Taxan för bygglov och rivningsavgifter innehåller även i vissa fall planavgifter – dvs plan- och 
bygglovstaxa.  

Inom ramen för granskningen har en stickprovskontroll genomförts med syfte att kontrollera om 
debiterade bygglovsavgifter har beräknats korrekt. Stickprovens resultat framgår av Bilaga 6.1. 
Vidare har en processkarta tagits fram som beskriver steg för steg hanteringen av tillsynsavgiften, 
vilken framgår av Bilaga 6.2.  

 

Praktisk hantering av avgifter 

2018 skickades  

• 244 st planfakturor (innehåller både fakturor för detaljplaneprojekt samt där planavgift är 
faktureras samtidigt med bygglovsavgiften) Högsta belopp 1 924 650 kr, lägsta belopp 200 kr. 
Totalt belopp: 14 969 612 kr.  

• 1161 st bygglovsfakturor (vissa innehåller alltså även planavgift) Högsta belopp 816 270 kr, 
lägsta belopp 464 kr. Totalt belopp: 15 902 430 kr. 

• 232 st lantmäterifakturor. Högsta belopp 133 087 kr, lägsta belopp 100 kr. Totalt belopp 5 
107 675 kr. 

Respektive avdelning (plan- och bygglov och lantmäteri) tar fram sina egna debiteringsunderlag i 
samband med att beslutet i ärendet skrivs. Debiteringsunderlaget skickas till ekonom eller 
ekonomiadministratör för fakturering till kund.  

För beräkning av bygglovsfakturor finns det en framtagen mall som efter att handläggaren matar in 
uppgifter räknar fram fakturabelopp, baserat på byggnadens yta samt vidtagna åtgärder. Vi har 
noterat att denna manuella hantering innehåller en riskmoment, då mallen behöver ”tömmas” på 
uppgifter av handläggaren, vilket kan missas. Vi har i samband med sakavstämningen av rapporten 
fått information om att man planerar att gå över till att göra beräkningen i handläggningssystemet. 

Under granskningen har vi efterfrågar befintliga rutinbeskrivningar för hantering av taxor. Enligt 
svaret som vi fick så finns det ”en hel del rutiner och processer inlagda, dock måste genomgång ske 
och kvalitetssäkring, så att allt material är helt uppdaterat”.  

Beslut om avgifterna 

Nuvarande taxor och avgifter är beslutade av Stadsbyggnadsnämnden och fastställda av 
Kommunfullmäktige i juni 2013.  

Avgifternas storlek 

Plan- och bygglovstaxan beräknas enligt SKL:s modell och räknas upp varje år med prisbasbelopp. 
Lantmäteriet har en särskild taxeförordning. 
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Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Förvaltningen genomför stickprovskontroller av ärenden där man kontrollerar handläggningen, samt 
uträkningen av själva taxan. Kontrollen utförs av utvecklingsledaren. Kontrollen omfattar 3-5 ärenden 
per månad. Det görs ekonomiska avstämningar månads- och tertialvis, då större avvikelser kan 
upptäckas. Det finns ingen systematisk kontroll av att alla beslut faktureras. 

Intern kontroll 

I nämndens riskanalys har följande risker tagits upp som berör taxor och avgifter: 

• Kundfakturor-avgiftsdebitering. Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut: Risken att Borås 
Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person. Tas inte med i den interna kontroll-
planen.   

• Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Att samtliga tjänster som Samhällsbyggnad-
snämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, detaljplaner mm) inte blir rätt 
fakturerade. Tas med i den interna kontrollplanen med följande motivering: Tidigare 
uppföljningar har visat god rutin i arbetet. Risken hålls under uppsikt inför kommande år. 

I nämndens IK-plan finns följande kontrollmoment: 

• Kundfakturor-avgiftsdebitering Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Att samtliga 
tjänster som Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, 
detaljplaner mm) inte blir rätt fakturerade. Att samtliga tjänster som 
Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, detaljplaner mm) är 
rätt fakturerade.  
Kontroll: Stickprovsvisa kontroller 1-2% Varje år 

Enligt uppföljningen av den interna kontrollen för 2018 har stickproven genomförts. Följande analys 
finns: ”100 st kundfakturor och underlag har granskats under året med följande resultat: 99 st 
fakturor och underlag kontrollerades utan anmärkning 1 st underlag har felaktigt (felskrivet) belopp. 
Debiteringsunderlaget är rätt och rätt belopp har fakturerats. Kontrollen föranleder ingen åtgärd.” 

Stickprov 

Stickprov gjordes på 20 fakturor som valdes ut så att kontroll gjordes på 3 utav de 5 högsta belopp 
och på 17 fakturor som var på ett genomsnittsbelopp. 

Den genomförda stickprovskontrollen visade två felaktigheter: 

• Fakturabeloppet i debiteringsunderlaget avviker från fakturan gällande kartavgift. 
• Beslutsunderlaget innehåller räknefel av avgiften. Debiteringsunderlaget överensstämmer 

inte med fakturan.   

I de fallen de blev avvikelser fick vi som förklaring att mallen för debiteringsunderlaget hade fyllts i 
felaktigt alternativt inte hade tömts på uppgifter tidigare.  

 
 

 

 



 
 

 Åtgärd Dokument Risk Kontroll 
1. Ansökan Sökande skickar in en ansökan 

om bygglov. 
Ansökan  Handläggare 

2. Handläggning Handläggaren hanterar ärendet. 
 

Till exempel: 
Marksektionsritning  
Situationsplan 
Markplaneringsritning  
Fasadritning 
Planritning  

Felaktig handläggning. 
 

Handläggare 



Sektionsritning 
Anmälan kontrollansvarig  

3. Debiterings-
underlag 

Under handläggningen 
upprättar handläggaren ett 
debiteringsunderlag. Underlaget 
sammanställer de avgifter som 
berör utförda åtgärder. 

Debiteringsunderlag Felaktigt ifyllda uppgifter. 
Mallen innehåller uppgifter 
från tidigare ärende. 
Utebliven debitering för 
utförda åtgärder. 

Handläggare 

4. Beslutsunderlag Handläggaren bereder ett 
ärende. Underlaget innehåller 
en beräkning av avgiften som 
baseras på debiterings-
underlaget.   

Beslutsunderlag  Avgiftsberäkningen i besluts-
underlaget blir fel pga 
felaktigt debiterings-
underlag. 

Nämndsekreterare, 
nämnden, 
handläggaren 

5. Beslut Beslut i ärendet kan fattas av 
handläggare på delegation eller 
av nämnden.   

Beslut   

6. Sökande får 
beslutet 

Det fattade beslutet expedieras 
till sökande. Beslutet innehåller 
uppgift om fastställd avgift.  

Beslut  Utebliven expediering. Handläggare 

7. Faktura skapas När beslutet har fattats skickas 
det samt debiteringsunderlaget 
till ekonomiavdelningen, som 
skapar en faktura baserad på de 
mottagna uppgifterna. 

Faktura, innehållande 
hänvisning till beslutet 

Utebliven fakturering. 
Vid avvikelse mellan 
debiteringsunderlag och 
beslut faktureras lägsta 
beloppet, vilket kan drabba 
kommunen. 

Handläggaren 
Redovisningsenheten 

8. Faktura till 
sökande 

Fakturan skickas till sökande 
med 30 dagars betalningsfrist.  

Faktura   

9. Betalning Sökande erlägger betalning för 
fakturan. 

Betalningstransaktion Utebliven betalning. Redovisningsenheten 



10. Faktura-
bevakning och 
betalning 

Betalning för fakturan mottas. 
Vid utebliven betalning påbörjas 
processen för fakturabevakning 
(påminnelse och sedan 
inkassoåtgärder) 

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Redovisningsenheten 
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Bilaga 7 – Sociala omsorgsnämnden  
 

Sociala omsorgsnämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Vård- och omsorgsavgifter 
• Bostadshyror 

Nämnden har en gemensam avgiftshantering med Vård- och äldrenämnden och hanteringen av 
avgifterna ligger organiserat under Vård- och äldreförvaltningen (VÄF). 

 

Praktisk hantering av avgifter 

2018 skickades följande fakturor som avser nämndens verksamheter: 

• 3 128 fakturor gällande måltidabonnemang/matdistribution. Totalt 5 059 838 kr 
• 4 122 fakturor gällande omsorgsavgifter. Totalt 1 028 352 kr 
• 4 733 fakturor gällande övriga avgifter och ersättningar (t.ex. resekostnader). Totalt 400 654 kr 
• 1 836 fakturor gällande luncher på daglig verksamhet. Totalt 1 310 945 kr. 

Förvaltningen själv skickar cirka 10 fakturor i månaden för matkostnader (för matabonnemang) samt 
hyror.  

I dagsläget sker en del internfakturering mellan Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden eftersom några brukare hör till båda nämndernas ansvarsområde.  

I skrivande stund pågår ett projekt med syfte att utarbeta gemensamma processer för Vård- och 
äldrenämndens och Sociala omsorgsnämndens verksamheter för att finna samordningsvinster och 
för att effektivisera processerna för administration och avgiftshantering.  

Avgifterna som debiteras från Sociala omsorgsförvaltningen baseras på information från verksam-
hetssystemet VIVA där vårdinsatserna registreras. I systemet registreras också beslutet som är 
grunden till insatserna samt beställningen. De utförda insatserna registreras av den som genomför 
dessa.  

Det finns några dokumenterade rutiner för hantering av debiteringsprocesserna enligt 
tjänstepersonen på Vård- och äldreförvaltningen, men dessa behöver ses över och kvalitetssäkras.   

Beslut om avgifterna 

Taxor för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning tas fram av Vård- och 
äldreförvaltningen och skickas till Sociala omsorgsnämnden som tar beslut om dem i samband med 
beslut om budget inför nästa år.  

Taxor gällande mat inom äldreomsorg och LSS tas av kommunstyrelsen. Sociala omsorgsnämnden får 
ta del av beslutsunderlaget.  

Avgifternas storlek 

Socialtjänstlagen (2001:453) stadgar angående avgifter följande (8 kap 1 §): ”Stöd- och hjälpinsatser 
av behandlingskaraktär medför inte kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får 
dock, utom beträffande barn, ta ut ersättning för uppehället av den som på grund av missbruk av 



 

 2 

alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem för vård eller 
boende eller i ett familjehem. Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som får tas 
ut för varje dag. För andra stöd- och hjälpinsatser får kommunen ta ut skälig ersättning.”  

För serviceinsatser i ordinärt boende betalas enligt timtaxa. För vissa insatser (omvårdnad, 
trygghetslarm, matdistribution, dagverksamhet och hemsjukvård) betalas en månadsavgift. För 
hemtjänst betalas en timtaxa för faktiskt nedlagd tid. Timtaxan för 2020 är 230 kr. 

Brukare i särskilt boende betalar en avgift för samtliga insatser. 

Brukaren lämnar in en inkomstdeklaration varpå det beräknas en maxtaxa. Maxtaxan är högst 2 134 
kr/mån (år 2020). Vid beräkning av individens maxtaxa tas det hänsyn till att brukaren ska ha ett 
förbehållsbelopp för skäliga levnadskostnader och bostadskostnad. I de fallen det inte lämnas in en 
inkomstdeklaration används det högsta beloppet (2 134 kr för är 2020). 

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Enligt den information som vi har erhållit ligger ansvaret på varje enhetschef att varje månad 
kontrollera att enheten har fått de intäkter som de ska ha. Ekonom gör varje månad en rimlighets-
bedömning över de intäkter som kommit in aktuell månad jämfört med tidigare månader.   

Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller ett kontrollmoment som berör hanteringen av 
kundfakturor, dock avser dessa fakturor annat än taxor och avgifter enligt information från 
förvaltningen.  
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Bilaga 8 – Tekniska nämnden 
 

Tekniska nämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Färdtjänst 
• Riksfärdtjänst 
• Skolskjuts  
• Jaktarrende  
• Fiskekort/-arrenden  
• Allmän parkering  
• Tillfälliga parkeringstillstånd  
• Nyttokort  
• Boendeparkering  
• Skrotning av fordon  
• Markupplåtelse  
• Dispens (tunga, långa eller breda transporter) 

 

Praktisk hantering av avgifter 

Av nedan sammanställning framgår antal fakturor och belopp per respektive kategori: 

År 2018 Antal 
fakturor 

Lägsta 
belopp 

Högsta 
belopp 

Totalt 
belopp 

Färdtjänst 23 876 23,00 5 755,00 6 942 891,00 
Riksfärdtjänst 32 74,00 1 360,00  11 718,00  
Skolskjuts 146 94,33 282,99  14 904,14 
Jaktarrende 61 115,00 55 868,00 477 111,00 
Fiskekort/-arrenden, båthyra 49  20,00 21 990,40 178 078,37 
Allmän parkering 4 4,00 20,00 4 894 649,60 
Tillfälliga parkeringstillstånd 147 40,00 40,00 119 080,00 
Nyttokort 33 3 500,00 3 500,00 164 500,00 
Boendeparkering 201 200,00 200,00 63 200,00 
Skrotning av fordon 24 1 300,00 7 020,00 49 166,00 
Markupplåtelse 240 339,00 192 464,00 1 965 637,00 
Dispens  23 350,00 350,00 9 800,00 

  

Parkeringsintäkter överförs från Borås Parkering AB fyra gånger per år. 

Elever i grundskola och förskoleklass med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts om 
sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos elev 
eller andra omständigheter (Skollagen 2010:800, 9 kap 15 §, 10 kap. 32, 33, 40 §§ och11 
kap.31,32,39 §§). De avgifter som faktureras avser tappade busskort.  

Resa med färdtjänst debiteras med samma pris som en enkelresa inom kollektivtrafiken. Resor inom 
färdtjänst och Riksfärdtjänst planeras i försystem där även underlag till faktura skapas beroende på 
den resa som gjorts. För färdtjänst och Riksfärdtjänst sker fakturering 1 gång per månad via 
försystemet Pluto. Kunden beställer färdtjänstresa via Beställningscentralen som lägger en 
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beställning i försystemet Planet. Efter genomförd resa uppdateras uppgifterna med automatik till 
”genomförd resa” och samtliga resor sparas i försystemet Pluto. För färdtjänst finns avgifter inlagda 
inklusive högkostnadsgräns (motsvarande kollektivtrafikens taxa för månadskort). Riksfärdtjänstresor 
läggs in manuellt i Pluto och här är taxan beroende på avstånd och är gemensam för hela Sverige. 
Månadsvis samkörs reseuppgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst med kunduppgifter varefter 
fakturaunderlag skapas i Pluto. Filen med fakturaunderlag förs in till Agresso där kundfakturan skapas 
automatiskt. 

För tappade skolkort är avgiften 100 kr för att eleven ska få sitt tredje busskort (1 och 2 är 
avgiftsfritt). För tappade busskort skapas fakturaunderlag i samband med att busskort skickas ut. 
Fakturering sker sedan 1 gång per månad. 

Vissa av avgifterna beräknas utifrån vilka områden som berörs, t ex jaktarrende och markupplåtelse 
och där blir beräkningen unik för varje transaktion utifrån de regler som finns till grund. Gällande 
jaktarrende görs beräkningen av ansvarig handläggare på Skogsavdelningen enligt gällande av 
nämnden beslutad taxa, samt beslutade ytor enligt nämnd. Handläggare utför beräkningen i en 
beräkningsmall. Mallen kontrolleras sedan av ansvarig chef innan underlaget skickas till 
Ekonomiavdelningen för vidare hantering.  

Gällande markupplåtelse görs beräkningen av trafikhandläggare på Trafikenheten, Gatuavdelningen. 
Beräkningen utgår ifrån den tidsperiod och den yta som sökanden angivit i sin ansökan till Polisen. 
Ansökan diarieförs på förvaltningen och hanteras sedan vidare i ärendehanteringssystemet Ciceron. 
Handläggare utför beräkningen i beräkningsmall, underlaget skickas sedan till Ekonomiavdelningen 
för vidare hantering. Ofta sker tilläggsfakturering när ytorna som ansökan avsåg inte stämmer vid 
kontrollmätning ute på plats.   

Boendeparkering har avgiften 200 kr för två år. Avgiften betalas i förskott innan ärendet behandlas.  

Taxorna i övrigt bygger oftast på fasta avgifter. För taxor och avgifter som inte hanteras direkt av 
förvaltningen (som nämns ovan) lämnas underlag till Ekonomifunktionen som skapar kundfakturor 
utifrån framtaget underlag.  

Några rutinbeskrivningar för hantering av ovan beskrivna debiteringsprocesserna har vi inte erhållit.  

Beslut om avgifterna 

Avgifterna och taxorna som finns inom tekniska nämndens ansvarsområden beslutas av nämnden 
och i fall där det är tillämpligt fastställs av Kommunfullmäktige (gäller till exempel avgift för 
riksfärdtjänst, parkering, boendeparkering, upplåtelse av mark, dispens). Grundskolenämnden 
beslutar om avgift för tappade busskort. 

Avgifternas storlek 

Vid beräkning av avgifternas storlek finns det i de flesta fallen lagstadgade riktlinjer (för till exempel 
färdtjänst, skolskjuts).  

I de fallen där kommunen har större handlingsutrymme har det påpekats att kostnaderna överstiger 
intäkterna. Vad gäller likställighetsprincipen så gäller samma taxa för alla.  

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Uppföljning och kontroll av att avgifterna är debiterade och korrekta sker av respektive budget-
ansvarig i samband med ordinarie verksamhetsavstämning. Respektive chef har sitt ansvar gällande 
budgetuppföljning och budgetföljsamhet för att kontrollera sina intäkter. 
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Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och 
avgifter. 

I nämndens riskanalys står följande kommentar kring kundfakturor: ”Risk för att felaktiga 
kundfakturor skickas ut. Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person. Risk 
för att kunder debiteras för sent. Risk att fakturor inte skickas till kunderna. Tas inte med i den interna 
kontrollplanen med motiveringen: Tidigare uppföljningar visar på en god rutin. Risken hålls under 
uppsikt inför kommande år.” 

Det görs stickprovskontroller kontinuerligt av Ekonomiavdelningen, på 1-2 % utav antal manuella 
kundfakturor. Detta görs även om momentet inte ingår i den interna kontrollplanen för att få en god 
kontroll av materialet. Kontrollmomenten på kundfakturor görs 1-2 ggr per år.  

Kontroller för 2019 gjordes i mars (inga avvikelser noterades) samt juli (inga avvikelser noterades). 
Kontrollunderlaget sparas fysiskt i pärm fram till att nästa kontroll görs. 

I den händelse avvikelse noteras i kontrollen, åtgärdas/rättas fakturan direkt samt lämnas 
information/utbildning till berörd personal på förvaltningen.  

 

  
 

 

 

 



 

 1 

Bilaga 9 – Vård- och äldrenämnden 
 

Vård- och äldrenämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Äldreomsorgsavgifter 
• Måltidsabonnemang 

Nämnden har en gemensam avgiftshantering med Sociala omsorgsnämnden, men hanteringen sker i 
den egna förvaltningen.  

Inom ramen för granskningen har en stickprovskontroll genomförts med syfte att kontrollera om 
debiterade avgifter har beräknats korrekt. Stickprovens resultat framgår av Bilaga 9.1. Vidare har en 
processkarta tagits fram som beskriver steg för steg hanteringen av avgifter, vilken framgår av Bilaga 
9.2.  

 

Praktisk hantering av avgifter 

2018 skickades följande fakturor som avser nämndens verksamheter: 

Äldreomsorgsavgifter institutionsvård 8 875 712,36 kr 

Äldreomsorgsavgifter öppen vård 18 761 180,13 kr 

Måltidsabonnemang/matdistribution 44 415 234,16 kr  

Några brukare hör till både Sociala omsorgsnämndens och Vård- och äldrenämndens ansvarsområde. 
Dessa avgifter hänförs till respektive förvaltning.  

De debiterade avgifterna baseras på information från verksamhetssystemet VIVA där vårdinsatserna 
registreras. I systemet registreras också beslutet som är grunden till insatserna samt beställningen. 
De utförda insatserna registreras av utföraren, till exempel som tidsregistrering från hemtjänst-
personal. Många av avgifterna avser månadsabonnemang (till exempel på trygghetslarm, 
hemsjukvård, omvårdnad). Likaså är det abonnemang på matleverans, vilket gör att förvaltningen 
snarare får hantera avvikelser (om en brukare inte är hemma). Också på korttidsboende hanterar 
man brukarnas närvaro manuellt.  

För insatserna omvårdnad, trygghetslarm, matdistribution, dagverksamhet och hemsjukvård betalas 
en månadsavgift. För hemtjänst betalas enligt timtaxa. Brukaren lämnar in en inkomstdeklaration 
varpå det beräknas en maxtaxa. I de fallen det inte lämnas in en inkomstdeklaration används det 
högsta beloppet (2 089 kr för är 2019 och 2 044 kr för år 2018). 

I systemet Canea finns det en processbeskrivning för hantering av avgifter. Beskrivningen är mycket 
schematisk och förenklad med steg som ”fyll i underlag för brukaravgift”, ”Samla in/ta fram 
underlag”, ”registrera uppgifter för fakturering”. Några andra rutinbeskrivningar finns inte i nuläget. 
Enligt intervjuerna pågår dock ett projekt med syfte att ta fram aktuell rutinbeskrivningar 
tillsammans med Sociala omsorgsförvaltningen samt för att finna samordningsvinster och för att 
effektivisera processerna för administration och avgiftshantering.  
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Beslut om avgifterna 

Taxor för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning tas fram av Vård- och 
äldreförvaltningen och beslutas av Vård- och äldrenämnden samt fastställs av Kommunfullmäktige. 
De nu gällande taxorna för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 
fastställdes av Kommunfullmäktige den 20 december 2018 och gäller sedan den 1 januari 2019.  

Avgifternas storlek 

Socialtjänstlagen (2001:453) stadgar angående avgifter följande (8 kap 6 §): ”Avgifterna enligt 5 § får 
inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt 
avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). 
När avgifterna fastställs skall kommunen dessutom försäkra sig om att omsorgstagarens make eller 
sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation. Om avgifterna baseras på den 
enskildes betalningsförmåga skall avgiftsunderlaget beräknas enligt 4 §. Lag (2001:847)” Det är 
således lagstadgat hur hög avgiften får bli.  

För vissa insatser (omvårdnad, trygghetslarm, matdistribution, dagverksamhet och hemsjukvård) 
betalas en månadsavgift. För serviceinsatser betalas en timtaxa för faktiskt nedlagd tid. Timtaxan för 
2018 var 210 kr. 

Maxtaxan år 2018 var högst 2 044 kr/månad och år 2019 2 089 kr. Vid beräkning av individens 
maxtaxa tas det hänsyn till att brukaren ska ha ett förbehållsbelopp för skäliga levnadskostnader och 
bostadskostnad enligt ovan lagreglering.  

Under intervjuerna framkom det att vid beräkningen av taxorna resonerar man främst genom att 
titta på avgifterna historiskt och gör jämförelser med andra kommuner. Man bedömer att 
omvårdnadsavgiften är låg i Borås, vilket också har varit ett uttryckt politiskt önskemål. Beräkningar 
som är gjorda av tjänstepersoner som beslutsunderlag och konsekvensanalys åt nämnden visar också 
att höjningen av taxorna ger liten nettoeffekt på grund av avgiftskonstruktionen med en maxtaxa.  

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Debiteringsunderlaget baseras på information som handläggaren och utföraren ska registrera. Därför 
finns det en möjlig felkälla vid inregistreringen av information. Systemet beräknar automatiskt 
debiteringsbeloppet baserat på den information som finns i systemet.  

Det görs en inkomstkontroll genom självdeklaration årligen samt om när en ny brukare registreras. 
Däremot görs det ingen kontroll via SKV och för att justera avgifter i efterhand (likt Förskoleförvalt-
ningens rutin). Anledningen sägs vara att kostnaden bedöms vara för hög jämfört med en potentiell 
möjlighet till intjäning.   

Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och 
avgifter. I nämndens riskanalys för 2019 står följande gällande kundfakturor:  

Risk för att fel avgiftsbeslut och fakturor skickas till brukarna. Finns risk för att brukare får fel på 
avgiftsbeslut och fel på fakturor om inte processen mellan verkställighet och beställarenheterna 
fungerar. Bedömning blev att kundfakturor inte skulle tas upp i den interna kontrollplanen, utan att 
någon motivering framgår.  
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Stickprov 

Den genomförda stickprovskontrollen visade inga felaktigheter. De avvikelser som vi upptäckte hade 
sin förklaring i att inkomstblankett inte hade inkommit (med resultat att den högsta maxtaxan hade 
registrerats) samt att brukaren hade psykiatrisk vård och därmed fick ingen faktura.  

Stickprov gjordes på 20 fakturor som valdes ut slumpmässigt.  



 
 

 Action Dokument Risk Kontroll 
1. Signal om behov Det inkommer signal om 

vårdbehov avseende en 
brukare.  

Ansökan ?  Handläggare 

2. Beslutsunderlag Ett beslutsunderlag tas fram, 
inklusive underlag till beslut om 
avgift. Som underlag görs en 
inkomstkontroll. 

Beslutsunderlag (eller 
beslut? Fattas beslut på 
delegation eller av 
nämnd?)   

Avgiftsunderlaget är felaktigt 
 
 

Handläggare 

3. Beslut Handläggaren fattar ett beslut 
om vilka insatser som beviljas 

  Handläggare 



enligt gällande delegations-
ordning.  

4. Beställning Baserat på beslutet görs en 
beställning av nödvändiga 
åtgärder.  

Beställning  Handläggare 

5. Vårdinsatser 
utförs 
och  
6. Vårdinsats 
mottages 

Beställda (vård)insatser utförs. 
Utföraren registrerar nedlagd 
tid i systemet.  

Datainmatning i systemet 
VIVA 

Felregistrering av tid eller 
insats 

Utföraren och 
handläggaren 

7. Debiterings-
underlag skapas 

Data som har blivit registrerad 
generar ett 
faktureringsunderlag i systemet 
XXX en gång i månaden. 

Faktureringsunderlag Fel pga felregistrering enligt 
ovan punkt 5.  

 

8. Faktura skapas Baserad på information från 
systemet skapas det en 
fakturaorder och en faktura av 
ekonomiavdelningen. 

Faktura   

9. Faktura till 
brukaren 

Fakturan skickas till sökande 
med 30 dagars betalningsfrist.  

Faktura   

10. Betalning Sökande erlägger betalning för 
fakturan 

Betalningstransaktion Utebliven betalning Ekonomiavdelning 

11. 
Fakturabevakning 
och betalning 

Betalning för fakturan mottas. 
Vid utebliven bevakning 
processen för fakturabevakning 
påbörjas (påminnelse och sedan 
inkassoåtgärder) 

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Ekonomiavdelning 
Handläggaren på 
ekonomiavdelningen 
ansvarar också för 
att säkerställa att 
betalning har 
inkommit. 

 



Stöd till enskilda  
att hantera sin  
egen ekonomi 

i Borås Stad

Stadsrevisionen• Borås

Rapportsammandrag

Granskning av taxor och  
avgifter i Borås Stad

20
202020-01-20



2

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt Qualitarium 
AB att genomföra en fördjupad granskning av taxor och 
avgifter. Syftet med granskningen är att bedöma om Borås 
Stads arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt och 
bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.

Granskningens två huvudfrågor är om den interna 
kontrollen vid debitering av avgifter inom berörda nämnder 
är tillräcklig samt om nivån på taxor och avgifter i de 
berörda nämnderna förenliga med självkostnadsprincipen 
och likställighetsprincipen.

Intern kontroll 
Granskningen visar att den interna kontrollen gällande 
debitering av taxor och avgifter är tillräcklig i de nämnder 
där nämnden genom en dokumenterad riskanalys tar 
ställning till om hanteringen av taxor och avgifter utgör 
en risk för nämndens verksamheter. Denna bedömning 
gäller även när nämnden gör bedömningen att inte ta med 
det som ett kontrollmoment i den interna kontrollplanen. 

De nämnder där riskanalys inte genomförs eller 
dokumenteras alls, eller där kundfakturor efter genomförd 
riskanalys utan motivering exkluderas från den interna 
kontrollplanen, bedömer vi brister i sin interna kontroll. 

Vidare bedömer vi det vara en brist att inte all relevant 
information kring hanteringen av riskanalyser och 
interna kontrollplaner har dokumenterats. De gällande 
styrdokumenten behöver kompletteras så att det 
säkerställs att samtliga nämnder får likvärdig, relevant 
och uppdaterad information om gällande rutiner. 

Vi rekommenderar att: 

• Kommunstyrelsen säkerställer att styrdokument 
som beskriver hur arbetet med riskanalys 
och intern kontroll ska hanteras i nämnderna 
kompletteras och uppdateras 

• Miljö- och konsumentnämnden, grundat på 
en genomförd riskanalys, upprättar en intern 
kontrollplan som är anpassad till nämndens 
verksamhet

• Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden 
och Kulturnämnden förstärker sitt arbete med 
den interna kontrollen genom att inkludera en 
bedömning om hanteringen av kundfakturor i 
sina riskanalyser 

• Vård- och äldrenämnden förstärker sitt 
arbete med den interna kontrollen genom 
att dokumentera motiveringen till varför 
kundfakturor inte inkluderas i den interna 
kontrollplanen

Självkostnads- och likställighetsprincipen
Granskningen visar att nivån för många av de taxor 
och avgifter som kommunen har ansvar för styrs av 
lagstiftning. Det finns dock exempel inom miljö, fritid 
och kulturområdet där kommunen bestämmer avgiftens 
storlek. 

Vår iakttagelse är att i samtliga granskade nämnder 
visade intervjupersonerna förståelse för och kännedom 
om de gällande principerna. Några nämnder uppvisade 
mindre kännedom om hur stor del av verksamheten som 
är avgifts- respektive skattefinansierad. Generellt görs 
det inte systematiska analyser av verksamheternas egna 
kostnader vid beräkning av avgifter (med undantag för 
Miljö- och konsumentnämnden) för att säkerställa att 
självkostnadsprincipen efterlevs. Samtidigt gör samtliga 
tillfrågade bedömningen att det inte finns tveksamhet om 
att gränsen för självkostnad inte överskrids.

Trots avsaknaden av systematiska analyser för att 
säker ställa att nivån på taxor och avgifter i de berörda 
nämnderna är förenliga med självkostnadsprincipen och 
efterlever likställighetsprincipen, gör vi bedömningen att 
gällande taxor baseras på förståelse för och hänsyn till 
kommunallagens bestämmelser om dessa principer. 

För att säkerställa att självkostnads- och likstäl lig hets-
principerna efterlevs finns det utvecklingsmöjlighet i de 
nämnder där taxor och avgifter ska vara ”skäliga” eller 
där fri prissättning gäller för att göra beräkningar på de 
egna kostnaderna. Vidare bedömer vi att det finns ett 
behov av styrning från centralt håll för att säkerställa att 
de lagstadgade principerna tas i beaktande vid beräkning 
av taxor och avgifter i nämnderna. En samordning av detta 
arbete åligger Kommunstyrelsen.

Vi rekommenderar att:

• De granskade nämnderna ser över sina 
rutiner för beräkning av taxor och avgifter 
för att säkerställa att självkostnadsprincipen 
och likställighetsprincipen efterlevs och att 
dokumentera hur beräkningarna är gjorda

• Kommunstyrelsen utarbetar centrala riktlinjer 
för nämnderna för att säkerställa att de gällande 
principerna tas i beaktande vid beräkning av taxor 
och avgifter

Rutiner, riktlinjer och processbeskrivning
Det finns brister i samtliga granskade nämnder när det 
gäller dokumentation av riktlinjer och anvis¬ningar 
kring hantering av avgifter, med undantag för Förskole-
nämnden och Grundskolenämnden.
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Vi rekommenderar att: 

• De granskade nämnderna, med undantag för 
Förskolenämnden och Grundskolenämnden, 
tillser att det upprättas tillräcklig dokumentation 
som beskriver samtliga processer som berör 
hantering av taxor och avgifter

• Det finns brister i samtliga granskade 
nämnder, med undantag för Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden och Vård- och äldre-
nämnden, när det gäller rutiner och doku men-
tation av kontroller för avgiftshantering. 

Vi rekommenderar att:

• De granskade nämnderna, med undantag för 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden och 
Vård- och äldrenämnden, tillser att det upprättas 
tillräckliga rutiner för kontroller som säkerställer 
att debiteringen av taxor och avgifter sker och att 
beräkningen blir korrekt

• Upprättade rutiner och kontrollernas resultat 
dokumenteras

Vår bedömning är att debitering av avgifter sker i 
enlighet med beslutade taxor och att debiteringen till 
stor del motsvarar underlaget. Granskningen visar att 
Samhällsbyggnadsnämndens rutiner för hantering av 
bygglovsavgifter innehåller risker för felaktig debitering. 

Vi rekommenderar att:

• Samhällsbyggnadsnämnden ser över sina rutiner 
och processer vid hantering av bygglovsavgifter 
för att säkerställa att beräkningarna blir korrekta i 
samtliga ärenden

• Det finns tillräckliga kontroller och uppföljning 
som säkerställer att avgifterna blir korrekt 
redovisade. 

Det saknas till stor del rutiner i Borås Stad som 
säkerställer att alla avgifter faktureras i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut. Vilket vi bedömer innebär 
en risk för ekonomisk skada för kommunen. 

Vi rekommenderar att:

• De granskade nämnderna inför rutiner som 
säkerställer att alla avgifter faktureras i enlighet 
med Kommunfullmäktiges beslut. 

Det finns däremot rutiner för bevakning av kundfakturor 
som är tillfredsställande. 



STADSREVISIONEN
Besöksadress Sturegatan 42  Postadress 501 80 Borås

Telefon 033-35 71 54    E-post revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/stadsrevisionen



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Katrin Andersson 
Handläggare 
033 358539 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-04-20 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00134 1.1.3.1 
 

  

 

Anslagsframställan Skogsfrugatan SoL-boende, Torpa 
Sjöbo 2.5 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens 
anslagsframställan  avseende nybyggnation av Skogsfrugatans SoL-boende på 
Skogsfrugatan 1, Torpa-Sjöbo 2:5.      

        

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplaneringen 2018-2020 framställt 
behov av ytterligare gruppbostad SOL. I skrivelse 2016-11-15 (2016/ SO 
N0108) uttrycker Sociala omsorgsnämnden att en lokalisering inom samma 
tomt på Skogsfrugatan i Sjöbo som det byggdes en gruppbostad LSS på är 
lämplig. Detaljplanen för kv. Torpa-Sjöbo 2:5 m.fl. tillåter ytterligare 
exploatering. Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2018-08-21. 
Lokalförsörjningsnämnden antog projekterings framställan 2019-09-17, vilken 
tillstyrktes av Sociala omsorgsnämnden 2019-10-21 och beslutades av 
Kommunstyrelsen 2019-12-09.  

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 
förstudie och projektering gällande nybyggnation av gruppbostad SoL-boende 
(socialpsykiatrin) med särskild service på anvisad tomt på Skogsfrugatan på 
Sjöbo. Lokalerna är utförda med projektbeskrivning och styrdokument som 
riktlinje. Boendet består av 10 lägenheter på ca 43 m2 /lgh. Boendet har 
tillhörande kök/gemensamhetsutrymme och har en total area på 863 m2 BRA. 
Boendet kommer att få en gemensam altan från gemensamhetsutrymmen. 
Byggnaden ska P-märkas och uppfylla tillgänglighetskraven VGR nivå grön. 

I samband med byggnationen av Skogsfrugatans SOL-boende kommer 
personer från den inhyrda lokalen på Jössagatan 3 att flytta hit. Sociala 
omsorgsförvaltningens ambition är att de personer som bor kvar på Jössagatan 
ska erbjudas annat boende. Då kan hela lokalen på Jössagatan 3 sägas upp.  

Byggstart augusti 2020 med inflyttning augusti 2021.   

               



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan för Skogsfrugatan SoL-
boende, Torpa-Sjöbo 2:5                                 

Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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204
HWC/D

203
HALL

206
VARDAGSRUM

208
FÖRRÅD

207
ENTRÉHALL

210
HALL

211
VARDAGSRUM

213
SOVRUM

212
HWC/D

214
VARDAGSRUM

217
SOVRUM

216
HWC/D

215
HALL

218
VARDAGSRUM

220
HWC/D

221
SOVRUM

219
HALL

222
VARDAGSRUM

224
HWC/D

225
SOVRUM

223
HALL

226
UTRYMMNINGSTRAPPA

HS

K/FK/F

K/F

K/F

HS HS

K/F K/F

HS

HS

HS HS HS HS

G G G

G

ST

G

G G G G

HS

ELC ELC ELCELC

ELC

L LLL

G

L

ST ST ST

APOul

APII

APII

HISS

ST

dbl

dbl

dbl
dbl

dbl dbl dbl

AK

AK

AKAK

DÖ

DÖ

FÖRKLARINGAR
MÅTT ANGES I MILLIMETER.

BETECKNINGAR

FÖRSLAG TILL VÄGGDEL UTFÖRD AV 
BETONGELEMENT

LÄGE PORTTELEFON - ENL E-HANDL
(PLACERAS 1000 ÖFG) 

LÄGE DÖRRBLADSLÄSARE - ENL 
RAMHANDLING EL

DÖRR MED AUTOMATISK DÖRRÖPPNARE

LÄGE ARMBÅGSKONTAKT (PLACERAS 800 ÖFG)

LÄGE TAGLÄSARE -ENL RAMHANDLING EL

LITTRA UTVÄNDIGA ALUMINUMPARTIER,SORT 
OCH TYP ENLIGT RAMBESKRIVNING 

BRANDSKYDD
BETRÄFFANDE BRANDSKYDD SE 
BRANDSKYDDSBESKRIVNING.
BYGGNAD HÄNFÖR SIG TILL KLASS Br 1.

BRANDCELLSBEGRÄNSNING KLASS EI-60

BRANDCELLSBEGRÄNSNING KLASS EI-30

BRANDCELLSBEGRÄNSNING KLASS EI-15

UTRYMNINGSVÄG/RIKTINING GENOMLYST
VÄGLEDANDE MARKERING ENL. E-HANDLING

TL

PT

dbl

DÖ

AK

APIe, APIs, 
APIl, APOu, 
APOul

PROJEKT NR RITAD AVHANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A1
A3

ORIENTERINGSFIGUR

ANVISNINGAR / FÖRESKRIFTER

N

C:
\U

se
rs

\j
os

ef
in
.o
ls
s o

n\
Do

cu
me

nt
s\

Re
vi
t_

20
19
_P

ro
j e
kt

\S
OL

-S
KO

GS
FR

UG
AT

AN
 -

73
2 1
- 

A-
FF

U-
RV

19
 r
ev

it_
jo
se

fi n
.e
r n

st
do

tt
e r

.rv
t

20
20

-0
1-
10
 0

8:
19
:5
2

TORPA-SJÖBO 2:5

NYBYGGNAD SKOGSFRUGATAN SOL-BOENDE

66211: SOL -SKOGSFRUGATAN

2020-01-17

A-40-1-1200

PLAN 2

7321 JE

MR

HF

1:100
1:50

BSV ARK. & INGENJÖRER AB

STIBA

TYRÉNS

ANDERSSON & HULTMARK

VINNERGI

tel. 010-1300 394

tel. 033-23 36 71

tel. 010-45 19 452

tel. 031-70 42 514

tel. 033-20 56 89

A

K

M

VS

E

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ACAD tel. 073-34 76 346L

SÄKERHETSPARTNER tel. 070-69 40 288B

RISE tel. 010-51 65 167F

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN



B
A-40-2-1002

B
A-40-2-1002

A
A-40-2-1001

A
A-40-2-1001

D
A-40-2-1004

D
A-40-2-1004

C
A-40-2-1003

C
A-40-2-1003

322
HALL

323
HWC/D

324
SOVRUM

321
VARDAGSRUM

319
HWC/D

317
VARDAGSRUM

320
SOVRUM

318
HALL

316
SOVRUM

315
HWC/D

314
HALL

313
VARDAGSRUM

311
HWC/D

310
VARDAGSRUM

309
HALL

312
SOVRUM

307
ENTRÉ

306
VARDAGSRUM

303
HALL

304
HWC/D

305
SOVRUM

301
ENTRÉHALL

308
TRAPPA

302
FÖRRÅD

325
UTRYMMNINGSTRAPPA

K/F

HSHS

K/FK/F

HS

K/F

HS

K/F

HS

HS K/FHSGGGGGG

G
G

G G G G

GGGG

G G G G

ELC ELC ELCELC

ELC

LL

L

L L

ST ST ST ST

APOul

APII

APII

HISS

ST

dbl

dbl

dbl

dbl
dbl dbl dbl

AK

AK

DÖ

AKAK

DÖ

FÖRKLARINGAR
MÅTT ANGES I MILLIMETER.

BETECKNINGAR

FÖRSLAG TILL VÄGGDEL UTFÖRD AV 
BETONGELEMENT

LÄGE PORTTELEFON - ENL E-HANDL
(PLACERAS 1000 ÖFG) 

LÄGE DÖRRBLADSLÄSARE - ENL 
RAMHANDLING EL

DÖRR MED AUTOMATISK DÖRRÖPPNARE

LÄGE ARMBÅGSKONTAKT (PLACERAS 800 ÖFG)

LÄGE TAGLÄSARE -ENL RAMHANDLING EL

LITTRA UTVÄNDIGA ALUMINUMPARTIER,SORT 
OCH TYP ENLIGT RAMBESKRIVNING 

BRANDSKYDD
BETRÄFFANDE BRANDSKYDD SE 
BRANDSKYDDSBESKRIVNING.
BYGGNAD HÄNFÖR SIG TILL KLASS Br 1.

BRANDCELLSBEGRÄNSNING KLASS EI-60

BRANDCELLSBEGRÄNSNING KLASS EI-30

BRANDCELLSBEGRÄNSNING KLASS EI-15

UTRYMNINGSVÄG/RIKTINING GENOMLYST
VÄGLEDANDE MARKERING ENL. E-HANDLING

TL

PT

dbl

DÖ

AK

APIe, APIs, 
APIl, APOu, 
APOul

PROJEKT NR RITAD AVHANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A1
A3

ORIENTERINGSFIGUR

ANVISNINGAR / FÖRESKRIFTER

N

C:
\U

se
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\j
os
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in
.o
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s o

n\
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s\
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t_
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19
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t

20
20

-0
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8:
19
:5
6

TORPA-SJÖBO 2:5

NYBYGGNAD SKOGSFRUGATAN SOL-BOENDE

66211: SOL -SKOGSFRUGATAN

2020-01-17

A-40-1-1300

PLAN 3

7321 JE

MR

HF

1:100
1:50

BSV ARK. & INGENJÖRER AB

STIBA

TYRÉNS

ANDERSSON & HULTMARK

VINNERGI

tel. 010-1300 394

tel. 033-23 36 71

tel. 010-45 19 452

tel. 031-70 42 514

tel. 033-20 56 89

A

K

M

VS

E

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ACAD tel. 073-34 76 346L

SÄKERHETSPARTNER tel. 070-69 40 288B

RISE tel. 010-51 65 167F

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN



401
TEKNIKRUM

FÖRKLARINGAR
MÅTT ANGES I MILLIMETER.

BETECKNINGAR

FÖRSLAG TILL VÄGGDEL UTFÖRD AV 
BETONGELEMENT

LÄGE PORTTELEFON - ENL E-HANDL
(PLACERAS 1000 ÖFG) 

LÄGE DÖRRBLADSLÄSARE - ENL 
RAMHANDLING EL

DÖRR MED AUTOMATISK DÖRRÖPPNARE

LÄGE ARMBÅGSKONTAKT (PLACERAS 800 ÖFG)

LÄGE TAGLÄSARE -ENL RAMHANDLING EL

LITTRA UTVÄNDIGA ALUMINUMPARTIER,SORT 
OCH TYP ENLIGT RAMBESKRIVNING 

BRANDSKYDD
BETRÄFFANDE BRANDSKYDD SE 
BRANDSKYDDSBESKRIVNING.
BYGGNAD HÄNFÖR SIG TILL KLASS Br 1.

BRANDCELLSBEGRÄNSNING KLASS EI-60

BRANDCELLSBEGRÄNSNING KLASS EI-30

BRANDCELLSBEGRÄNSNING KLASS EI-15

UTRYMNINGSVÄG/RIKTINING GENOMLYST
VÄGLEDANDE MARKERING ENL. E-HANDLING

TL

PT

dbl

DÖ

AK

APIe, APIs, 
APIl, APOu, 
APOul

PROJEKT NR RITAD AVHANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A1
A3

ORIENTERINGSFIGUR

ANVISNINGAR / FÖRESKRIFTER

N

C:
\U

se
rs

\j
os

ef
in
.o
ls
s o

n\
Do

cu
me

nt
s\

Re
vi
t_

20
19
_P

ro
j e
kt

\S
OL

-S
KO

GS
FR

UG
AT
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 -

73
2 1
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U-
RV

19
 r
ev
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jo
se

fi n
.e
r n

st
do

tt
e r

.rv
t

20
20

-0
1-
10
 0

8:
19
:5
8

TORPA-SJÖBO 2:5

NYBYGGNAD SKOGSFRUGATAN SOL-BOENDE

66211: SOL -SKOGSFRUGATAN

2020-01-17

A-40-1-1400

PLAN 4

7321 JE

MR

HF

1:100
1:50

BSV ARK. & INGENJÖRER AB

STIBA

TYRÉNS

ANDERSSON & HULTMARK

VINNERGI

tel. 010-1300 394

tel. 033-23 36 71

tel. 010-45 19 452

tel. 031-70 42 514

tel. 033-20 56 89

A

K

M

VS

E

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ACAD tel. 073-34 76 346L

SÄKERHETSPARTNER tel. 070-69 40 288B

RISE tel. 010-51 65 167F

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN



B
A-40-2-1002

B
A-40-2-1002

A
A-40-2-1001

A
A-40-2-1001

D
A-40-2-1004

D
A-40-2-1004

C
A-40-2-1003

C
A-40-2-1003

PLATS FÖR SOLCELLER

FÖRKLARINGAR
MÅTT ANGES I MILLIMETER.

BETECKNINGAR

FÖRSLAG TILL VÄGGDEL UTFÖRD AV 
BETONGELEMENT

LÄGE PORTTELEFON - ENL E-HANDL
(PLACERAS 1000 ÖFG) 

LÄGE DÖRRBLADSLÄSARE - ENL 
RAMHANDLING EL

DÖRR MED AUTOMATISK DÖRRÖPPNARE

LÄGE ARMBÅGSKONTAKT (PLACERAS 800 ÖFG)

LÄGE TAGLÄSARE -ENL RAMHANDLING EL

LITTRA UTVÄNDIGA ALUMINUMPARTIER,SORT 
OCH TYP ENLIGT RAMBESKRIVNING 

BRANDSKYDD
BETRÄFFANDE BRANDSKYDD SE 
BRANDSKYDDSBESKRIVNING.
BYGGNAD HÄNFÖR SIG TILL KLASS Br 1.

BRANDCELLSBEGRÄNSNING KLASS EI-60

BRANDCELLSBEGRÄNSNING KLASS EI-30

BRANDCELLSBEGRÄNSNING KLASS EI-15

UTRYMNINGSVÄG/RIKTINING GENOMLYST
VÄGLEDANDE MARKERING ENL. E-HANDLING

TL

PT

dbl

DÖ

AK

APIe, APIs, 
APIl, APOu, 
APOul

PROJEKT NR RITAD AVHANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A1
A3

ORIENTERINGSFIGUR

ANVISNINGAR / FÖRESKRIFTER

N

C:
\U
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\j
os
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in
.o
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s o

n\
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s\
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19
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20
20
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8:
22

:2
4

TORPA-SJÖBO 2:5

NYBYGGNAD SKOGSFRUGATAN SOL-BOENDE

66211: SOL -SKOGSFRUGATAN

2020-01-17

A-40-1-1500

TAKPLAN

7321 JE

MR

HF

1:100
1:50

BSV ARK. & INGENJÖRER AB

STIBA

TYRÉNS

ANDERSSON & HULTMARK

VINNERGI

tel. 010-1300 394

tel. 033-23 36 71

tel. 010-45 19 452

tel. 031-70 42 514

tel. 033-20 56 89

A

K

M

VS

E

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ACAD tel. 073-34 76 346L

SÄKERHETSPARTNER tel. 070-69 40 288B

RISE tel. 010-51 65 167F

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN



206
VARDAGSRUM

306
VARDAGSRUM

106
KÖK/MATRUM

120
UTRYMMNINGSTRAPPA

226
UTRYMMNINGSTRAPPA

325
UTRYMMNINGSTRAPPA

401
TEKNIKRUM

25
00

25
00

27
00

20
0

20
0

28
30

30
0

ALLA MÅTT ANGES I MM.

FÖRKLARINGAR

PROJEKT NR RITAD AVHANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A1
A3

ORIENTERINGSFIGUR

ANVISNINGAR / FÖRESKRIFTER

N

C:
\U

se
rs

\j
os

ef
in
.o
ls
s o

n\
Do

cu
me

nt
s\

Re
vi
t_

20
19
_P
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j e
kt

\S
OL

-S
KO

GS
FR

UG
AT
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 -

73
2 1
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A-
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U-
RV

19
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ev
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se

fi n
.e
r n

st
do
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e r

.rv
t

20
20

-0
1-
10
 0

8:
20

:0
1

TORPA-SJÖBO 2:5

NYBYGGNAD SKOGSFRUGATAN SOL-BOENDE

66211: SOL -SKOGSFRUGATAN

2020-01-17

A-40-2-1001

SEKTION A-A

7321 JE

MR

HF

1:100
1:50

BSV ARK. & INGENJÖRER AB

STIBA

TYRÉNS

ANDERSSON & HULTMARK

VINNERGI

tel. 010-1300 394

tel. 033-23 36 71

tel. 010-45 19 452

tel. 031-70 42 514

tel. 033-20 56 89

A

K

M

VS

E

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ACAD tel. 073-34 76 346L

SÄKERHETSPARTNER tel. 070-69 40 288B

RISE tel. 010-51 65 167F

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

SEKTION A-A

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN



310
VARDAGSRUM

211
VARDAGSRUM

117
TVÄTT

116
LÄGENHETSFÖRRÅD

222
VARDAGSRUM

218
VARDAGSRUM

214
VARDAGSRUM

313
VARDAGSRUM

317
VARDAGSRUM

321
VARDAGSRUM

216
HWC/D

315
HWC/D

319
HWC/D

220
HWC/D

224
HWC/D

323
HWC/D

212
HWC/D

311
HWC/D

110
KORRIDOR

109
MOTIONSRUM

107
VARDAGSRUM

401
TEKNIKRUM

28
30

110
KORRIDOR

ALLA MÅTT ANGES I MM.

FÖRKLARINGAR

PROJEKT NR RITAD AVHANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A1
A3

ORIENTERINGSFIGUR

ANVISNINGAR / FÖRESKRIFTER

N

C:
\U

se
rs

\j
os

ef
in
.o
ls
s o

n\
Do

cu
me

nt
s\
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vi
t_

20
19
_P
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kt

\S
OL
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KO
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FR
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U-
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19
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r n
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do
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.rv
t

20
20

-0
1-
10
 0

8:
20

:0
4

TORPA-SJÖBO 2:5

NYBYGGNAD SKOGSFRUGATAN SOL-BOENDE

66211: SOL -SKOGSFRUGATAN

2020-01-17

A-40-2-1002

SEKTION B-B

7321 JE

MR

HF

1:100
1:50

BSV ARK. & INGENJÖRER AB

STIBA

TYRÉNS

ANDERSSON & HULTMARK

VINNERGI

tel. 010-1300 394

tel. 033-23 36 71

tel. 010-45 19 452

tel. 031-70 42 514

tel. 033-20 56 89

A

K

M

VS

E

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ACAD tel. 073-34 76 346L

SÄKERHETSPARTNER tel. 070-69 40 288B

RISE tel. 010-51 65 167F

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

SEKTION B-B

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN



324
SOVRUM

225
SOVRUM

323
HWC/D

224
HWC/D

116
LÄGENHETSFÖRRÅD

ALLA MÅTT ANGES I MM.

FÖRKLARINGAR

PROJEKT NR RITAD AVHANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A1
A3

ORIENTERINGSFIGUR

ANVISNINGAR / FÖRESKRIFTER

N

C:
\U
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\j
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in
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s o

n\
Do
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s\
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t_
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19
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t
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20

-0
1-
10
 0

8:
20

:0
7

TORPA-SJÖBO 2:5

NYBYGGNAD SKOGSFRUGATAN SOL-BOENDE

66211: SOL -SKOGSFRUGATAN

2020-01-17

A-40-2-1003

SEKTION C-C

7321 JE

MR

HF

1:100
1:50

BSV ARK. & INGENJÖRER AB

STIBA

TYRÉNS

ANDERSSON & HULTMARK

VINNERGI

tel. 010-1300 394

tel. 033-23 36 71

tel. 010-45 19 452

tel. 031-70 42 514

tel. 033-20 56 89

A

K

M

VS

E

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ACAD tel. 073-34 76 346L

SÄKERHETSPARTNER tel. 070-69 40 288B

RISE tel. 010-51 65 167F

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

SEKTION C-C

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN



313
VARDAGSRUM

214
VARDAGSRUM

109
MOTIONSRUM

108a
PASS.

ALLA MÅTT ANGES I MM.

FÖRKLARINGAR

PROJEKT NR RITAD AVHANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A1
A3

ORIENTERINGSFIGUR

ANVISNINGAR / FÖRESKRIFTER

N

C:
\U

se
rs

\j
os

ef
in
.o
ls
s o

n\
Do

cu
me

nt
s\
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t_
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19
_P
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 -
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.rv
t
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20

-0
1-
10
 0

8:
20

:10

TORPA-SJÖBO 2:5

NYBYGGNAD SKOGSFRUGATAN SOL-BOENDE

66211: SOL -SKOGSFRUGATAN

2020-01-17

A-40-2-1004

SEKTION D-D

7321 JE

MR

HF

1:100
1:50

BSV ARK. & INGENJÖRER AB

STIBA

TYRÉNS

ANDERSSON & HULTMARK

VINNERGI

tel. 010-1300 394

tel. 033-23 36 71

tel. 010-45 19 452

tel. 031-70 42 514

tel. 033-20 56 89

A

K

M

VS

E

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ACAD tel. 073-34 76 346L

SÄKERHETSPARTNER tel. 070-69 40 288B

RISE tel. 010-51 65 167F

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

SEKTION D-D

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN



FASADER UTFÖRS AV FASADSKIVA CEMBRIT PATINA 
ORIGINAL
GÄLLER ÄVEN TAK VID ÖVERSTA LOFTGÅNGEN
KULÖR: P333

ENTRÉPARTI TILL BYGGNADEN OCH YTTERDÖRRAR TILL 
GEMENSAMMA UTRYMMEN UTFÖRS AV ALUMINIUM
KULÖR: NCS S 8005-Y50R

LÄGENHETSYTTERDÖRRAR UTFÖRS AV TRÄ.
KULÖR: NCS S 8005-Y50R

FÖNSTER UTFÖRS MED UTSIDA AV ALUMINIUM. 
KULÖR: NCS S 8005-Y50R

FÖNSTERBLECK, DROPPBLECK, KOMPLETTERANDE PLÅT 
YTTERTAK SAMT HÄNGRÄNNOR OCH STUPRÖR 
KULÖR: NCS S 7005-B20G

YTTERTAK UTFÖRS MED BETONGPANNOR
KULÖR: MELLANGRÅ
TAK ÅT SYDVÄST  UTFÖRS MED SOLCELLER. 

YTTERTAK TILL VIDBYGGDA FÖRRÅD UTFÖRS MED 
TÄTSKIKTSMATTA ICOPAL MONO
KULÖR: SKIFFERGRÅ

UTVÄNDIG BELYSNING ENLIGT E-HANDLING

MATERIAL OCH KULÖRER

PROJEKT NR RITAD AVHANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A1
A3

ORIENTERINGSFIGUR

ANVISNINGAR / FÖRESKRIFTER

N
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t
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8:
19
:4
9

TORPA-SJÖBO 2:5
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PLATS FÖR SOLCELLER

SE RITNING A-40-3-1001
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ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  

Version 5

Projekt Skogsfrugatan SOL-boende

Upphandlingsform Totalentreprenad

Objekts-/projektnr 66211  /

Färdigställt 2020-03-17

Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0,00% 0,00%

2 Markanläggning

 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte 

är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 

parkeringsplatser, plattytor, planteringar 

och lekutrustning. 2 000 000 6,67% 2 000 000 6,67%

Marksanering Sanering förorenad mark 

( ska finansieras i driftbudget )
0,00% 0,00%

3 Stomme / grund

 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, 

bjälklag, bärande väggar/pelare, 

takbjälklag, takstolar, ytterväggsstommar / 

färdiga ytterväggsstommar med puts- 

tegelbeklädnad

6 800 000 22,67% 6 800 000 22,67%

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-

sanering 0,00% 0,00%

4 Tak, fasad, fönster

- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, 

balkongerräcken, stuprör. 

Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, 

entrepartier och glaspartier. 

Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, 

råspont, säkerhetsanordningar, 

takbryggor, stosar, hängrännor, 

beslagning. 5 000 000 16,67% 5 000 000 16,67%

5 Stomkomplettering/

byggnadsinventarier/

inredning 

- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och 

partier, sakvaror, köksinredningar, 

badrumsinredningar, övrig inredning.

(Avskrivning extern fastighet kontraktstid ) 2 000 000 6,67% 2 000 000 6,67%

6 Inre samt yttre ytskikt

- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 

målningsbehandlingar, kakel, klinker, 

innertak.

Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, 

träfasader, ytskikt papp- och plåttak 2 000 000 6,67% 2 000 000 6,67%

7 Installationer; el, rör, 

vent, hiss, kyla

- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, 

elanläggning och va-anläggning, 

undercentraler, hissinstallationer, kyla, 

storköksutrustning 4 989 000 16,63% 4 989 000 16,63%

8 Vitvaror

- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, 

torktumlare 400 000 1,33% 400 000 1,33%

9 Tekniska installationer 

- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, 

solceller, teleanläggning 400 000 1,33% 400 000 1,33% Delsumma

23 589 000

10 Övrigt post - fördelning Projektering 1 152 000 3,84% 1 152 000 3,84%

Bygg- och projektledning 1 500 000 5,00% 1 500 000 5,00%

Kreditivräntor 130 000 0,43% 130 000 0,43%

Myndighetskostnader 600 000 2,00% 600 000 2,00%

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader 629 000 2,10% 629 000 2,10%

Övrigt 1 500 000 5,00% 1 500 000 5,00% Delsumma

0,00% 0,00% 5 511 000

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande 

del) SKALL FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET
0,00% 0,00%

Anslutningsavgifter 900 000 3,00% 900 000 3,00%

Produktionskostnad inkl 

energiåtgärder= 30 000 000 1,00 0 0 30 000 000 1,00

Beräkningshjälp Prognos 30 000 000

Annan finans 0

Kvarvarande 0

HB -30 000 000

Diff 0

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 

ombyggnad samt renovering

Fördelning av Projektkostnad
- endast blå rutor fylls i av projektledare

Projektledarens totala kalkyl / prognos

Annan 

Finansiering 

( PLU, ENERGI 

etc) %-fördeln.

BOKSLUT 

2019-09-02

För 

Komponents-

avskrivning

DEL 1 

Komponent; Förklaringar; Redovisad Total 

PK / prognos kr

%-fördeln.



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  

Version 5

Projekt Skogsfrugatan SOL-boende

Upphandlingsform Totalentreprenad

Objekts-/projektnr 66211  / 0

Färdigställt 2021-08-09

DEL 2 
 Fördelning komponenter för 

avskrivning

- fylls i av beställare

Dok uppdaterad 1900-01-00

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0 0 Oändlig

2 Markanläggning

 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte är 

byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 

parkeringsplatser, plattytor, planteringar och 

lekutrustning. 2 000 000

Marksanering Sanering förorenad mark 

( ska finansieras i driftbudget )
0

Övrigt post - fördelning
467 300 2 467 300 30 82 243

3 Stomme / grund

 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, bjälklag, bärande 

väggar/pelare, takbjälklag, takstolar, 

ytterväggsstommar / färdiga ytterväggsstommar med 

puts- tegelbeklädnad

6 800 000

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-sanering

0

Anslutningsavgifter
900 000

Övrigt post - fördelning
1 588 700 9 288 700 80 116 109

4 Tak, fasad, fönster

- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, balkongerräcken, 

stuprör. 

Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrepartier och 

glaspartier. 

Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, råspont, 

säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, 

hängrännor, beslagning.

5 000 000

Övrigt post - fördelning
1 168 100 6 168 100 30 205 603

5 Stomkomplettering/

byggnadsinventarier/

inredning 

- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och partier, 

sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, övrig 

inredning.

(Avskrivning extern fastighet kontraktstid ) 2 000 000

Övrigt post - fördelning
467 300 2 467 300 30 82 243

6 Inre samt yttre ytskikt

- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 

målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.

Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, träfasader, 

ytskikt papp-och plåttak 

2 000 000

Övrigt post - fördelning
467 300 2 467 300 20 123 365

7 Installationer; el, rör, 

vent, hiss, kyla

- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och va-

anläggning, undercentraler, hissinstallationer, kyla, 

storköksutrustning
4 989 000

Övrigt post - fördelning
1 165 600 6 154 600 25 246 184

8 Vitvaror Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare
400 000

Övrigt post - fördelning
93 500 493 500 15 32 900

9 Tekniska installationer 

- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, solceller, 

teleanläggning 400 000

Övrigt post - fördelning
93 500 493 500 15 32 900

10 Övrigt post - fördelning Projektering ingår ovan

Bygg- och projektledning ingår ovan

Kreditivräntor ingår ovan

Myndighetskostnader ingår ovan

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader ingår ovan

Övrigt ingår ovan

ingår ovan

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande del) SKALL 

FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET
0

Anslutningsavgifter ingår ovan

Underlag för komponentsavskrivning 30 000 300 Avskrivn/ år = 921 548 kr

Ränta = 1,50% Ränta = 450 005

Kapitalkostnad år 1= 1 371 552

Konto Aktivitet Objekt Ansvar Verksamhet Fritt

7910 4711 117700

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 

ombyggnad samt renovering

Lokalförsörjning - fördelning komponenter

Kapitalkostnadskontering (ifylles av projektadministratör)

Summa / komp Avskrivnings-

kostnad/år

Redovisad Total PK / 

prognos kr

Förklaringar;Komponent; Avskriv. tid antal år;



B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn: Skogsfrugatan SOL-boende

Projekt nr: 66211   

Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum

Akt Fritt (Utgiftsslag) xxxx-xx-xx 2019-09-02 2020-03-17 xxxx-xx-xx Akt Fritt (Utgiftsslag) xxxx-xx-xx 2019-09-02 2020-03-17 xxxx-xx-xx

Budget

överslag

Budget

proj.fram

Budget

anslag 

Budget Budget

överslag

Budget

proj.fram

Budget

anslag

Budget

Entreprenadutgifter KSEK KSEK KSEK KSEK Byggherrekostnad KSEK KSEK KSEK KSEK

9641 8212, 8215   Byggnadsarbeten 26 200 23 589 Myndighetskostnader 0 700 1 500 0

9641 8222, 8225   UE-arbeten (GE-arvode) 9644 8035  Bygglov 300 600

9641 8232, 8235   Markarbeten 9645 8045   Anslutningsavgifter 400 900

9641 8242, 8245   Målningsarbeten Konsultkostnader 0 1 005 1 152 0

9641 8312, 8315   VVS-arbeten 9651 8611,8615   Arkitekter 350 411

9641 8322, 8325   Sprinklerinstallation 9651 8621,8625   Landskapsarkitekt 85 319

9641 8332, 8335   Kylinstallation 9651 8631,8635   Geoteknikkonsult 100 0

9641 8342, 8345   Vattenrening 9651 8641,8645   Konstruktionskonsult 50 38

9641 8352, 8355   Brandskydd-gassläckn. 9651 8651,8655   VVS-konsult 100 113

9641 8362, 8365   Ventilationsinstallation 9651 8661,8665   Ventilationskonsult

9641 8372, 8375   Styr- och övervakning 9651 8671,8675   Elkonsult 90 91

9641 8382   Solcellsanläggning 9651 8711,8715   Övriga byggkonsulter 50 38

9641 8392   Underhåll 9651 8721,8725   Kökskonsult 0

9641 8412, 8415   Elinstallation 9651 8731,8735   Akustikkonsult 60 47

9641 8422, 8425   Hissinstallation 9651 8741,8745   Byggledning

9641 8432, 8435   Larminstallation 9651 8751,8755   Innemiljö 20 8

9641 8512, 8515   Storkök 9651 8771,8775   Brandkonsult 50 87

Summa entreprenadutgift 0 26 200 23 589 0 9651 8781,8785   Sprinklerkonsult 50 0

Summa byggherrekostnad 0 2 800 4 911 0 Kostnader för kontroll 0 1 045 2 129 0

Summa utgifter projektet 0 29 000 28 500 0 9631 8025   Ritningskopior

9652 8815   Kontroll Bygg 150 129

Utgifter för ersättningslokaler 0 0 0 0 9652 8825   Slut-/garantibesiktning 120 200

9681 8065   Lokalhyror 9652 8835   Kontroll VVS 25 100

9641 8522, 8525   Flyttningskostnader 9652 8845   Kontroll El 25 100

9542 8095   Bränsle (El/värme) 9652 8855   Kontroll Hiss ,

9652 8865   Kontroll Kök

9641 8442   Utrangering av byggnad 9652 8875   Kontroll Mark 0

9641 8532,8535   Oförutsett (ÄTA) 1 000 1 500 9652 8885   Kontroll Övrigt 25 100

9641 8542,8545   Övrigt 9669 8055,8056   Projekt-/byggledning 700 1 500

9699 8761,8765   Övriga tjänster Kapitalutgifter 0 50 130 0

Summa total för projektet 30 000 30 000 30 000 0 9852 8125   Ränta under byggtid 50 130

Yta m² BTA 1 000 1 010 1 043 9859 8135   Dröjsmålsräntor

Utgift total kr/m² BTA 30 000 29 703 28 763 ########## Summa byggherrekostnad 0 2 800 4 911 0

Utgift entreprenad kr/m² BTA 0 25 941 22 616 ##########

Utgift byggherre kr/m² BTA 0 2 772 4 709 ##########
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vuxna. 
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kvalitet på stöd och service i gruppbostad och servicebostad. Standarden är 
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hela Sverige. 

Dokumentet fastställer krav på tjänsten stöd, service och omvårdnad i bostad 
med särskild service för vuxna enligt § 9:9 Lag (1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade. Dokumentet är avsett att användas vid 
kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och utveckling av tjänsten. Det kan 
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0  Orientering 

Detta dokument är skrivet utifrån de bärande principerna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) samt i FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Klassifikation 
av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF).  

ANM. 1 FN-konventionen syftar till att säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan åtnjuta sina mänskliga 

rättigheter. Sverige har förbundit sig att följa denna konvention. 

ANM 2. International classification of functioning, disability and health, ICF är en medicinsk klassifikation, som antogs av 

Världshälsoorganisationen, WHO den 22 maj 2001. 

LSS är en rättighetslag som innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt 
personer tillhörande personkrets: 

1.   med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

 
2.   med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada 

i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 

 
3.   med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror 

på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 
livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

 
För mer information se Bilaga A.  

 
ANM. Intellektuell funktionsnedsättning används i standarden även om lagstiftningen använder ordet utvecklingsstörning. 

Dokumentet har utformats med beaktande av att majoriteten (88 % enligt Socialstyrelsens statistik för 2017) av 
de personer som har beviljats insats avseende bostad med särskild service för vuxna ingår i personkrets 1 ovan. 
Se bilaga A för mer information.  

Dokumentet är avsett som ett verktyg för den som bedriver verksamhet som innebär att utifrån den enskildes 
behov planera, utföra, utvärdera och följa upp tjänstens kvalitet. Dokumentet syftar till att säkerställa goda 
levnadsvillkor för den enskilde. 

Dokumentet utgör ett komplement till de lagar och föreskrifter som finns på området. 

0.1 Bärande principer 

De bärande principerna i LSS är tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och 
kontinuitet. Det är verksamhetens ansvar att se till alla människors lika värde och rättigheter. En värdegrund 
skapar ett gemensamt förhållningssätt och en etisk grund för det dagliga arbetet och utgör en förutsättning för 
etisk medvetenhet och etiskt agerande. 

Samhällets normer och maktstrukturer påverkar individen i möten med andra. Ett normkritiskt förhållningssätt 
är ett effektivt sätt att arbeta med diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

För att säkerställa god kvalitet vad gäller stöd, service och omvårdnad med den enskildes behov i centrum 
tillämpar verksamheten en evidensbaserad praktik. Stödet grundar sig i ett pedagogiskt förhållnings- och 
arbetssätt. 

Den enskilde har tolkningsföreträde av vad som utgör goda levnadsvillkor för hen och har därmed rätt att i 
största möjliga mån påverka utformningen av stödet. 

Att ha möjligheten att leva som andra innebär i grunden att ha självbestämmande över det egna livet och frihet 
att bryta mot normer. Att leva som andra kan definieras både utifrån ett generellt och ett individuellt perspektiv. 
Det generella perspektivet utgörs till stor del av det som betraktas som normen i samhället.  
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Det individuella perspektivet kan handla om möjligheten att få stöd när det gäller att utöva egna intressen och 
upprätthålla sociala relationer.  

Bostad med särskild service kan vara utformad som en gruppbostad eller som en servicebostad. Bostaden är 
den enskildes hem och skillnaden mellan grupp – och servicebostad är främst boendets utformning samt antalet 
personer som bor där. I en bostad med särskild service ingår fast bemanning samt omvårdnad. 

För personer med intellektuella funktionsnedsättningar kan det vara särskilt viktigt att antalet kontakter i den 
närmaste miljön anpassas till den enskildes förmåga. Även personal som ger, service och omvårdnad räknas 
in i antalet sociala kontakter för den enskilde. Antalet personer i gruppbostaden anpassas till den enskildes 
förmåga att få en social roll, knyta vänskapsband och förstå och förutsäga de andras reaktioner. För den som 
har svårt att kommunicera kan den lilla gruppen både göra det lättare för den enskilde att göra sig förstådd och 
att förstå och tolka sin omgivning.  

Även gruppens sammansättning har stor betydelse för möjligheten att skapa innehåll och möjlighet till en 
betydelsefull gemenskap för den enskilde. 

1. Omfattning 

Detta dokument fastställer krav på tjänsten stöd, service och omvårdnad i bostad med särskild service för vuxna 
enligt § 9:9 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Dokumentet är avsett att användas 
vid kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och utveckling av tjänsten. Det kan även användas som underlag 
vid upphandling, utbildning, tillsyn och certifiering. 

Dokumentet omfattar inte insatsen särskilt anpassad bostad. 

2. Normativa hänvisningar  

Detta dokument innehåller inga normativa hänvisningar  

3. Termer och definitioner  

I detta dokument gäller följande termer och definitioner. 

3.1 
delegering av hälso- och sjukvårdsinsatser 
överlåtelse av befogenhet att utföra hälso- och sjukvårdsuppgift från legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal 
till enskild personal i boendet 

Anmärkning 1 till termpost: Uppgiften kan vara generell eller specifik och är tidsbegränsad. 

3.2 
alternativ och kompletterande kommunikation 
AKK 
stöd som syftar till att förbättra en människas möjligheter att kommunicera  

EXEMPEL: Teckenkommunikation, bilder, bildsymboler, piktogram, samtalsapparater, kommunikationskartor och digitala 

verktyg. 

3.3 
den enskilde 
person som omfattas av insatsen bostad med särskild service för vuxna  

3.4  
den som bedriver verksamhet 
organisation som ansvarar för grupp - eller servicebostaden och utför tjänsten  
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3.5 
evidensbaserad praktik 
medveten, systematisk och sammanvägd användning av fyra kunskapskällor: bästa tillgängliga kunskapen, 
personens erfarenhet och önskemål, personens situation samt professionell expertis, för beslut om 
interventioner, insatser eller åtgärder till enskilda personer  

Anmärkning 1 till termpost: hur informationen från de olika kunskapskällorna vägs samman bestäms av det nationella och 

lokala sammanhanget, till exempel tillgång på lagstiftning på området, riktlinjer och sammanställning av lokal kunskap  

KÄLLA: Socialstyrelsens kunskapsguiden.se 

3.6 

funktionsnedsättning 
nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga 

3.7 
genomförandeplan 
vård- och omsorgsplan som beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den enskilde 

KÄLLA: Socialstyrelsens termbank 

Anmärkning 1 till termpost: Överenskommelse mellan verksamheten och den enskilde kring hur stödet utifrån en beslutad 

insats ska se ut i praktiken. 

3.8 
gruppbostad 
bostad med särskild service som är avsedd för ett begränsat antal personer som har omfattande tillsyns- och 
omvårdnadsbehov   

KÄLLA: Socialstyrelsens termbank 

3.9 
helhetssyn 
bedömning och tillgodoseende av den enskildes samlade psykiska, fysiska och sociala behov i ett sammanhang 

KÄLLA: Utan helhetssyn ingen primärvård, Socialstyrelsen 

3.10 
hjälpmedel  
individuellt utprovad eller förskriven produkt som kompenserar för en funktionsnedsättning och som syftar till att 
bibehålla eller öka den enskildes aktivitet, delaktighet, självständighet och/eller kommunikationsförmåga 

KÄLLA: Socialstyrelsens termbank, modifierad 

3.11 
hälsa 
fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada  

KÄLLA: Socialstyrelsens termbank, modifierad 

3.12  
kommunikation  
process där individer utbyter information genom ett gemensamt system för symboler, tecken eller beteenden  

3.13 
kommunikationsstöd 
hjälpmedel vid kommunikation 
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3.14 
kontinuitet 
den enskildes upplevelse av ett fortlöpande sammanhang under en längre tidsperiod  

3.15 
kvarboendeprincip 
princip som möjliggör för den enskilde att bo kvar även om hens kognitiva och fysiska förutsättningar förändras  

EXEMPEL: Förändrade förutsättningar till följd av åldrande, sjukdomar eller kognitiva förändringar. 

3.16  
rättslig företrädare 
god man, förvaltare eller fullmaktshavare  

3.17  
normkritiskt förhållningssätt 
förhållningssätt som skapar medvetenhet om normer som påverkar och skapar maktskillnader i samhället  

Anmärkning 1 till termpost: Normkritik handlar om att synliggöra och förändra strukturer (exempelvis ojämlika 
maktförhållanden) och normer som begränsar livet för individer som inte faller inom det som betraktas som 
normalt i samhället. 

3.17 
närstående 
person till vilken den enskilde anser sig ha en nära relation  

KÄLLA: Socialstyrelsens termbank, modifierad 

3.18 
omgivningsfaktorer 
faktorer i den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning där människor lever och verkar 

3.19 
omvårdnad  
individuellt anpassad hjälp och stöd i den dagliga livsföringen för att tillgodose den enskildes psykiska, fysiska, 
sociala och existentiella behov 

3.20 
pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt 
förhållnings- och arbetssätt som utgår från varje persons färdigheter och svårigheter och som syftar till att 
möjliggöra en tillvaro där personens färdigheter används och svårigheter kompenseras 

EXEMPEL: Tydliggörande pedagogik, alternativ kompletterande kommunikation (AKK), lågaffektivt bemötande 
(LAB) och delaktighetsmodellen (DMO).  

3.21 
servicebostad 
boende bestående av ett antal lägenheter, ofta i samma hus eller kringliggande hus, med tillgång till gemensam 
service och fast anställd 

KÄLLA: Socialstyrelsen termbank, modifierad) 

3.22  
skyddsåtgärd 
åtgärd som den enskilde samtyckt till och vars syfte är skydd, stöd, hjälp eller aktivitet 
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3.23 
social journal 
del av en personakt där anteckningar av betydelse för stödets genomförande och uppföljning görs i kronologisk 
ordning och undertecknas av den som fört journalen 

3.24 
social dokumentation 
samlingsnamn för den dokumentation som förs om den enskilde utifrån lagstiftningen 

EXEMPEL: Genomförandeplaner och sociala journaler. 
 
3.25 
stödperson 
anställd i verksamheten som har primärt ansvar för att samordna, planera och utvärdera stödet i samråd med 
den enskilde 

Anmärkning 1 till termpost: Kan även kallas kontaktman, kontaktperson, stödpersonal eller kontaktpersonal. 

3.26 
syntolkning  
tolkmetod där tolken genom talade beskrivningar förmedlar synintryck och återberättar det som visas  

Anmärkning 1 till termpost: Syntolkning har en mycket större målgrupp än bara personer med synnedsättning 
och blindhet. Beskrivningen av vad som sker i bild kan vara ett stöd för många som av olika skäl har svårt att 
följa med i bild och handling.  

KÄLLA: Syntolkning Forskning och praktik, MtM ISBN: 978-91-981060-9-1) 

3.27 
tillgänglighet  
den utsträckning i vilken produkter, system, tjänster, miljöer och inrättningar kan användas av personer från en 
grupp med bredast möjliga spektrum av egenskaper och förmågor så att dessa personer kan uppnå 
specificerade mål i en viss typ av användningssammanhang  

3.28 
välfärdsteknik  
digital teknik som syftar till bibehållen eller ökad trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person 
som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning 

KÄLLA: Socialstyrelsens termbank, modifierad 

4. Anvisningar för hur man ska läsa detta dokument 

I avsnitten 5 till 7 har varje avsnitt en inledande orienterande del som följs av en kravställande del. Den 
kravställande delen inleds med texten "Den som bedriver verksamhet ska".  

Den orienterande texten innehåller inga krav eller rekommendationer utan syftar till att ge en beskrivande och 
introducerande bakgrund till kraven. För att det ska vara enkelt att referera till kraven inleds det första kravet 
med a), det andra kravet med b) och så vidare. På detta sätt går det att med stöd av ett avsnitts nummer, i 
kombination med ett kravs bokstavsbeteckning, exakt identifiera vilket krav som avses.  

Den som bedriver verksamhet ska kunna beskriva/verifiera hur krav i denna standard har uppfyllts. I detta 
dokument motsvarar begreppet ”stöd” det som omfattas av ”stöd och service till den enskilde” i lagstiftningen.  
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5. Individ  

5.1 Helhetssyn på individen 

Den enskildes fysiska och psykiska välbefinnande är beroende av att hen har möjlighet att få sina behov 
tillfredsställda.  

  

Genom att kartlägga och beskriva den enskildes förmåga att genomföra olika aktiviteter, funktionstillstånd och 
grad av delaktighet kan verksamheten få kännedom om vad som påverkar den enskildes hälsa och 
välbefinnande. 

 

Självbestämmande och kontroll i kombination med kontinuitet och förutsägbarhet är viktigt för den enskilde. Den 
enskildes sammanhang har betydelse för välbefinnandet, som till exempel boende, sysselsättning/arbete, 
socialt sammanhang, delaktighet och inkludering i samhället. Välbefinnandet påverkas av en kombination av 
faktorer såsom kost, stress, fysisk närhet, sömn och förekomst av sjukdomar.  

Den enskildes inflytande och delaktighet kan stärkas genom olika pedagogiska metoder och arbetssätt. 
Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt handlar om hur personalen ger stöd för att skapa förutsättningar för 
den enskildes självständighet och möjlighet att leva som andra. 

En förutsättning för detta är att den enskilde och stödpersonen har regelbunden kontakt. Trivsel med sig själv 
och omgivningen påverkar den enskildes hälsa och känsla av meningsfullhet. 

För personer som har kombinationer av funktionsnedsättningar är det särskilt viktigt att beakta de konsekvenser 
kombinationen av dessa innebär för den enskildes livssituation.  

Den som bedriver verksamhet ska: 
 
a) säkerställa att stödet planeras, följs upp och utvärderas utifrån en helhetssyn och i delaktighet med den 

enskilde, 
 

b)  säkerställa att den enskilde får stöd att skapa ett socialt sammanhang, 
 

c) säkerställa att den enskilde känner sig trygg med personalen, 
 

d) säkerställa att personalen reflekterar över hur den enskildes integritet respekteras i förhållande till de andra 
på grupp- och servicebostaden, 

e) säkerställa att personalen har ett normkritiskt förhållningssätt i kontakten med den enskilde, 
 

f) säkerställa att den enskilde ges möjlighet att påverka valet av den personal som tillhandahåller stödet i 
situationer av särskild vikt för den enskilde, 
 

g) säkerställa att den enskilde ges möjlighet att påverka valet av en stödperson i boendet, 

 

h) säkerställa att den enskildes val beaktas och följs upp, åtminstone årligen, av annan än stödpersonen,  

 

i) säkerställa att den enskilde ges förutsättningar och stöd för att uttrycka sin vilja. 

 

5.2 Kognitiva funktioner och perception 

Kognition och perception är processer som sker i hjärnan. Kognition omfattar de mentala processer som normalt 
är viljestyrda och innefattar t.ex. minne, inlärning och problemlösning. Perception omfattar de psykologiska 
processer som är aktiva när vi tolkar sinnesintryck, dvs. den information gällande föremål, händelser, skrivna 
och talade ord som vi får via våra sinnen.  
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Nedsatt kognitiv förmåga och nedsatt/annorlunda perception kan ge begränsningar såsom minskad förmåga 
att utföra aktiviteter och/eller svårigheter när det gäller social delaktighet. Detta kan påverka alla förmågor inom 
psykiska funktioner. Nedsatt/annorlunda perception kan bestå av under- eller överkänslighet för sinnesintryck, 
beröring, svårigheter att tolka kroppens signaler samt nedsatt kroppsuppfattning.  

En omgivning med mycket stimuli (t.ex. blinkande ljus, folksamlingar och höga ljud) kan överväldiga eller förvirra 
den enskilde och ge konsekvenser av samma typ som anges ovan.  

Den som bedriver verksamhet ska säkerställa att: 

a) personalen har kompetens och fortlöpande ges kompetensutveckling inom kognitiv 
funktionsnedsättning, kognitiv tillgänglighet och kognitivt stöd, 
 

b) den enskilde erbjuds stöd att förstå konsekvenser av sina val,  
 

c) den enskilde får stöd i att förmedla nödvändig och adekvat information, 
 

d) den enskilde ges möjlighet att bibehålla och utveckla sin kognitiva förmåga,  
 

e) personalen har kunskap om och tar hänsyn till den enskildes perception och kognition, t.ex. när det 
gäller över- eller underkänslighet.  
 

5.3 Kommunikation och kommunikativt stöd 

Möjlighet till kommunikation är ett grundläggande mänskligt behov och även en förutsättning för delaktighet, 
social gemenskap samt makt över sitt liv. Kommunikation kan vara verbal och icke verbal och är ett samspel 
mellan minst två parter, där tankar, känslor och erfarenheter utbyts.  Även den som har ett talat språk kan ha 
behov av kommunikativt stöd. I en kommunikativ miljö förutsätts omgivningen vara lyhörd för den enskildes 
behov för att skapa förutsättningar för delaktighet och självbestämmande. 
 
Kognitiva, kommunikativa och motoriska förmågor påverkar människors möjlighet att kommunicera, t.ex. när 
det gäller att uttrycka sig eller förstå vad andra menar. Den fysiska och sociala miljön kan vara stödjande eller 
begränsande för den enskilde. Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt bidrar till fungerande kommunikation 
och skapar förutsättningar för den enskilde att göra sig förstådd. 
 
Då den enskilde behöver stöd i sin kommunikation kan goda förutsättningar för samspel med omgivningen 
skapas genom alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Vilket kommunikativt stöd den enskilde har 
behov av beror på dennes förutsättningar och/eller förmågor men även på hinder och begränsningar i 
omgivningen.  
 
Den som bedriver verksamhet ska säkerställa att: 
 

a) den enskildes behov av kommunikativt stöd kartläggs och dokumenteras,  

b) den enskilde får stöd i att förmedla nödvändig och adekvat information om sin situation, 

 

c) den enskilde får stöd att bibehålla och utveckla sin förmåga att kommunicera och använda sina 
kommunikationshjälpmedel,  

d) det finns utrymme för spontan kommunikation utifrån den enskildes förutsättningar och behov, 

 

e) personalen har kompetens när det gäller kommunikation och dess betydelse, alternativa 
kommunikationssätt samt hjälpmedel för kommunikation, 

 

f) personalens kommunikation med närstående präglas av professionalism och respekt. 
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5.4 Hälsa och livsstil  

5.4.1 Allmänt  

Personer med funktionsnedsättning löper en ökad risk för fysisk och psykisk ohälsa jämfört med övriga 
befolkningen. 

Den enskilde ges bästa möjliga förutsättningar för god fysisk och psykisk hälsa när hen ses utifrån en 
helhetssyn, där både fysisk och psykisk hälsa samt känsla av sammanhang (KASAM) beaktas.  

5.4.2 Fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet främjar psykisk och fysisk hälsa. För att den enskilde ska ha möjlighet att upprätthålla en god 
fysisk och psykisk hälsa kan hen behöva stöd och kunskap. Personalen kan uppmuntra till och ge stöd för att 
planera, boka och genomföra fysiska aktiviteter tillsammans med den enskilde. 

Den som bedriver verksamhet ska säkerställa att:  

a) personalen arbetar motiverande för en hälsosam livsstil hos den enskilde, 

 

b) den enskilde erbjuds stöd till regelbunden fysisk aktivitet,  
 

c) personalen har kompetens när det gäller vikten av fysisk aktivitet för att kunna stötta den enskilde. 
 

5.4.3 Kultur- och fritidsaktiviteter  

I insatsen bostad med särskild service enligt LSS ingår stöd till kultur- och fritidsaktiviteter.  

Personalen har till uppgift att erbjuda den enskilde stöd när det gäller att utveckla individuella fritidsintressen. 
Hänsyn tas till den kontext som den enskilde kommer ifrån och befinner sig i såsom seder och vanor. Den 
enskilde kan också behöva stöd för att få tillgång till musik, filmer, böcker och nyheter i bostaden, t.ex. genom 
lättlästa böcker och tidningar eller högläsning för den som inte själv kan få tillgång till skriftlig information. Det 
är viktigt att säkerställa stöd för tillgång till digital information. 

Personligt stöd är för många den viktigaste förutsättningen för att kunna ta del av information och ta sig till och 
från samt vara delaktig i en aktivitet. För att kunna delta regelbundet i individuella aktiviteter, t.ex. i en kurs eller 
utbildning, behöver stödet till den enskilde utformas med kontinuitet.  

Den som bedriver verksamhet ska: 

a) i genomförandeplanen beskriva den enskildes kultur- och fritidsintressen, 

 

b) ge stöd för ett kontinuerligt genomförande av den enskildes olika kultur- och fritidsaktiviteter, 

 

c) ge stöd för att utveckla och bibehålla den enskildes kultur- och fritidsintressen, 

 

d) säkerställa att personalen har kunskap om hur aktiviteter kan främja full delaktighet i samhällslivet och 
jämlikhet i levnadsvillkor,  

 

e) säkerställa att den enskilde erbjuds stöd och stimulans för att delta i samhällets gemenskap utifrån 

sina individuella behov och önskemål. 
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5.4.4 Rekreation och återhämtning  

Möjlighet till återhämtning och vila är betydelsefulla faktorer för att upprätthålla hälsa. 
 
Den som bedriver verksamhet ska säkerställa att:  

a) den enskilde får stöd att skapa en fungerande sömnrutin, 
 
b) personal ger stöd till den enskilde när det gäller att identifiera vilka aktiviteter som ger respektive tar 
energi,  
 
c) personal ger stöd till den enskilde när det gäller att planera och skapa tid för återhämtning efter behov 
och önskemål. 
 

5.4.5 Kost  

Den enskilde kan behöva stöd för att göra hälsosamma val. Såväl övervikt som undervikt är mer vanligt bland 
personer med intellektuell funktionsnedsättning än hos befolkningen överlag. Det är vanligt med ohälsosamma 
matvanor och en stillasittande livsstil. En intellektuell funktionsnedsättning kan innebära att det är svårare att 
förstå konsekvenser av olika livsstilsval, och den enskilde kan därför behöva stöd i vardagen. Personalen verkar 
som goda förebilder, inspirerar och visar på olika alternativ och kan stötta i att planera matsedeln, handla och 
laga mat. Måltidsmiljön är viktig för att bidra till att de som deltar i måltiden trivs och känner matglädje. 

Den som bedriver verksamhet ska: 

a) säkerställa att personalen har kunskap om matlagning, kost och den sistnämndas inverkan på den 
enskildes psykiska och fysiska hälsa, 

ANM: Se Livsmedelsverkets rekommendationer och nationella kostråd. 

b) erbjuda den enskilde stöd gällande sambandet mellan kost och hälsa, 
 

c) anpassa måltidsmiljön utifrån den enskildes önskemål och behov, 
 

d) säkerställa att den enskilde ges stöd vid måltidsplanering utifrån önskemål och behov, 

e) säkerställa att det finns processer och rutiner för kontaktinitiering och samarbete med hälso- och 
sjukvården vid särskilda behov eller sjukdomstillstånd. 

 EXEMPEL: Över- och undervikt, diabetes, födoämnesallergi eller tugg- och sväljsvårigheter. 

5.4.6 Sexualitet och sexuell identitet 

Sexualiteten är individuell och utgör en integrerad del av varje människas personlighet. Den är ett grundbehov 
och en del av att vara människa. Sexualitet omfattar flera aspekter och kan innebära sexuellt umgänge men 
även den energi som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet. Den uttrycks i vårt sätt att känna 
och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar 
och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa. Att få utvecklas i sin sexualitet är en rättighet för alla.  
 
Den som bedriver verksamhet ska:  

a)  säkerställa att personalen har kompetens för och regelbundet får utbildning om sexualitet och 
normkritiskt förhållningssätt, 

 

b)  utarbeta strategier och förhållningssätt i delaktighet med den enskilde i syfte att erbjuda den enskilde 
stöd i sin sexualitet, oavsett hur hen definierar sin sexualitet eller könsidentitet, 

 

EXEMPEL: Tillhandahålla information till den enskilde, personliga samtal och samtalsgrupper samt tillgång till stöttande 

sammanhang med andra som har liknande erfarenheter som en själv.  
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d)     ordna praktiska förutsättningar för den enskilde, 
 

EXEMPEL: Skapa tid i avskildhet utan begränsande kläder, inkontinensskydd eller liknande som hindrar beröring, förmedla 

kontakt med expert, t.ex. en sexolog eller kurator, samt förmedla kontakt för hjälp med sexhjälpmedel. 

e)  säkerställa att personalen har kompetens att förmedla förståelse för sociala koder till den enskilde, 

f)     säkerställa att den enskilde har tillgänglig och aktuell information om preventivmedel och skydd mot 
sexuellt överförbara sjukdomar.  

5.4.7 Relationer   

Varje relation bygger på samhörighet mellan dem som ingår i den – oavsett om det rör sig om en vänskaps-, 
kärleks-, familje- eller arbetsrelation.  

Olika funktionsnedsättningar kan påverka den enskildes förutsättningar att skapa och bibehålla relationer med 
andra och hen kan därför behöva stöd i detta. Personer som har eller lever tillsammans i ett förhållande kan 
behöva hjälp att planera sin tid tillsammans med partnern och även att skapa egen tid. De kan även behöva 
hjälp att tolka och förstå känslor hos sig själva och andra och att förstå relationer. 

Kunskap om den enskildes sociala nätverk ger information om hur stödet kan ges, och i det hänseendet kan 
närstående bistå med bakgrundsinformation eller förklaringar. Närstående kan också utgöra en viktig länk när 
det gäller social samvaro med familj och övrig släkt, t.ex. vid högtider.  

Om närståendes och den enskildes uppfattningar om den enskildes behov står i konflikt med varandra är det 
den enskilde som beslutar. 

Den som bedriver verksamhet ska säkerställa att: 

a) samtycke för personlig information som eventuellt lämnas till närstående inhämtas från den enskilde, 
 

b) den enskilde får stöd i att bibehålla för hen viktiga relationer. 
 

5.5 Fysisk och psykisk ohälsa  

5.5.1 Allmänt 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) definieras hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande, och inte som endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning. Ohälsa kan 
definieras som frånvaro av hälsa. 

Personer med funktionsnedsättning har ofta en sämre hälsa än befolkningen i övrigt. En funktionsnedsättning 
innebär inte i sig en försämrad hälsa, men utgör en hälsorisk som hör ihop med de livsvillkor som en person 
med funktionsnedsättning har. Villkor som svagt inflytande, ekonomisk otrygghet, diskriminering och bristande 
tillgänglighet försämrar förutsättningarna för god hälsa. Sociala aktiviteter och olika former av stöd betyder 
mycket för en bättre hälsa. Förutom sämre fysisk hälsa upplever personer med funktionsnedsättning nedsatt 
psykisk hälsa i betydligt högre utsträckning än den övriga befolkningen. Psykisk hälsa handlar om hur den 
enskilde mår känslomässigt och hanterar sin tillvaro. Såväl fysisk som psykisk hälsa påverkas av flera faktorer 
såsom stress, relationer, fritid, arbete, sex och samlevnad, boende, motion och fysisk aktivitet, matvanor, 
alkohol, droger, sömn och sjukdom. 

5.5.2 Psykisk ohälsa 

Personer med funktionsnedsättning löper en ökad risk för psykisk ohälsa jämfört med övriga befolkningen. Den 
enskilde kan ha svårt att förstå och förklara sitt psykiska mående och personalen måste därför vara lyhörda för 
förändringar. Uppmärksammade tidiga signaler kan förhindra problem och lidande för den enskilde och stöd 
från personalen kan minska följder av psykisk ohälsa.  

Den som bedriver verksamhet ska säkerställa att:   
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a) personalen har kunskap om psykisk ohälsa,  
 

b) det finns processer och rutiner för kontaktinitiering, samarbete och uppföljning med hälso- och 
sjukvårdsansvariga samt psykiatrin utifrån den enskildes behov, 

c) det i den sociala dokumentationen finns rutiner och handlingsplaner för förebyggande och akuta 
insatser, pedagogiska hjälpmedel och bemötande.  

5.5.3 Beroende 

Personer med funktionsnedsättning löper en högre risk att utveckla risk- och missbruk jämfört med den övriga 
befolkningen. Genom att uppmärksamma tidiga signaler på riskbruk kan problem och lidande för den enskilde 
förhindras. Stöd från personalen kan förebygga missbruk. Riskbruk, missbruk och självskadebeteende kan vara 
symtom på eller leda till psykisk ohälsa.  

Den som bedriver verksamhet ska säkerställa att:   

a) personalen har grundläggande kunskaper om riskbruk, missbruk och beroendeproblematik, 

b) det finns dokumenterade processer och rutiner för samverkan med relevanta aktörer som erbjuder 

behandling inom det område som missbruket rör, 

c) det i den sociala dokumentationen finns rutiner och handlingsplaner för förebyggande och akuta 
insatser samt bemötande.  

EXEMPEL: Missbruk av pengaspel, alkohol eller andra droger, mat, shopping samt data- eller konsolspel. 

5.5.4 Smärta 

Upplevelsen av smärta är individuell. Information till den enskilde om vad som orsakar smärta och hur den 
behandlas skapar trygghet. Det grundläggande målet med smärtbehandling är att minska lidande och förhindra 
uppkomst av smärtrelaterade komplikationer. 

Personer med svårigheter att uttrycka smärta kan manifestera tecken på smärta genom kroppsspråk och 
förändrat beteende.  

Bedömning av smärta hos personer med kognitiv funktionsnedsättning samt personer som själva har svårt att 
förmedla smärta grundas på personkännedom, dokumentation om den enskilde samt samråd med anhöriga 
eller andra närstående som känner den enskilde väl. 

 
Den som bedriver verksamhet ska säkerställa att: 

a) den enskilde får stöd i att förmedla nödvändig och adekvat information om sitt fysiska mående,  
 

b) personalen har kompetens om munhälsa och ger stöd kring utförandet av den dagliga munhygienen, 
 
c) personalen är uppmärksam på tecken hos den enskilde som kan bero på smärta och kontaktar hälso- 

och sjukvårdsansvarig personal alternativt tandvården då sådana föreligger. 
 
 

5.5.5 Utmanande beteende 

Utmanande beteende kan vara ett resultat av en känslomässig reaktion såsom ångest, vrede, frustration, 
förvirring, smärta eller glädje och vara ett sätt för individen att kommunicera att allt inte står rätt till. Den vanliga 
orsaken är att det ställs för höga krav på individens omställningsförmåga, följsamhet, sociala eller 
kommunikativa förmåga. Det utmanande beteendet kan också bero på fysiska funktionsnedsättningar, såsom 
nedsatt hörsel eller syn. När den enskilde har svårt att anpassa sig till krav och förväntningar beror det inte på 
avsaknad av vilja utan på kognitiva begränsningar. behöver Orsaken till beteendet behöver identifieras i den 
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situation där det kommer till uttryck för att ett välfungerande stöd ska kunna utformas och beteendet ska kunna 
förebyggas på sikt genom inlärning. 

Situationer med utmanande beteende innebär en påfrestning för alla inblandade och det är viktigt att utmanande 
beteende bemöts och förebyggs. 

Den som bedriver verksamheten ska säkerställa att: 

a) personalen har kunskaper om den enskildes funktionstillstånd, fysiska och psykiska hälsa samt om 
konsekvenserna av individens funktionsnedsättningar,  
 

b) orsaken till ett utmanande beteende kartläggs,  
 

c) individuellt anpassad och tydliggörande pedagogik används för att förbereda den enskilde på och 
skapa förutsägbarhet och förståelse för aktiviteter och händelser i syfte att undvika osäkerhet och 
frustration,  
 

d) personalen genomför stödåtgärder på ett systematiskt sätt, 
 

e) arbets-, kommunikations- och förhållningssätt omprövas när de inte fungerar,  
 

f) personalen, genom kompetensutveckling och handledning, bemöter personer som har svårt med 
känslokontroll på ett lågaffektivt sätt,  
 

g) arbets- och förhållningssätt finns dokumenterade i den sociala dokumentationen som ett stöd för hur 
personalen ska förhålla sig vid utmanande beteende. 

 

5.5.6 Våld och våldsutsatthet 

När den enskilde utsätts för våld eller övergrepp har personalen en viktig roll att upptäcka och uppmärksamma 
det. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, hedersrelaterat, ekonomiskt, materiellt, försummelse, latent och 
digitalt. Den enskilde kan ha en nära och förtroendefull relation med den som utövar våldet som kan ske såväl 
i som utanför grupp- eller servicebostaden. Förövaren kan vara t.ex. närstående, personal, granne, rättslig 
företrädare eller chaufför. Personalen verkar för att den enskilde erbjuds stöd och får information och kunskap 
om sina rättigheter. 

Den som bedriver verksamhet ska: 
 

a) säkerställa att personalen har kompetens att uppmärksamma, fråga om och agera på våld, 
 

b) säkerställa att det finns processer och rutiner för hur personalen ska agera vid misstanke om att den 
enskilde utsätts eller har utsatts för våld, 

 
c) tillhandahålla information om rättigheter och om vart den enskilde kan vända sig för att få hjälp, på ett för 

den enskilde begripligt sätt,  

EXEMPEL: Socialtjänst, polis och olika stödverksamheter såsom kvinnojourer och mottagningar.   

d) upprätta en handlingsplan till stöd och hjälp om den enskilde utsätts eller har utsatts för våld, 
 

e) säkerställa att misstankar om våld eller andra brott mot den enskilde polisanmäls, 
 

f) säkerställa att den enskildes rättsliga företrädare informeras inför polisanmälan, 
 

g) säkerställa att alla tecken på våldsutsatthet dokumenteras på ett sakligt och objektivt sätt i den enskildes 
sociala journal,  
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ANM. 1: Vid upprepat våld är tidigare dokumentation av våldshändelser av stor betydelse för om brottet ska betraktas som 

misshandel eller grovt brott. 

h) säkerställa att den enskilde som utsätter någon annan för våld och utsatthet får stöd och hjälp att förändra 
situationen.   

ANM. 2:  Förövaren kan vara en granne i grupp- eller servicebostaden och kan behöva stöd att bryta beteendet. 

5.5.7 Demenssjukdom 

Livslängden för personer med intellektuell funktionsnedsättning ökar och risken för demenssjukdom blir högre. 
För personer med intellektuell funktionsnedsättning kan de första symptomen komma redan i 40-årsåldern. 
Symptomen kan vara svåra att upptäcka och försvåras ofta av att den enskildes kognitiva förmåga redan är 
nedsatt. Symptom som ofta uppträder sent i sjukdomsförloppet vid demens kan därmed istället vara tidiga 
tecken på demens hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.  

Den som bedriver verksamhet ska säkerställa att: 

a) personalen har den kompetens som krävs för att tidigt uppmärksamma och dokumentera tecken på 
demenssjukdom, 
 

b) det finns processer och rutiner för kontaktinitiering och samarbete med hälso- och sjukvården när tidiga 
tecken på demenssjukdom uppmärksammats, 
 

c) miljö, bemötande, bemanning, arbetssätt och metoder anpassas till behoven hos den enskilde när 
denne fått en demensdiagnos. 

5.5.8 Stöd i livets slutskede och dödsfall  

Vård och stöd i livets slutskede innebär att främja välbefinnande, livskvalitet och ge god symptomlindring. 
Personalen erbjuder god vård och möter den enskildes behov vare sig de är av fysisk, psykisk, social och/eller 
existentiell karaktär. Personalen är uppmärksam på de vanligaste symptomen vid sen fas i livets slutskede 
och har en lyhörd hållning när det gäller den enskildes vilja, behov och delaktighet.  

Pedagogiska förhållnings- och arbetssätt kan skapa förutsättningar för den enskilde att påverka 
symtomkontroll, vara delaktig i beslut och skapa möjlighet att hantera situationen. Samverkan med 
närstående eller rättslig företrädare kan vara betydelsefull för den enskilde, eftersom de kan bidra med 
värdefull information. Närståendes närvaro och medverkan vid livets slutskede kan även bidra till att skapa 
sinnesro och trygghet.  
 
Verksamheten ska ha beredskap för att hantera dödsfall. 

 
Den som bedriver verksamhet ska säkerställa att: 

a) den enskildes önskemål vid livets slut tillgodoses så långt som det är möjligt, 
 

b) det finns processer och rutiner för kontaktinitiering, samarbete och uppföljning med hälso- och 
sjukvårdsansvariga samt tandvården utifrån den enskildes behov, 
 

c) det finns processer och rutiner för kontaktinitiering, samarbete och uppföljning med närstående utifrån 
den enskildes önskemål, 
 

d) all personal har kunskaper om och får fortlöpande kompetensutveckling inom området omvårdnad och 
omsorg i livets slut, 
 

e) personalen har kunskaper och förutsättningar att anpassa vården av den döende samt att 
omhändertagandet efter döden anpassas till den enskildes önskemål och/eller till de sedvanor som kan 
betingas av kulturell eller religiös bakgrund, 
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f) personalen och andra individer i boendet får stöd i form av möjlighet till samtal och reflektion, se 
Bilaga E, 
 

g) det finns dokumenterade processer och rutiner vid dödsfall samt att närstående bereds möjlighet att ta 
farväl. 

 

5.6 Vårdkontakter och läkemedel  

Det är vanligt att den grupp som standarden omfattar behöver hälso- och sjukvårdsinsatser. Varierande 
svårigheter att uttrycka upplevelser och reaktioner på olika sjukdomstillstånd och läkemedelsbehandlingar kan 
medföra att den enskilde behöver stöd av personal. Personalen är uppmärksam på förändringar i den enskildes 
fysiska och psykiska hälsotillstånd.  

 

Personalen kan ge den enskilde stöd när det gäller att boka tider och kontakta sjukvård/tandvård vid behov, 
följa med på besök och inhämta information från andra berörda professioner. Verksamheten ha ett 
lösningsfokuserat perspektiv på samverkan vid hälso- och sjukvårdskontakter så att individens behov sätts i 
centrum Organisationsmässiga och andra förutsättningar för samverkan med hälso- och sjukvård kan se olika 
ut i olika verksamheter och regioner och regleras i olika handlingsplaner, överenskommelser och/eller 
styrdokument.  

 

Den som bedriver verksamhet ska säkerställa att: 

a) den enskilde ges stöd när det gäller att regelbundet och vid behov kontrollera syn, hörsel, och hälsa, 
inklusive tandhälsa,  
 

EXEMPEL: Kontroller av hälsa kan till exempel utgöras av mammografi, cytologprov och PSA-prov. 

b) det finns processer och rutiner för kontaktinitiering, samarbete och uppföljning för hälso- och sjukvård 
samt tandvård utifrån den enskildes behov, 

c) den enskilde ges pedagogiskt och praktiskt stöd i kontakter med hälso- och sjukvård, tandvård, 
habilitering och liknande instanser, 
 

d) den enskilde får stöd i att förmedla nödvändig och adekvat information om sin livssituation samt sina 
fysiska och psykiska funktionstillstånd, vilka kan utgöra underlag för behandling, 

e) den enskilde, utifrån förmåga, ges stöd att påverka, planera och följa upp sin behandling och 
läkemedelshantering,  

f) den enskilde får stöd i egenvård,  

g) den enskilde får stöd i sin läkemedelshantering, som omfattar uthämtning, förvaring, 
iordningsställande, administrering samt inlämning av överblivna läkemedel till apotek,   

h) det finns processer och rutiner för samarbete med hälso- och sjukvårdsansvarig personal för delegering 
av hälso- och sjukvårdsinsatser och läkemedelshantering gällande den enskilde, 

i) det finns dokumenterade rutiner och ansvarsfördelning mellan verksamheten och ansvarig 
sjuksköterska gällande den enskildes läkemedelshantering, 

j) tid vid behov frigörs för kompetensutveckling av delegerad personal inom området läkemedel, med 
utgångspunkt i den enskildes situation, 
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5.7 Hjälpmedel  

Tillgång till hjälpmedel kan underlätta för den enskilde att leva ett aktivt och självständigt liv samt känna trygghet 
och delaktighet. Produkter och tjänster som ger stöd för den enskildes självständighet och delaktighet kan vara 
både hjälpmedel och välfärdsteknik men även konsumentprodukter, dvs. produkter i den öppna handeln. 
Kognitivt stöd kan finnas inkluderat i vanliga konsumentprodukter eller konsumenttjänster. Hjälpmedel kan även 
vara arbetstekniska hjälpmedel som syftar till att säkerställa en god arbetsmiljö för personalen. 

Den enskildes möjlighet att använda produkter, tjänster och tekniska lösningar i grupp- eller servicebostaden 
kan vara beroende av personalens stöd. Den snabba digitala utvecklingen innebär att det ständigt kommer nya 
och förbättrade tekniska möjligheter. 

Det är vanligt att hjälpmedel endast är avsedda för ett behov, vilket kan ställa krav på anpassning för personer 
med kombinationer av funktionsnedsättningar.  

Den som bedriver verksamheten ska säkerställa att: 
 
a)  den enskildes behov av hjälpmedel och/eller förändringar av behov uppmärksammas, 

b)  den enskilde ges stöd i kontakter med vårdgivare när det gäller hjälpmedel, 

c)  den enskilde ges stöd i att använda, underhålla och sköta sina hjälpmedel, 

d)  den enskilde ges stöd när det gäller att tillgodose behovet av infrastruktur och tekniska lösningar,  

EXEMPEL: Bredbandsanslutning som medger anslutning av teknisk utrustning för internetbaserad mottagning av talböcker, 
taltidningar, syntolkad TV eller uppkoppling mot e-tjänster för social kommunikation, tidsplanering, reseplanering, e-handel, 

digitala banktjänster m.m. 

e)  personalen har kunskaper om hur hjälpmedel kan bidra till ökad självständighet och ökat självbestämmande 
för den enskilde. 

EXEMPEL: Individuell kognitiv anpassning av hjälpmedlet kan behöva göras. Extra lång inträningstid med personalstöd kan 

behövas för att den enskildes ska lära sig använda hjälpmedlet, t.ex. lära sig köra elrullstol eller använda en talboksspelare. 
Personalstöd i det vardagliga användandet kan behövas för att överbrygga en eventuell kognitiv otillgänglighet hos 

hjälpmedlet. 

5.8 Rättslig företrädare och fullmaktshavare 

Personer som har behov av stöd kan också ha behov av en rättslig företrädare. Rättslig företrädare kan omfatta 
en god man eller förvaltare enligt föräldrabalken. Som alternativ till ovanstående kan den enskilde ge någon 
fullmakt att företräda hen i frågor som rör den enskilde som t.ex. bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för 
person. 

En god man samråder med och ger råd och stöd till den enskilde inför dennes beslut. En god man arbetar på 
den enskildes uppdrag och i dennes intresse och har endast rätt att agera med den enskildes samtycke. Om 
det inte räcker med en god man kan tingsrätten besluta om att tillsätta en förvaltare. Förvaltaren har rätt att 
bestämma och den enskilde saknar rättskapacitet inom förvaltarens uppdrag. Den enskilde kan dock ha rätt att 
själv disponera inkomster såsom lön, gåva eller arv som inte omfattas av förvaltarskapet. 

Uppdragen som god man och förvaltare skiljer sig åt och det specifika uppdraget framgår av tingsrättens eller 
överförmyndarens beslut. Det är viktigt att den enskilde får stöd i att kommunicera med sin rättsliga företrädare, 
t.ex. genom kommunikativt stöd. 

Den som bedriver verksamhet ska: 

a) säkerställa att personalen har kunskap om vad den rättslig företrädarens uppdrag innebär, 

b) begära registerutdrag om ställföreträdandeskap eller fullmakt för rättslig företrädare, 
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c) uppmärksamma och informera överförmyndaren vid brister i utförandet av den rättslig företrädarens 
uppdrag eller förändrat behov av rättslig företrädare eller fullmakt. 

5.9 Genomförandeplan – upprättande och delaktighet 

Genomförandeplanen är en överenskommelse som träffas mellan verksamheten och den enskilde. Den 
beskriver hur och när stödet ska ges samt vem som ska göra vad (den enskilde eller personalen). Innehållet i 
genomförandeplanen tar verksamheten och den enskilde fram tillsammans.  

Genomförandeplanen utgör grunden för utformningen av stödet till den enskilde och baseras på individuella 
behov och önskemål. I genomförandeplanen beskrivs även pedagogiska förhållnings- och arbetssätt som är 
relevanta för den enskilde.  

Se bilaga C för exempel på mall för genomförandeplan.   

Den som bedriver verksamhet ska: 

a) säkerställa att den enskildes behov av stöd och service tillgodoses även innan genomförandeplan 
upprättats,  

b) planera för upprättandet av en genomförandeplan utifrån den enskildes behov och önskemål, särskilt 
med hänsyn till kommunikativt stöd, 

c) säkerställa att den enskilde får för hen begriplig och tillgänglig information om genomförandeplanens 
innehåll och syfte, 

d) säkerställa den enskildes rätt till stöd av rättslig företrädare och/eller närstående vid upprättandet och 
uppföljningen av genomförandeplanen, 

e) påbörja upprättandet av genomförandeplanen genom informella samtal om dess innehåll och 
kartläggning av den enskildes förmågor, önskemål och behov samt eventuella krav i beställningen, 

f) säkerställa att en genomförandeplan upprättas i samråd med den enskilde snarast och senast inom 
två veckor från verkställt beslut om LSS-insats, 

g) säkerställa att det framgår hur den enskilde vill ha sitt stöd samt vilka pedagogiska förhållnings- och 
arbetssätt som ska tillämpas, 

h) säkerställa att de delar av genomförandeplanen som den enskilde uppfattar som viktiga finns i en 
version som är begriplig för hen,  
 

EXEMPEL: Bildstöd eller lättläst svenska. 

i) säkerställa att genomförandeplanen följs upp och utvärderas minst en gång per halvår samt att den 
hålls aktuell utifrån den enskildes förändrade behov. 

6. Bostad  

6.1 Flytt 

För den enskilde kan det vara en stor omställning och ta mycket energi och kraft att flytta.  

Om flytten sker från föräldrahemmet är omställningen omfattande och sker ibland inte på eget initiativ. Det är 
viktigt att personalen är lyhörd och tillvaratar erfarenheter från närstående och tidigare personal genom att göra 
dem delaktiga vid planering. Det kan ta tid att bygga upp tillit och förtroende. 

ANM: Samtycke från den enskilde behövs vid inhämtande av information.  

Den som bedriver verksamhet ska: 
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a) upprätta en plan för den enskildes aktiviteter i samband med inflyttning,  
 

EXEMPEL: Presentation av personalen (gruppvis), presentation av grannar och visning av gemensamma lokaler och 

omgivningar.  

b) säkerställa att den enskilde ges praktiskt och pedagogiskt stöd vid in- och utflytt, 

 

EXEMPEL: Uppackning, möblering och inredning. 

Se Bilaga B för exempel på checklista för introduktion av den enskilde vid till ny bostad. 

6.2 Den enskildes bostad och hemliv  

En bostad med särskild service är den enskildes hem, oavsett om bostaden är en grupp- eller servicebostad. 
En tillgänglig och väl utformad boendemiljö stödjer och underlättar ofta vardagen för den enskilde. När det 
gäller att tillgodose den enskildes behov kan ett byte av boende ibland ha en positiv effekt.  

Det är den enskildes perspektiv som avgör vad som är ett bra boende. Grupp- eller servicebostaden utgör ofta 
en grundläggande faktor för den enskildes upplevelse av trygghet och livskvalitet.  

För att ha ett så självständigt liv som möjligt är det viktigt att den enskilde erbjuds vara delaktig efter förmåga 
och önskemål i vardagliga hushållssysslor. En vardaglig struktur med hushållssysslor som ger ett aktivt dagligt 
liv utan orimliga krav utarbetas tillsammans med den enskilde och med beaktande av att lustfyllda aktiviteter 
kan ta energi. 
 

Den som bedriver verksamhet ska säkerställa att:  

 

 

 

a) den enskilde erbjuds stöd vid val och placering av inredning och möbler, 

b) den enskilde erbjuds stöd vid utformning och anpassning av bostaden för att underlätta orientering 
och kommunikation genom visuella och/eller taktila kontraster, symboler, bilder eller ljud, 
 

c) personalen har kunskap om hur en anpassad miljö kan bidra till ökad självständighet och ökat 
självbestämmande för den enskilde, 
 

d) den enskilde erbjuds stöd till integritet och säkerhet i bostaden, 

EXEMPEL: Ringklocka, varseblivning och brandvarnare. 

e) den enskildes förändrade behov och önskemål kommuniceras till ansvarig handläggare, 

f) bostaden och stödet anpassas efter den enskildes förändrade behov, 

 

EXEMPEL: Behov av rollator, rullstol eller andra hjälpmedel. 

g) personalens arbetsmaterial, som krävs för arbetets utförande, ges en diskret utformning eller placering, 

EXEMPEL: Rutiner, lappar, arbetskläder och skyltning.  

h) den enskilde erbjuds delaktighet i vardagliga hushållssysslor efter förmåga och önskemål,  

EXEMPEL: Matlagning, tvätt, städning och inköp.   

 
i) den enskildes förmåga att hantera krav och aktiviteter respekteras, 

 
j) verksamheten har rutiner för hantering av den enskildes privata medel i samband med dagliga 

utgifter.  
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6.3 Gemensamhetsutrymmen 

Syftet med gemensamhetsutrymmen är att skapa möjlighet till samvaro och gemenskap för de som delar 
gruppbostad eller bor i servicebostad. I gruppbostaden finns de nära eller i direkt anslutning till de enskilda 
lägenheterna och är tillgängliga dygnet runt. För servicebostaden ligger de i närområdet.  

Möjligheterna till samvaro och aktiviteter i gemensamhetsutrymmen, utifrån önskemål och intressen, kan ses 
som ett komplement till vistelse i den egna bostaden. Personalen har en viktig roll att fylla genom att skapa 
förutsättningar och möjligheter för en social relation mellan dem som delar gruppbostad eller bor i servicebostad. 

Den som bedriver verksamhet ska säkerställa att: 

a) den enskilde är delaktig i och har inflytande över hur gemensamhetsutrymmena används, exempelvis 
genom boenderåd, 
 

b) de som delar gruppbostad/ bor i servicebostad får stöd i att formulera anvisningar för 
gemensamhetsutrymmenas användning, 
 

c) inredningen och utformningen av de gemensamma utrymmena anpassas utifrån de enskildas behov, 
önskemål, intressen, kommunikationsmöjligheter och andra förutsättningar, 
 

d) inredning och utformning av de gemensamma utrymmena ses över vid behov, eller minst årligen, i 
delaktighet med dem som delar gruppbostad/ bor i servicebostad,  
 

e) det finns rutiner för regelbunden städning. 
 

7. Organisation  

7.1 Värdegrund 

Värdegrunden för insatser enligt LSS bygger på de bärande principerna; tillgänglighet, inflytande, delaktighet, 
självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet. Det innebär att verksamheten värnar och respektera den 
enskildes rättigheter, inklusive rätten att leva som andra, samt skapa förutsättningar för normkritiskt tänkande.  
 
Värdegrunden är det gemensamma etiska fundament och de synsätt, värderingar och etiska principer som utgör 
kompassen för verksamheten och det dagliga arbetet. 
  
Den som bedriver verksamhet ska säkerställa att: 

a) värdegrunden finns, efterlevs och är känd av all personal,  
 

b) personalen är delaktig i tillämpningen, utvärderingen och utvecklingen av värdegrundsarbetet på 
verksamhetsnivå, 
 

c) personalen är medvetna om de sju diskrimineringsgrunderna och motverkar diskriminering. 
 

7.2 Integritet  

7.2.1 Integritet, etik och samtycke 

Insatser enligt LSS präglas av respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. De kräver en ständig 
lyhördhet från personalen och förutsätter medvetenhet om den maktobalans som föreligger mellan den enskilde 
och personalen. 

Den som bedriver verksamhet ska säkerställa att:  
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a) det finns dokumenterade rutiner för hur samtycke inhämtas i olika sammanhang, 

ANM.1: Ett samtycke kan när som helst upphävas av den enskilde.  

b) det finns en dialog kring etiska dilemman, 

EXEMPEL:  Maktobalans mellan personalen och den enskilde, svårigheter att inhämta samtycke från personer med nedsatt 

beslutsförmåga, delade meningar mellan närstående eller rättslig företrädare och den enskilde. 

c) personalen kontinuerligt reflekterar över hur förtrolig information som den enskilde lämnat till 
personalen hanteras,  

d) den enskildes önskemål gällande integritet och samtycken dokumenteras i den sociala 
dokumentationen, 

e) den enskildes integritet beaktas i förhållande till de övriga i grupp- eller servicebostaden. 

7.2.2 Skyddsåtgärder  

Det finns beprövade metoder och arbetssätt som förebygger och kompenserar för den enskildes oförmågor, så 
att skyddsåtgärder kan undvikas eller arbetas bort på kort eller lång sikt. Målet med skyddsåtgärder är att ge 
den enskilde stöd i att hantera olika situationer och öka möjligheten till strategier som hen behöver för att hantera 
situationer på det sätt som den enskilde önskar.   

Personalen diskuterar och reflekterar regelbundet vilka arbetssätt och metoder som används för att på ett 
respektfullt förhållningssätt tillhandahålla stöd till den enskilde, och samtidigt värna dennes fysiska och psykiska 
hälsa. Ibland kan exempelvis andra professioner och närstående vara till hjälp när det gäller att hitta bra sätt att 
tillhandahålla stödet på sätt som är begripligt och förutsägbart för den enskilde. Ett sådant förhållningssätt kräver 
lyhördhet, tid och tålamod. För skyddsåtgärder krävs alltid samtycke från den enskilde, och detta kan när som 
helst återkallas.  

Den som bedriver verksamhet ska: 

a) säkerställa att skyddsåtgärder planeras, följs upp och eventuellt avslutas i delaktighet med den 
enskilde och dennes eventuella rättsliga företrädare, 
 

b) inhämta den enskildes samtycke för varje enskild skyddsåtgärd, 
 

c) säkerställa att det finns dokumenterade rutiner för att arbeta med eventuella skyddsåtgärder, 
 

d) utforma en plan för hur skyddsåtgärden kan arbetas bort på kort eller lång sikt.  
 

ANM. 1 Planen bör innefatta pedagogiska arbetssätt och metoder. 

 

7.3 Evidensbaserad praktik  

Verksamhetens pedagogiska förhållnings- och arbetssätt bygger på evidensbaserad praktik. Med 
evidensbaserad praktik avses en sammanvägning av den enskildes situation, erfarenheter och önskemål, 
professionell expertis och bästa tillgängliga kunskap.  
 
Den som bedriver verksamhet ska:  

a) i delaktighet med den enskilde planera, dokumentera och systematiskt utvärdera de pedagogiska 
förhållnings- och arbetssätt som tillämpas, 

b) säkerställa att de pedagogiska förhållnings- och arbetssätten ingår i den evidensbaserad praktiken.   
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7.4 Ledningssystem 

Verksamheter som utför insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS omfattas av Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet är det 
ramverk för processer och rutiner som används för att säkerställa en verksamhets kvalitet. 

Stöd och service av god kvalitet är beroende av den övergripande strukturen, kompetensen, 
ansvarsfördelningen och resurserna i verksamheten.  

7.4.1 Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete  

Systematiskt kvalitetsarbete kan bidra till att upprätthålla kvalitet, så att den enskilde ges möjlighet att leva som 
andra och tillförsäkras goda levnadsvillkor. Såväl ledningens som personalens engagemang i det systematiska 
kvalitetsarbetet är av avgörande betydelse i den hänseendet.  

Med hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete kan god kvalitet uppnås i 
verksamheten. Det systematiska förbättringsarbetet omfattar riskanalys, egenkontroll och hantering av 
avvikelser och leder till ett lärande förhållningssätt inom organisationen.  

Nedanstående krav ställs utöver de krav som finns upptagna i lagar, förordningar och föreskrifter om insatsen 
bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (§ 9.9).  

Den som bedriver verksamhet ska säkerställa att: 
 

a) personalen ges möjlighet till inflytande och medverkar i det systematiska kvalitetsarbetet, 

b) roller och ansvar i processer samt rutiner finns beskrivna och dokumenterade och är kända för dem de 
berör, 

c) de processer där samverkan behövs med andra aktörer har identifierats,  

d) det finns dokumenterade processer och rutiner för samverkan med andra aktörer. 

EXEMPEL: Myndigheter, vårdgivare och föreningar. 

7.4.2 Riskanalyser 

Riskanalyser på individ- och verksamhetsnivå ska genomföras regelbundet i syfte att identifiera händelser som 
skulle kunna inträffa och medföra risker för den enskilde samt kvaliteten på stödet till den enskilde. I riskanalysen 
bedöms sannolikheten för att händelsen kan inträffa samt vilka konsekvenserna i sådana fall skulle bli.  
  
Riskanalyser på individ- och verksamhetsnivå är förutsättningar för ett gott och säkert stöd för den enskilde. 
Riskerna identifieras, värderas och beaktas vid planering och genomförande av insatsen.  

Den som bedriver verksamhet ska säkerställa att:  

a) en individuell riskanalys genomförs åtminstone årligen, eller vid behov, i delaktighet med den enskilde 
och dennes eventuella rättsliga företrädare, 

b) en riskanalys genomförs på verksamhetsnivå vid förändringar, 

EXEMPEL: Inflyttning och förändringar som rör schema eller lokal. 

c) det finns upprättade kontinuitetsplaner för krissituationer. 

EXEMPEL: Värmebölja, översvämning, brand, elavbrott, externa hot, och extraordinära händelser.  
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7.4.3 Egenkontroller 

Egenkontroller innebär systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att 
den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem.  

Den som bedriver verksamhet ska säkerställa att: 

a) den enskildes perspektiv och upplevelser är en del av egenkontrollen, 

 

b) genomförda egenkontroller dokumenteras,  

 

c) en handlingsplan för åtgärder av identifierade brister upprättas.   

7.4.3.1 Brukarundersökningar 

Brukarundersökningar syftar till att undersöka hur den enskilde upplever kvaliteten på sitt stöd. Genom att 
regelbundet genomföra brukarundersökningar får verksamheten underlag till det systematiska kvalitetsarbetet. 
Undersökningarna ger även den enskilde möjlighet att utöva delaktighet samt påverka verksamhetens innehåll 
och utveckling.  

Den som bedriver verksamheten ska säkerställa att: 

 

a) brukarundersökningar, nationella jämförelser eller jämförelser med andra verksamheter genomförs 
regelbundet och åtminstone årligen,  

b) frågor som rör relevanta aspekter i den enskildes stöd och service inkluderas i brukarundersökningar, 

c) den enskilde genom förberedelser ges förutsättningar att besvara brukarundersökningen samt att dess 
utformning och innehåll är anpassat och tillgängligt, 

d) den enskilde, så långt det är möjligt, ges möjlighet att besvara undersökningen anonymt, 

e) den enskilde ges möjlighet att vara delaktig vid analys av resultat och eventuell planering av åtgärder 

utifrån brukarundersökningens utfall.  

7.4.4 Avvikelsehantering  

Avvikelsehantering innebär att identifiera och rapportera avvikelser, kartlägga och åtgärda orsakerna, 
dokumentera detta arbete samt bedöma åtgärdernas effekt och sammanställa och återföra resultaten. 
Avvikelser kan vara klagomål och synpunkter, rapportering av risk för missförhållande, missförhållanden samt 
vårdavvikelser.  

 

I en organisationskultur som främjar öppenhet och transparens välkomnas rapportering, synpunkter, förslag och 
klagomål. Denna värdefulla information används till att förbättra verksamheten. Den enskildes involvering i 
processen för synpunkter, klagomål och avvikelser kan göra stor skillnad för hens självkänsla och livskvalitet. 
Delaktigheten kan innebära krav på ett särskilt pedagogiskt upplägg. 

Genom att sammanställa och analysera inkomna rapporter, klagomål och synpunkter kan mönster och trender 
som inte framkommit i en enskild utredning upptäckas. Fokus i analysen är att identifiera orsaker till det 
inträffade och att arbeta med åtgärder för att eliminera eller minska risken för upprepning på systemnivå.  

Den som bedriver verksamhet ska: 

a) säkerställa att den enskilde och dennes närstående på ett tillgängligt och begripligt sätt informeras 

om möjligheten att lämna synpunkter och klagomål, 
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b) säkerställa att det i verksamheten finns former för den enskilde att framföra synpunkter och klagomål, 

 

c) säkerställa att den enskilde, på ett för hen tillgängligt och begripligt sätt, får återkoppling på 

synpunkter och klagomål samt är delaktig i planeringen av åtgärder, 

 

d) aktivt arbeta för en kultur där personalen uppmuntras att rapportera och vara lyhörd för 

kvalitetsbrister, 

 

e) säkerställa den enskildes delaktighet i det som rapporteras och uppföljningen av detta.  

 

7.5 Dokumentation 

7.5.1 Social dokumentation 

Utförandet av insatsen dokumenteras. Dokumentationen innefatta en social journal och en genomförandeplan. 
Genomförandeplanen är en överenskommelse mellan den enskilde och den som bedriver verksamhet som 
behandlar hur stödet ska verkställas. Genomförandeplanen beskriver den enskildes behov av stöd, förmågor 
samt individuella önskemål och intressen.  

Dokumentationen bör ske i ett system som är sökbart och innehåller kodverk, klassifikationer, blanketter och 
standardiserade mallar.  

Den som bedriver verksamhet ska säkerställa att: 

a) social dokumentation som rör den enskilde förvaras säkert så att obehöriga inte får tillgång till den, 

EXEMPEL: Låsbart, brandsäkert skåp och för ändamålet godkänt journalsystem. 

b) verksamheten har dokumenterade rutiner gällande social dokumentation.  

 

7.5.2 Social journal och uppföljning av genomförandeplan  

Uppgifter som kan vara av betydelse för insatsens genomförande ska dokumenteras i en social journal. Detta 
sker med utgångspunkt i genomförandeplanen.  

Den som bedriver verksamhet ska säkerställa att: 

a) den sociala journalen förs på ett systematiskt sätt utifrån avvikelser från genomförandeplanen, 
händelser av betydelse samt mål, 

b) den sociala journalen skrivs på ett lättbegripligt och objektivt sätt, 

c) genomförandeplanen följs upp och utvärderas minst en gång per halvår samt att den hålls aktuell utifrån 
den enskildes förändrade behov. 

7.6 Bemanning  

I verksamheten finns en grundbemanning som möjliggör stöd och service av god kvalitet. Personaltätheten är 
tillräcklig för att kunna erbjuda anpassat stöd, service och omvårdnad som utgår från den enskildes behov, 
önskemål, förmågor, vilja och känslor.  
 

Den som bedriver verksamheten ska säkerställa att: 

a) arbetet organiseras så att den enskilde får god omvårdnad, 
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b) bemanningen är anpassad efter den enskildes stödbehov, 

c) personaltätheten anpassas så att överenskommet stöd kan utföras på ett professionellt sätt, 

d) den som förestår verksamheten har god kännedom om och är tillgänglig för den enskilde, 

EXEMPEL: Den som förestår verksamheten är regelbundet på plats. 

e) personalen har avsatt tid för personalmöten, reflektionstid samt kompetens- och kvalitetsutveckling (se 
bilaga F), 

f) det finns tillräckligt med tid för personalen att kartlägga, genomföra, dokumentera och följa upp det 
överenskomna stödet till den enskilde, 

g) verksamheten organiseras och anpassas efter den enskildes förmåga att relatera till sin omgivning. 

EXEMPEL: Personalkontinuitet och det antal personer som den enskilde kan relatera till. 

 

7.7 Kompetens  

Kompetens är en kombination av kunskap, vilja och förmåga att genomföra. Kompetensen står dessutom alltid 
i relation till en specifik uppgift, vilket ställer krav på anpassning och flexibilitet.  
 
För att arbeta i en annan persons hem och att ge stöd till personer med funktionsnedsättning krävs adekvat 
kompetens. Den enskildes möjlighet till goda levnadsvillkor samt möjlighet att leva som andra är beroende av 
personalens kompetens. I kompetensutvecklingen ingår även att omvärldsbevaka och hålla sig uppdaterad med 
aktuell forskning, nya råd, föreskrifter och styrdokument samt att vara lyhörd för den enskildes behov och 
önskemål.  
 
Den som bedriver verksamhet ska säkerställa att:  
 

a) den som förestår verksamheten har en högskoleutbildning som är relevant för verksamheten, 
erfarenhet av liknande verksamhet och personlig lämplighet. Utbildningen bör omfatta minst 180 
högskolepoäng (hp), 
 

  b) personalen behärskar svenska i tal och skrift,  
 
ANM.1: Detta för att kunna kommunicera med den enskilde samt andra relevanta aktörer, förstå uppdrag, 

genomförandeplaner, kunna dokumentera samt tillgodogöra sig rutiner och utbildningar. 

 
c) personalen har kunskaper (motsvarande gymnasienivå) inom följande områden: 

- de bärande principerna i LSS, 

- lagar och föreskrifter av relevans för verksamheten,  

- fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar,  

- konsekvenser av funktionsnedsättningar och kombinationer av funktionsnedsättningar, 

- pedagogik och förhållningssätt,  

- kommunikation,  

- hälsa, 

- social gemenskap och sysselsättning.  

d) nyanställd personal handleds och genomgår teoretisk och praktisk introduktion innan självständigt arbete 
tillåts,  

e) det finns en plan för hur nyanställda ska tillägna sig kompetens som saknas vid anställningen,  
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ANM 2: Vikarier eller timanställda jämställs med nyanställd personal. 

 
f) det finns dokumenterade rutiner för att följa upp och kvalitetssäkra att personalen har den kompetens 
som behövs för arbetsuppgifterna utifrån verksamhetens krav och den enskildes specifika behov. 

EXEMPEL: Kompetensutvecklingsplaner på både verksamhets- och medarbetarnivå.  
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Bilaga A 
(Informativ) 

Personkrets 1 och 2 

A.1 Inledning 

Detta dokument avser grupp 1 och 2 i personkretsen inom LSS. I grupp 1 ingår intellektuell funktionsnedsättning 
och autism. I grupp 2 ingår begåvningsmässig funktionsnedsättning till följd av förvärvad hjärnskada. 

A.2 Intellektuell funktionsnedsättning 

Intellektuell funktionsnedsättning visar sig i att individens intellektuella förmåga ligger klart under genomsnittet 
i standardiserade tester. Det ska också finnas begränsningar i adaptiv förmåga, till exempel i hur individen 
bearbetar och använder sig av information, samt i praktisk förmåga att hantera sin vardag, till exempel i relation 
till ekonomi. Begränsningarna ska ha visat sig före 18 års ålder. Tidigare användes begreppet 
utvecklingsstörning, som fortfarande är det som används i nuvarande lagtext. 

A.3 Autism eller autismliknande tillstånds, autismspektrumtillstånd 

Autism avser utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser som kännetecknas av kvalitativa begränsningar i 
förmågan till ömsesidighet i socialt samspel och kommunikation, i kombination med begränsade, repetitiva 
mönster i beteende, intressen eller aktiviteter. Begränsningarna visar sig i flera olika sammanhang. Över- eller 
underkänslighet för sinnesintryck är mycket vanligt vid autism. Tecken på autism ska ha visat sig under 
utvecklingsåldern och innebära tydlig nedsättning av funktionsförmåga socialt, i arbete eller på andra viktiga 
livsområden. 

Både vid intellektuell funktionsnedsättning och vid autism är det vanligare än hos befolkningen i övrigt att 
personen också har någon annan utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning eller drabbas av psykisk ohälsa. 

A.4 Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning till följd av förvärvad 
hjärnskada i vuxen ålder   

De vanligaste orsakerna till förvärvad hjärnskada i vuxen ålder är hjärninfarkt och hjärnblödning (stroke). 
Förvärvad hjärnskada kan även orsakas av våld mot huvudet, till exempel i samband med trafik- eller fallolyckor, 
eller ha andra orsaker. Förvärvade hjärnskador kan visa sig på många olika sätt och kan bland annat innebära 
svårigheter vad gäller minne, koncentration, sinnesintryck, inlärning och informationsbearbetning.  



ftSS 877001 (Sv) 

 29 
 

Bilaga B 
(informativ) 

Introduktion av den enskilde vid flytt till ny bostad 

B.1 Checklista för introduktion av den enskilde vid flytt till ny bostad 

De flesta av punkterna nedan utgör krav i standarden. Förberedelser i verksamheten som senast påbörjats eller 
genomförts när beställning mottagits: 

1. Träff med den enskilde och närstående och/eller eventuell rättslig företrädare. 

2. Påbörjad levnadsberättelse/kartläggning av den enskildes behov och den enskildes bakgrund.  

3. Påbörjad informationsinhämtning för genomförandeplan. 

4. Plan för inflyttning som tas fram tillsammans med den enskilde. 

5. Inhämtande av samtycke för informationsöverföring.  

6. Identifiering av samverkanspartners kring den enskilde. 

7. Etablering av kontakt för samverkan med relevanta parter. 

8. Bemanning och planering. 

9. Begäran om registerutdrag eller fullmakt för rättslig företrädare (i förekommande fall). 

10. Utnämning av stödperson (i väntan på att den enskilde kan välja). 

11. Riskanalyser (utifrån den enskildes perspektiv och utifrån de andra boendes perspektiv). 

12. Anpassning/iordningställande av lokaler. 

13. Checklistor för introduktion som inkluderar anhörigkontakt, överlämning och överföring.  

14. Information om hur synpunkter och klagomål kan framföras. 

15. Upprättande av en plan för den enskildes introduktion som innehåller en presentation av boendemiljön, 
omgivningen och infrastrukturen kring boendet, personal och grannar samt annat av vikt för den enskilde. 

16. Munhälsokort. 
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Bilaga C 
(informativ) 

Exempelmall på anvisning för genomförandeplan 

C.1 Allmänt 

En genomförandeplan är en överenskommelse mellan den enskilde och verksamheten kring hur stödet ska se 
ut utifrån beställningen. Genomförandeplanen är den enskildes plan och därför eftersträvas så stor delaktighet 
och så mycket inflytande som möjligt. 

Rättslig företrädare och/eller närstående bör bjudas in till upprättandet av genomförandeplanen förutsatt att den 
enskilde inte motsätter sig det. 

För att säkerställa den enskildes delaktighet, inflytande och medverkan i upprättandet av genomförandeplanen 
informeras den enskilde om dess syfte och innehåll, på ett för hen begripligt och tillgängligt sätt.  

En genomförandeplan kan vara mer eller mindre aktuell. Tillvaron är dynamisk och för att kunna ge stöd på 
bästa sätt bör genomförandeplanen uppdateras minst varje halvår och ständigt hållas levande.  

Hur man upprättar en genomförandeplan är olika beroende på individ. Det är en process och att allt inte behöver 
planeras vid ett och samma tillfälle. Personalen på ett boende får ständigt information från individen i olika 
vardagssituationer och detta ligger sedan till grund för genomförandeplanen och uppdateringar av denna. 

C.2 Viktig information som bör ingå i genomförandeplanen:  

1. Vilket eller vilka mål som gäller för insatsen enligt nämndens beslut 

2. Om insatsen innehåller en eller flera aktiviteter hos utföraren 

3. Vilket eller vilka mål som gäller för varje aktivitet 

4. Vem hos utföraren som ansvarar för genomförandet av varje aktivitet 

5. När och hur olika aktiviteter ska genomföras 

6. Hur utföraren samverkar med nämnden, andra utförare eller andra huvudmän, t.ex. hälso- och sjukvården, 
daglig verksamhet, skolan  

7. När och hur insatsen som helhet eller olika aktiviteter som ingår i insatsen följs upp 

8. Om den enskilde har deltagit i planeringen och i så fall vilken hänsyn som har tagits till hens synpunkter 
och önskemål,  

9. Vilka andra personer som har deltagit i arbetet med att upprätta genomförandeplanen 

10. När planen har fastställts  

11. När och hur planen ska följas upp 

C.3 Exempel på innehåll och hur det kan beskrivas 

Mer information om de olika livsområdena och sökord återfinns på Socialstyrelsens hemsida. 
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C.3.1 Datum 

Datum när genomförandeplanen godkänns och börjar gälla.  

C.3.2 Planerat uppföljningsdatum 

Senast 6 månader efter upprättandet, vid behov tidigare. 

C.3.3 Den enskildes delaktighet och inflytande i upprättandet  

Hur har den enskilde deltagit i planeringen av sitt stöd? Vad bygger innehållet i genomförandeplanen på? 
Har den enskilde verbalt uttryckt sina önskemål, har tolkningar gjorts av kroppsspråk, ljud etc?  

Om den enskilde inte vill vara delaktig upprättas en genomförandeplan utifrån verksamhetsperspektiv. Det 
bör framgå att det är verksamhetsperspektivet och genomförandeplanen formuleras då inte i jag-form. 

C.3.4 Övriga deltagare 

Observera att den enskilde bestämmer vilka som ska delta i planeringen och upprättandet.  

C:3.5 Personfaktorer 

Saker om den enskilde som hen vill att personalen ska veta:  

Det ska vara information som den enskilde vill att personalen ska veta och som är relevant för stödet. Personlig 
integritet är centralt att tänka på.  

C.3.6 Omgivningsfaktorer  

Sådant i den enskildes omgivning som stöttar eller hindrar:  

Vad i omgivningen är relevant och påverkar stödet?  

C.3.7 Under varje livsområde 

De livsområden där ni behöver beskriva flera moment - kopiera rubrik och nedanstående underrubriker flera 
gånger.  

Om en rubrik inte behövs - radera den.  

C.3.7.1 Det jag behöver stöd/hjälp med 

Moment/aktivitet under livsområdet, t ex att förvärva färdighet eller att lösa problem  

C.3.7.2 Detta kan jag göra själv 

Beskriv vad den enskilde kan göra själv för att bibehålla och öka självständigheten och inte ta ifrån denne 
förmågor.  

C.3.7.3 Hur jag vill ha stöd/hjälp  

Med vad och på vilket sätt ska personalen ge stöd. Skriv så detaljerat så att den enskilde kan förvänta sig stöd 
på samma sätt oavsett vem som jobbar. 

C.3.7.1 När jag vill ha stöd/hjälp 

Cirka när på dagen, när i veckan eller vid vilka tillfällen, till exempel ”varje morgon” eller ”när jag vill duscha” 
eller varje torsdag.  
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C.3.7.1 Mål  

Om den enskilde har ett mål kring det aktuella livsområdet skriver ni det här, annars tar ni bort ”Mål”. Observera 
att 1-3 mål per genomförandeplan är lagom, blir det fler är det svårt att följa upp och dokumentera strukturerat.  
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Bilaga D 
(Informativ) 

Introduktion av nyanställd 

D.1 Exempel på checklista för introduktion av nyanställd 

När en ny person blir anställd finns det viktig information att dela. Denna checklista kan användas som stöd.  

Checklista introduktion för nyanställd 

Namn på nyanställd:  

Namn på utsedd handledare:  

Observera att checklistan kompletteras med eventuella lokala 
checklistor för introduktion 

Vid påskrift av anställningsavtal 

Datum AKTIVITET Ansvarig Klart 

 Lämna ut välkomstfolder  Chef  

 Lämna ut inloggningsuppgifter  Chef  

 Information om företagshälsovård Chef  

 Påskrift blankett tystnadsplikt/sekretess Chef  

 Påskrift blankett för information om bisyssla Chef  

 Påskrift blankett om närmast anhörig Chef  

 Information om friskvårdsersättning Chef  

 Information om löneutbetalning   

 Information om schema, arbetstider och möten Chef  

 Informera om hur introduktionen kommer att se ut och vem som 
är handledare (om det är klart) 

Chef  

Introduktion på enhet dag 1 

 Välkomna och anvisa plats för personliga tillhörigheter (skåp, 
låda, hylla tex.) 

  

 Visa runt på gruppbostaden eller i baslägenheten (beskriv 
baslägenhetens funktion).  

  

 Presentera arbetsgruppen (även de som inte är i tjänst)   
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 Lämna ut nycklar, påskrift av nyckelkvittens   

 Gå brandrond (brandrutiner, utrymningsvägar, 
uppsamlingsplats m.m.) 

  

 Gå igenom verksamhetens rutiner   

 Brukarinformation: uppdrag, genomförandeplan, 
riskbedömning, kommunikationskartläggning m.m.  Berätta om 
brukare som den nyanställda träffar på detta pass. 

  

 Arbetskläder (på enheter där det är aktuellt)   

 Trygghetslarm (på enheter där det är aktuellt)   

 Visa i system för dokumentation: Dokumentation av dagens 
pass 

  

Introduktion på enhet dag 2 

 Medicinhantering (förvaring m.m.)   

 HSL-team, sjuksköterskejour, delegering   

 Visa i system hur man registrerar frånvaro, arbetsförändringar 
m.m.   

  

 Rutiner för ledighet och ledighetsansökan, samt 
sjuk/friskanmälan 

  

 Brukarinformation: uppdrag, genomförandeplan, 
riskbedömning, kommunikationskartläggning m.m.  Berätta om 
brukare som den nyanställda träffar på detta pass. 

  

 Visa i system för dokumentation: Dokumentation kring dagen.  

Visa hur genomförandeplan hittas, upprättas och uppdateras 

  

    

Introduktion på enhet dag 3 

 Avvikelsehantering   

 Lex Sarah och Lex Maria (information om hur man rapporterar)   

 Rutin för rapport och orosanmälan om misstanke att barn far illa 
(korttids) 

  

 Resor för/med brukare, taxibeställningar m.m.   

 Brukarinformation: uppdrag, genomförandeplan, 
riskbedömning, kommunikationskartläggning m.m.  Berätta om 
brukare som den nyanställda träffar på detta pass. 
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 Dokumentation kring dagen. Visa hur man rapporterar 
avvikelser.  

  

Observera att introduktionen kan vara längre eller kortare än 3 arbetspass 
beroende på verksamheten. Anpassa då checklistan utifrån verksamhetens 
förutsättningar.  

Genomgång någon gång under introduktionen 

 Verksamhetens handkassa/handkassakort   

 Basala hygienrutiner för personalen   

 Chef/jour i beredskap    

 IT: e-post och gemensam e-postlåda, samt information om 
informations- och datorsäkerhet 

  

 Mobilpolicy   

 Verksamhetsbil, bensinkort (på enheter där det är aktuellt)   

 Skyddsombud, fackliga företrädare   

 Rökfri arbetstid   

 Matkassa   

 Måltidsuppehåll, rast   

 Genomgång kring hur man hittar rutiner, handlingsplaner och 
annan viktig information. Tex intranät 

  

 Felanmälan   

 Information om hur tillbud och arbetsskada rapporteras   

 Hantering av den enskildes ekonomi   

 Samarbete med daglig verksamhet/boende   
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Bilaga E 
(Informativ) 

Reflektionstid för personalen   

E.1 Allmänt 

Reflektionstid innebär att personalen får tid avsatt för att diskutera bland annat problemområden och 
utmaningar. Tiden kan även användas till att diskutera och ifrågasätta varför man arbetar på ett visst sätt, vilka 
värderingar som ligger bakom och hur arbetet skulle kunna göras istället.  

Under reflektionstiden kan de anställda samtala om exempelvis svåra situationer eller problem som uppstått i 
arbetet och få möjlighet att tillsammans utvecklas i sina yrkesroller genom känslomässig avlastning. 
Reflektionstiden syftar till att förbättra arbetsmiljön och att höja kvaliteten i arbetet. 

Ibland väcker arbetet starka känslor som man måste hantera på ett professionellt sätt på arbetet. Någonstans 
ska starka känslor härbärgeras, och det kan vara viktigt att få möjlighet att reflektera över vad arbetet gör med 
en som människa. Reflektionstid ska inte förväxlas med handledning. Det är inte de boende som står i fokus, 
utan det handlar om att bli mer medveten om och hur man påverkas av arbetet. För att personalen ska känna 
sig trygg stannar det som sägs i rummet. 
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Bilaga F 
(Informativ) 

Goda exempel  

F.1 Inledning 

Ytterligare information och goda exempel som kan användas som stöd i verksamheten. Länkarna är grupperade 
utifrån de ämnen som berörs i standarden.   

F.2 Allmänt  

-Förarbetena till LSS 
Regeringens proposition 1992/93:159 om stöd och service till vissa funktionshindrade.  

Länk: https://data.riksdagen.se/fil/1B206C4B-E466-473B-AD84-0E1D9C87B719 

-FN:s konvention om att delta i samhällslivet 

Länk: https://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Teman/Yrkesintroduktion-for-baspersonal-som-arbetar-
med-personer-med-funktionsnedsattning/Sidor/Individens-r%C3%A4ttigheter.aspx  

Länk: https://www.globalis.se/view/content/3253/full/1/2142 

F.3 Personalens kompetens 

-Kunskapsguidens information om: 
Yrkesintroduktion för baspersonal som arbetar med personer med funktionsnedsättning. Sammanställning av 
vad som kan ingå i ett introduktionsprogram.  

Länk: https://www.kunskapsguiden.se/Sidor/start.aspx  

Länk: https://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Teman/Yrkesintroduktion-for-baspersonal-som-arbetar-
med-personer-med-funktionsnedsattning/Sidor/default.aspx  

- Forum Carpe  
Forum Carpe omfattar samverkan mellan 24 kommuner i Stockholms län. De har kurser och arbets- och 
utbildningsmaterial samt yrkeskrav för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer 
med funktionsnedsättning.   

Länk: http://www.forumcarpe.se/om-carpes-yrkeskrav/  

F.4 Grundläggande principer 

-Kunskapsguidens, information om: 
Vägar till ökad delaktighet ger socialtjänsten stöd för ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete utifrån 
den enskildes tillfälle, förmåga och vilja till delaktighet. 

Länk: https://www.kunskapsguiden.se/aldre/Kunskapsunderlag/Vagledning/Sidor/Vagar-till-okad-delaktighet-
Kunskapsstod-for-socialtjansten-om-arbete-med-stod-och-service-enligt-LSS.aspx  

-Delaktighet i genomförandeplan  
Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – kunskapsstöd till verksamheter för personer 
med funktionsnedsättning handlar till största del om hur de personer som får stöd, service eller omsorg kan bli 
delaktiga och få inflytande över insatsernas genomförande. 

https://data.riksdagen.se/fil/1B206C4B-E466-473B-AD84-0E1D9C87B719
https://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Teman/Yrkesintroduktion-for-baspersonal-som-arbetar-med-personer-med-funktionsnedsattning/Sidor/Individens-r%C3%A4ttigheter.aspx
https://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Teman/Yrkesintroduktion-for-baspersonal-som-arbetar-med-personer-med-funktionsnedsattning/Sidor/Individens-r%C3%A4ttigheter.aspx
https://www.globalis.se/view/content/3253/full/1/2142
https://www.kunskapsguiden.se/Sidor/start.aspx
https://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Teman/Yrkesintroduktion-for-baspersonal-som-arbetar-med-personer-med-funktionsnedsattning/Sidor/default.aspx
https://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Teman/Yrkesintroduktion-for-baspersonal-som-arbetar-med-personer-med-funktionsnedsattning/Sidor/default.aspx
http://www.forumcarpe.se/om-carpes-yrkeskrav/
https://www.kunskapsguiden.se/aldre/Kunskapsunderlag/Vagledning/Sidor/Vagar-till-okad-delaktighet-Kunskapsstod-for-socialtjansten-om-arbete-med-stod-och-service-enligt-LSS.aspx
https://www.kunskapsguiden.se/aldre/Kunskapsunderlag/Vagledning/Sidor/Vagar-till-okad-delaktighet-Kunskapsstod-for-socialtjansten-om-arbete-med-stod-och-service-enligt-LSS.aspx
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Länk: https://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Kunskapsunderlag/Vagledning/Sidor/Delaktighet-och-
inflytande-i-arbetet-med-genomforandeplaner.aspx  

Länk: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/assets/uploads/2015/06/Delrapport-1-2015-Barn-och-ungas-
delaktighet-och-inflytande-vid-planering-av-insatser.pdf  

F.5 Motverkande av våld och utmanade beteenden  

-VIP-programmet (våld) 
VIP-programmet ger personer med intellektuell och psykisk funktionsvariation kunskap om känslor, 
gränssättning och våld. VIP-programmet är en strukturerad, pedagogisk gruppledarutbildning som syftar till att 
förebygga våld i nära relationer för personer med intellektuella/psykiska funktionsvariationer. 

Länk: https://www.eskilstuna.se/omsorg-och-stod/funktionsnedsattning/vuxna/vip-.html 

- Att förebygga och minska utmanade beteende i LSS-verksamhet. Kunskapsstöd med rekommendationer för 
chefer, verksamhetsansvariga och anställda.  

Länk: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2015-12-
3.pdf  

F.6 Förhållningsätt och teori 

-KASAM (helhetssyn) 
Teori och förhållningssätt som utarbetats av Antonovsky och som står för känsla av sammanhang. K står för 
Känsla och A för Av och SAM för Sammanhang. 

Länk: 
https://malmo.se/download/18.5f3af0e314e7254d70e87b31/1491302611128/KASAM+i+LSS_slutlig+33.pdf  

Länk: https://nytida.se/om-nytida/nytidas-ramverk-for-pedagogik/metoder-och-arbetssatt/  

 
- ICF, internationell klassifikation för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.  

- IBIC, Individens behov i centrum, är ett stöd för att identifiera och beskriva individens behov, resurser, mål och 
resultat samt hantera dokumentationsbehov med gemensamt språk inom den process som individen genomgår 
inom socialtjänsten. 

Länk: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2016-6-
26.pdf  

-Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA) 

Länk: http://mdh.diva-portal.org/smash/get/diva2:648808/FULLTEXT02.pdf  

Länk: https://fouvalfard.se/file/arbetssatt-och-metoder-inom-lss-verksamheter.pdf  

F.7 Delaktighet i samhällslivet 

-Lättläst från Valmyndigheten. 

Länk: https://www.val.se/servicelankar/lattlast.html  

-Lokala FUB aktiviteter. 

Kalendarium FUB.  

https://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Kunskapsunderlag/Vagledning/Sidor/Delaktighet-och-inflytande-i-arbetet-med-genomforandeplaner.aspx
https://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Kunskapsunderlag/Vagledning/Sidor/Delaktighet-och-inflytande-i-arbetet-med-genomforandeplaner.aspx
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/assets/uploads/2015/06/Delrapport-1-2015-Barn-och-ungas-delaktighet-och-inflytande-vid-planering-av-insatser.pdf
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/assets/uploads/2015/06/Delrapport-1-2015-Barn-och-ungas-delaktighet-och-inflytande-vid-planering-av-insatser.pdf
https://www.eskilstuna.se/omsorg-och-stod/funktionsnedsattning/vuxna/vip-.html
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2015-12-3.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2015-12-3.pdf
https://malmo.se/download/18.5f3af0e314e7254d70e87b31/1491302611128/KASAM+i+LSS_slutlig+33.pdf
https://nytida.se/om-nytida/nytidas-ramverk-for-pedagogik/metoder-och-arbetssatt/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2016-6-26.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2016-6-26.pdf
http://mdh.diva-portal.org/smash/get/diva2:648808/FULLTEXT02.pdf
https://fouvalfard.se/file/arbetssatt-och-metoder-inom-lss-verksamheter.pdf
https://www.val.se/servicelankar/lattlast.html
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Länk: http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender  

F.8 Friskvård 

- Hälsosam gruppbostad 

Projektet ”Hälsofrämjande gruppbostad” pågick 2008–2013 i Stockholms län. Genom projektet utvecklades och 
utvärderades ett program för att främja hälsosamma mat- och rörelsevanor bland vuxna med lindrig eller måttlig 
utvecklingsstörning som bor i gruppbostad eller servicebostad. 

Länk: https://www.folkhalsoguiden.se/gruppbostad  

-Sundkurs 
Sundkurs är en faktabas och inspirationskälla baserad på den samlade vetenskapen om hur livsstilen kan 
förbättra vår hälsa. 

Länk: http://www.sundkurs.se/  

-Hälsokörkortet 
Hälsoskörkortet är en grundläggande studiecirkel inom Hälsa och den är speciellt anpassad för 
personer med intellektuell funktionsnedsättning via Studieförbundet Vuxenskolan.  

Länk: https://studieforbunden.se/studieforbund/studieforbundet-vuxenskolan/  

-MatGlad 
MatGlad-konceptet med sina sex delar är ett kognitivt hjälpmedel för både personal inom LSS, anhöriga och 
personer med intellektuell funktionsnedsättning i hela landet.  

Länk: http://www.matglad.nu/  

-Friskis och Svettis, Enkel GO 

Sammanställning av Friskis & Svettis träningspass, med specifikt anpassade övningarna efter olika fysiska och 
intellektuella funktionsförutsättningar.  

Länk: https://www.friskissvettis.se/Traning/Funktionsvariation  

Länk: https://www.friskissvettis.se/Traning/Funktionsvariation/enkelgo  

-Eva Flygare Walléns forskningsrapport om hälsa: Cardiometabolic health in students and young adults with 
mild/moderate intellectual disabilities: results from a longitudinal follow-up study and a school intervention 

Länk: https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/41358  

-Folkhälsomyndigheten 

Länk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/  

F.9 Hygien och personlig vård 

-Webbkurs om basala hygienrutiner 

Denna webbaserade utbildning är cirka 15 minuter lång och ger dig grundläggande kunskaper i arbetssättet 
Basala hygienrutiner. 

Länk: https://www.vardgivarguiden.se/e-utbildning  

Länk: https://www.kunskapsguiden.se/aldre/Webb-utbildningar/Sidor/Basala-hygienrutiner.aspx  

http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender
https://www.folkhalsoguiden.se/gruppbostad
http://www.sundkurs.se/
https://studieforbunden.se/studieforbund/studieforbundet-vuxenskolan/
http://www.matglad.nu/
https://www.friskissvettis.se/Traning/Funktionsvariation
https://www.friskissvettis.se/Traning/Funktionsvariation/enkelgo
https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/41358
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.vardgivarguiden.se/e-utbildning
https://www.kunskapsguiden.se/aldre/Webb-utbildningar/Sidor/Basala-hygienrutiner.aspx
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F.10 Sexualitet och hbtq-frågor  

På hemsidorna för RFSU och RFSL finns vägledningar och information. 

Riksförbundet för sexuell upplysning  www.rfsu.se 

samt 

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter 
www.rfsl.se 

-Kunskapsguiden, Socialstyrelsens hbtq-utbildning  
Webbutbildning om normer och om hur de påverkar bemötande och utformningen av socialtjänsten utifrån ett 
hbtq-perspektiv. 

Länk: https://kunskapsguiden.se/vald/Webb-utbildningar/Sidor/Att-synliggora-normer-i-socialtjansten-med-ett-
hbtq-perspektiv.aspx  

-RFSL, Funkisprojektet 
Samarbetsprojekt mellan RFSL, RFSL Stockholm och Arvsfonden. Under projektet finns utbildningsmaterial 
om hur boenden/daglig-verksamheter kan starta samtalsforum för hbtq-frågor och normer. Projektet har även 
tagit fram normkritiska utbildningar och arbetssätt. 

Länk: https://www.rfsl.se/verksamhet/avslutade-projekt-och-kampanjer/funkisprojektet/  

F.11 Fysiska funktioner och sinnen  

- Syncentralerna 
På webbsidan finns information om synnedsättningar, vem man kan kontakta och vilken hjälp man kan få med 
en synnedsättning. 

Länk: www.syncentralerna.se 

- Synskadades riksförbunds  
På webbplatsen finns information om hur det är att leva med en synnedsättning samt information om 
hjälpmedel och anpassningar för personer med synnedsättning. 

Länk: www.srf.nu 

- Hörselskadades riksförbund 
På Hörselskadades riksförbunds webbplats (finns information och rådgivning om hörselnedsättning samt 
information för personer med hörselnedsättning 

Länk: www.hrf.nu 

Länk: https://horsellinjen.se/. 

- Dövas riksförbund 
På Dövas riksförbunds webbplats finns information om dövhet. 

Länk: www.sdr.org 

- Förbundet Sveriges dövblinda 
På Förbundet Sveriges dövblindas webbplats finns fakta om bland annat konsekvenser av kombinerad syn- 
och hörselnedsättning. 

Länk: http://www.fsdb.org/ 

http://www.rfsu.se/
http://www.rfsl.se/
https://kunskapsguiden.se/vald/Webb-utbildningar/Sidor/Att-synliggora-normer-i-socialtjansten-med-ett-hbtq-perspektiv.aspx
https://kunskapsguiden.se/vald/Webb-utbildningar/Sidor/Att-synliggora-normer-i-socialtjansten-med-ett-hbtq-perspektiv.aspx
https://www.rfsl.se/verksamhet/avslutade-projekt-och-kampanjer/funkisprojektet/
http://www.syncentralerna.se/
http://www.srf.nu/
http://www.hrf.nu/
https://horsellinjen.se/
http://www.sdr.org/
http://www.fsdb.org/
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F.12 Kommunikation, appar och andra hjälpmedel 

- Habilitering appsök 
Söktjänst från Habilitering och hälsa på SLL under uppbyggnad som gör det möjligt att granska 
tillgängligheten hos appar. Där finns även stöd för att hitta den app som passar en person bäst. 

Länk: https://www.appsok.se/ 

- Habiliteringens resurscenter  
Habiliteringens resurscenter är en sammanslagning av StoCKK, Forum Funktionshinder, Internethabiliteringen 
och Stödenheten, erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. 
Resurscentret ger också stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk. 

Länk: http://habilitering.se/home 

- Dart  
Dart är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning under Sahlgrenska 
universitetssjukhuset (VG-region). Centret arbetar med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), 
kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn, ungdomar och vuxna och erbjuder information, 
handledning och utbildning. 

Länk: http://www.dart-gbg.org/ 

Det finns ett antal appar för samt vägledningar och information om stöd i vardagen för personer med 
funktionsnedsättning under nedanstående länkar:  

MFD: https://appstod.mfd.se/  

VG-region: https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/behandling--hjalpmedel/hjalpmedel/stod-och-anpassningar-i-
vardagen/appar-och-hjalpmedel-som-underlattar-vardagen/ 

VG-region: https://www.vgregion.se/f/habilitering-och-halsa/patient/appar-for-smartphones-och-
surfplattor/appar-som-stod/ 

Göteborgs stad: https://goteborg.se/wps/wcm/connect/1540f2ff-a62b-4e4d-848a-
c33c04ab2435/Appar+f%C3%B6r+musik%2C+kommunikation%2C+aktivitet+och+upplevelse+-
+samlade+av+Eldorado.pdf?MOD=AJPERES’ 

Region Skåne: https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/mottagningar/dumle/appar/  

Anpassad IT – vägen till digital delaktighet. Kurs i att använda internet för personer med måttlig intellektuell 
funktionsnedsättning, Mora folkhögskola (https://www.morafolkhogskola.se/)  

Socialstyrelsens erbjuder utbildning och omfattande material om välfärdsteknik såsom:  

E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten (https://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/webb-
utbildningar/Sidor/E-halsa-och-valfardsteknik-i-socialtjansten.aspx) 

Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik (https://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/webb-
utbildningar/Sidor/Etik-och-integritet-vid-inforande-av-valfardsteknik.aspx) 

Pict-o-Stat (http://neonova.se/pictostat/) är ett enkätverktyg avsett för enkäter som riktar sig till personer med 
funktionsnedsättning. Frågematerialet har tre olika tydighetsnivåer, beroende på brukarens stödbehov, och kan 
även individanpassas. 

https://www.appsok.se/
http://habilitering.se/home
http://www.dart-gbg.org/
https://appstod.mfd.se/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/behandling--hjalpmedel/hjalpmedel/stod-och-anpassningar-i-vardagen/appar-och-hjalpmedel-som-underlattar-vardagen/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/behandling--hjalpmedel/hjalpmedel/stod-och-anpassningar-i-vardagen/appar-och-hjalpmedel-som-underlattar-vardagen/
https://www.vgregion.se/f/habilitering-och-halsa/patient/appar-for-smartphones-och-surfplattor/appar-som-stod/
https://www.vgregion.se/f/habilitering-och-halsa/patient/appar-for-smartphones-och-surfplattor/appar-som-stod/
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/1540f2ff-a62b-4e4d-848a-c33c04ab2435/Appar+f%C3%B6r+musik%2C+kommunikation%2C+aktivitet+och+upplevelse+-+samlade+av+Eldorado.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/1540f2ff-a62b-4e4d-848a-c33c04ab2435/Appar+f%C3%B6r+musik%2C+kommunikation%2C+aktivitet+och+upplevelse+-+samlade+av+Eldorado.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/1540f2ff-a62b-4e4d-848a-c33c04ab2435/Appar+f%C3%B6r+musik%2C+kommunikation%2C+aktivitet+och+upplevelse+-+samlade+av+Eldorado.pdf?MOD=AJPERES
https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/mottagningar/dumle/appar/
https://www.morafolkhogskola.se/
https://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/webb-utbildningar/Sidor/E-halsa-och-valfardsteknik-i-socialtjansten.aspx
https://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/webb-utbildningar/Sidor/E-halsa-och-valfardsteknik-i-socialtjansten.aspx
https://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/webb-utbildningar/Sidor/Etik-och-integritet-vid-inforande-av-valfardsteknik.aspx
https://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/webb-utbildningar/Sidor/Etik-och-integritet-vid-inforande-av-valfardsteknik.aspx
http://neonova.se/pictostat/
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F.13 Fysisk utformning i verksamhet och bostad 

- Myndigheten för delaktighet 
 Riktlinjer för hur verksamheter kan bli mer tillgängliga  

Länk: https://www.mfd.se/stod-och-verktyg/publikationer/informationsmaterial/riktlinjer-for-tillganglighet---riv-
hindren/ 

Flera kommuner och privata utförare har visningslägenheter. 

Linköpings samt Örebro kommun har en visningslägenhet i samarbete med högskolan 

 

 

 

 

 

https://www.mfd.se/stod-och-verktyg/publikationer/informationsmaterial/riktlinjer-for-tillganglighet---riv-hindren/
https://www.mfd.se/stod-och-verktyg/publikationer/informationsmaterial/riktlinjer-for-tillganglighet---riv-hindren/
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Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att lägga Kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelse 2019 till handlingarna.       

Sammanfattning  
Utförare av socialtjänst (SoL) och verksamhet utifrån lagen om stöd och service 
för vissa funktionshindrade (LSS) ska årligen upprätta en sammanhållen 
kvalitetsberättelse. Syftet med kvalitetsberättelsen är bland annat att beskriva 
arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens 
kvalitet under året som gått, beskriva vilka åtgärder som gjorts för att säkra 
kvalitet samt redovisa vilka resultat som uppnåtts.  
 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet 
och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 
förbättra patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan 
detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika 
delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses enligt 
SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den 
kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet. 
 
Resultat och analys av 2019 års kvalitet- och patientsäkerhet visar bland annat: 
 

• Kvalitetsledningssystemets grundläggande beståndsdelar, det vill säga 
processer och rutiner, har haft ett särskilt fokus under 2019. På Sociala 
omsorgsförvaltningen har inventering av befintliga rutiner genomförts 
och vid behov reviderats för att därefter lagts in i Canea. 
  

• Under 2019 har det skett en ökning av registrerade avvikelser 2019 
jämfört med 2018. Dock är antalet LSS- och SoL-avvikelser få i 
förhållande till antal insatser som utförs. Totalt finns det 49 
enheter/verksamheter (utav ca 100) som helt saknar upprättad SoL- 
eller LSS-avvikelse under 2019.  
 

• Granskning av social dokumentation i samband med utredningarna 
gällande lex Sarah samt verksamhetstillsyn visade att kunskapen om 
social dokumentation är bristande. Bristerna påvisas i att personal inte 
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har tillräckligt med kunskap om helheten i den sociala 
dokumentationen. Social dokumentation behöver lyftas som en helhet 
och inte enbart genomförandeplanen.  
 

• Fler som svarar på brukarundersökningen och trivseln har ökat i 
samtliga verksamheter jämfört med 2018 men det behövs ett fortsatt 
omhändertagande i genomförandet och omhändertagande av resultatet. 
 

• Resultat i nationella undersökningar visar en liten förbättring men 
ungefär samma resultat som föregående år. 
 

• Journalgranskningar av MAS/MAR visar att det fortfarande finns 
förbättringsbehov av kvaliteten i patientjournalen. Granskningarna har 
också visat att det är svårt att följa patientens delaktighet.  
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Sammanfattning  
I rapporten redovisas resultat, sammanställningar och analyser för verksamhetsåret 2019 på 
Sociala omsorgsförvaltningen. Nedan presenteras en sammanfattning av dessa:   
 

 Kvalitetsledningssystemets grundläggande beståndsdelar, det vill säga processer och 
rutiner, har haft ett särskilt fokus under 2019. På Sociala omsorgsförvaltningen har 
inventering av befintliga rutiner genomförts och vid behov reviderats för att därefter lagts 
in i Canea.  
 

 Under våren 2019 genomfördes en utredning på Sociala omsorgsförvaltningen med syfte 
att kartlägga i vilken grad och på vilket sätt förvaltningens olika verksamheter; myndighet, 
verkställighet och hälso- och sjukvårdsorganisationen arbetar med egenkontroller. Utifrån 
resultatet bör det under 2020 vara ett särskilt fokus att tillsammans med verksamheterna 
arbeta vidare med egenkontroller. 
 

 För fjärde året i rad genomförde Sociala omsorgsförvaltningen SKR:s brukarenkät riktat 
mot personer med funktionsnedsättning. På Sociala omsorgsförvaltningen var det totalt 
423 personer som besvarade enkäten, en ökning med 59 procent mot 2018. Resultatet 
visar att trivseln och självbestämmande har ökat i alla verksamheter som var med i 
brukarundersökningen förra året. Det finns dock ett behov förbättring inom flera 
områden samt behov av systematik i omhändertagande av undersökningens resultat. 
 

 Granskning av social dokumentation i samband med utredningarna gällande lex Sarah 
samt verksamhetstillsyn visade att kunskapen om social dokumentation är bristande. 
Bristerna påvisas i att personal inte har tillräckligt med kunskap om helheten i den sociala 
dokumentationen. Social dokumentation behöver lyftas som en helhet och inte enbart 
genomförandeplanen. Bristerna handlar även om att händelser av vikt inte dokumenteras 
och det som avviker från genomförandeplanen dokumenteras inte som 
åtgärdsregistrering eller avvikelse. 
 

 Journalgranskningar av MAS/MAR visar att det fortfarande finns förbättringsbehov 
av kvaliteten i patientjournalen. Granskningarna har också visat att det är svårt att 
följa patientens delaktighet.  

 

 Vårdinventeringen visar att 75 % (341 personer av 441 personer med hälso- och 
sjukvårdsinsatser) behöver stöd med sin läkemedelshantering genom att sjuksköterska har 
övertaget läkemedelsansvaret helt eller delvis.  
 

 Analys av avvikelser under 2019 visar att det har skett en ökning av registrerade avvikelser 
2019 jämfört med 2018. Dock är antalet LSS- och SOL-avvikelser mycket få i förhållande 
till antal insatser som utförs. Totalt finns det 49 enheter/verksamheter (utav ca 100) som 
helt saknar upprättad SoL- eller LSS-avvikelse under 2019. 
 

 Under 2019 har totalt 34 rapporter om risk för missförhållande inkommit. 31 av dem blev 
avslutade under året. Alla 34 rapporter ledde till utredning. Utav de 31 avslutade inkomna 
rapporter bedömdes 9 som inget missförhållande, 7 som risk för missförhållande, 11 som 
missförhållande och 4 som påtaglig risk för allvarligt missförhållande eller allvarligt 
missförhållande. 
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Begreppsdefinitioner  
 

 Brukare - enskild med beslutad insats enligt SoL och/eller LSS 

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

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

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

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

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

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

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

 

Förkortningar  
 

 BPSD - Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens  
 GDPR - The General Data Protection Regulation 
 HSL - Hälso- och sjukvårdslagen  

HSLF-FS - Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
läkemedel, folkhälsa m.m.  

 IBIC - Individens behov i centrum  
 IVO - Inspektionen för vård- och omsorg  
 KAL - Kompetens och personalförsörjning, arbetsvillkor och lönebildning  
 LOV - Lagen om valfrihet  
 LOU - Lagen om offentlig upphandling  
 LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  
 MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska  
 MAR - Medicinskt ansvarig för rehabilitering  
 MCSS- System för mobil digital signering 
 NPÖ  -  Nationell patientöversikt 
 PPM - Punktprevalensmätning som genomförs av SKL  
 SAS - Socialt ansvarig samordnare  
 SFS - Svensk författningssamling 
 SIP - Samordnad individuell plan  
 SKL  - Sveriges kommuner och landsting  

                                                 
1 Socialstyrelsens termbank 
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 SOL - Socialtjänstlagen  
 SOSFS - Socialstyrelsens författningssamling  
 VGR -Västra Götalandsregionen  
 ViSam- Beslutsstöd för sjuksköterskor 
 Viva - Verksamhetssystem för dokumentation  
 VÄF - Vård- och äldreförvaltningen 
 ÖJ - Öppna jämförelser 
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Förvaltningens arbete med patientsäkerhet och 
kvalitet  
Detta dokument är en beskrivning av det patientsäkerhets- och kvalitetsarbete som bedrivits 
inom Sociala omsorgsförvaltningen under 2019. Utförare av socialtjänst och verksamhet utifrån 
lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade ska årligen upprätta en sammanhållen 
kvalitetsberättelse. Syftet med kvalitetsberättelsen är bland annat att beskriva arbetet med att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet under året som gått, 
beskriva vilka åtgärder som gjorts för att säkra kvalitet samt redovisa vilka resultat som uppnåtts. 
 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhetsberättelse. 
Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och 
resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet 
med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens 
olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses enligt SOSFS 2011:9 
7 kap. 3 §. Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens 
ledningssystem för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars 
varje år. 
 

Övergripande mål och strategier  
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ 
Förvaltningens övergripande mål för kvalitetsarbetet är att arbeta både strategiskt, hållbart och 
operativt. Kvalitetsarbetet bedrivs genom utvecklingsarbeten utifrån nämndens prioriterade 
frågor, skapa och implementera ett fullgott kvalitetsledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete samt att utvärdera, följa upp, granska och analysera verksamheten. 
  

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 
 
Nämnd 
Nämnden är vårdgivare och ansvarar för att det finns ett ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete och ytterst för verksamhetens kvalitet. 
 
Förvaltningschef 
Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar för att innehållet i ledningssystemet är 
ändamålsenligt och för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs. Förvaltningschefen ansvarar 
också för att det tydligt framgår hur roller och ansvar fördelas i ledningssystemet. 
 
Verksamhetschef enligt HSL 
Ledningen inom hälso- och sjukvård ska enligt lag vara organiserad så att det säkerställs hög 
patientsäkerhet och god kvalitet. I varje nämnd ska det beslutas vem som har det samlade 
ansvaret för hälso- och sjukvårdsverksamheten och är ansvarig verksamhetschef enligt HSL. 
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Verksamhetschef/Enhetschef 
Enhetschefen ansvarar för att inom sitt verksamhetsområde att systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Enhetschef ska planera, leda, kontrollera, följa upp, 
utvärdera och förbättra verksamheten samt dokumentera kvalitetsarbetet. 
 
Medarbetarna 
All personal ska vara delaktig i kvalitetsarbetet och på enhetsnivå kan arbetsplatsträffar vara 
forum för kvalitetsfrågor. 
 
Chef för kvalitets- och utvecklingsfunktioner 
Chef för kvalitet- och utvecklingsenheter har ansvar för att samordna och organisera 
kvalitetsarbetet inom förvaltningen. 
 
MAS/MAR  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska och Medicinskt ansvarig för rehabilitering 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 och rutiner samt uppföljning 
och utvärdering av patientsäkerhet och vårdkvalitet. MAS/MAR utreder och anmäler Lex Maria 
till IVO.  
 
SAS (Tillsynsansvarig över socialtjänst) 
SAS socialt ansvarig samordnare har till uppgift att utveckla, säkra och följa upp delar av det 
systematiska kvalitetsarbetet samt utöva tillsyn över verksamheter. SAS kvalitetssäkrar 
verksamheternas rutiner och processer samt initierar behov av förändring. SAS ansvarar även för 
att bedriva omvärlds- och lagkravsbevakning. SAS utreder inkomna lex Sarah rapporter och 
anmäler allvarliga missförhållanden till IVO.  
 

Struktur för uppföljning/utvärdering  
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 
För att få en tydlig struktur över uppföljning och utvärdering utgår verksamheten från 
processkartan för egenkontroll. 
 
Uppföljning och utvärdering utgår i huvudsak ifrån verksamhetsplan, resultat från 
undersökningar, resultat från egenkontroll, verksamhetsbesök från MAS/MAR/SAS, inkomna 
synpunkter/klagomål, rapporterade avvikelser samt Lex Maria och Lex Sarah. 
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Hur patientsäkerhets- och kvalitetsarbete har bedrivits samt vilka 
åtgärder som genomförts  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 
 
Förvaltningen har under året arbetat med fortsatt implementering av ledningssystemet för 
kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. Föreskriften innebär bland annat att förvaltningen har i 
uppgift att identifiera, beskriva och fastställa de processer som behövs för att säkra 
verksamhetens kvalitet. Kvalitetsledningssystemets grundläggande beståndsdelar, det vill säga 
processer och rutiner, har haft ett särskilt fokus under 2019. På Sociala omsorgsförvaltningen har 
inventering av befintliga rutiner genomförts och vid behov reviderats för att därefter lagts in i 
Canea.  
 
Under 2020 kommer arbetet med processer och rutiner att fortsätta. Däribland 
avvikelseprocessen som kommer implementeras från januari 2020 samt påbörja ett processarbete 
i Sociala klustret gällande organisatoriska avvikelser.  
 
 

 
I SOSFS 2011:9 anges också att kvalitetsledningssystemet ska vara känt av organisationens 
medarbetare, samtliga ska arbeta i enlighet med befintliga processer och rutiner. För detta krävs 
ett omfattande implementeringsarbete som kommer att kräva mycket arbete även 
fortsättningsvis.  
 
Verksamheten har ett ansvar att bedriva en god och säker hälso- och sjukvård. Brist på 
arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och vikarier för att täcka ordinarie personals 
frånvaro har påverkat möjligheten att vidareutveckla verksamheten och fokus har istället varit att 
förvalta samt upprätthålla patientsäkerheten och kvaliteten för den enskilde. Medicinskt ansvariga 
har genomfört introduktion i hälso- och sjukvård med legitimerad personal och enhetschefer.  
 
Samverkan sker regelbundet med verksamhetschefer och förvaltningsledning. Socialstyrelsens 
Nationella riktlinjer inom flera områden och diagnoser ger en vägledning i hur evidensbaserat 
bedrivs inom hälso- och sjukvården.  
 

Det pågår ett fortsatt arbete med gränsdragningen mellan Sociala omsorgsnämnden och Vård- 
och äldre- nämnden. Det primära syftet var att samla all demensvård under en och samma 
nämnd samt att de båda nämnderna i så stor utsträckning som möjlighet hade både 
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myndighetsutövningen och utförandet för de verksamheter och ansvarsområden nämnden har 
i sitt reglemente. Under 2019 har den ändrade gränsdragningen diskuterats i olika 
sammanhang och i partssammansatta arbetsgrupper. Ett förslag till gränsdragning har 
överlämnats till förvaltningscheferna för beslut.  

 

Fler genomförda åtgärder med fokus på kvalitet- och patientsäkerhetsarbete 
under 2019 på Sociala omsorgsförvaltningen: 

 

 MCSS, Medication Care Support System, är ett digitalt verktyg för signeringslistor och 
delegeringar för att öka patientsäkerheten. Under hösten påbörjades planeringen av 
införandet. MCSS består av två delar, ett webbverktyg och en app. Legitimerad 
personal lägger upp insatser och delegeringar i webbverktyget. Baspersonal signerar 
insatserna när de utförs hos patienterna i MCSS-app i telefonen. 
 

 Rutinen för skydds- och begränsningsåtgärder har reviderats. Ett förbättringsarbete har 
påbörjats för att kunna följa statistik på insatta skydds- och begränsningsåtgärder på ett 
strukturerat sätt.  

 

 MAS, MAR och SAS har tillsammans genomfört verksamhetstillsyner samt arbetat 
med kvalitetsuppföljning genom journalgranskning och analys av händelser.  
 

 Stödanvändarträffar med fokus på kompetenshöjning kring avvikelsearbete 
  

 Processkartläggning och upprättande av samverkansrutiner mellan boendestöd och 
myndighet. 
 

 Uppföljning av genomförandeplansutbildningar och metodstöd ute på enheterna. 
 

 Lättlästutbildning för tjänstepersoner. 
 

 Klarspråksutbildning för förvaltningens myndighetsutövning och stödfunktioner. 
 

 Upprättande av kvalitetsdokument för förvaltningens samtliga insatser inom 
verkställighet för att tydliggöra lagkrav, förordningar, mål och riktlinjer som ställs på 
dessa verksamheter.  
 

 Workshops för enhetschefer om Delegeringsprocessen inklusive ansvarsfördelning. 
Enhetschefer för privat regi inom bostad med särskild service enligt LSS och personlig 
assistans samt daglig verksamhet har bjudits in att medverka. 
 

 Workshop för enhetschefer om hur verkställighet och hälso- och sjukvårdsorganisationen 
ska samarbeta kring skydds- och begränsningsåtgärder. 
 

 Workshop för enhetschefer i ansvarsfördelning gällande medicintekniska produkter. 
 

 Samverkansmöten med privata utförare, två möten per termin med Attendo. 
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 Introduktionsutbildning för enhetschefer i egen regi samt enhetchefer på Attendo. 
 

 Anordnat heldag för alla enhetschefer samt förskrivare  
 

 Introduktion för Baspersonal semestervikarier 
 

 Indelning av legitimerad personal i mindre team, så att man begränsar sina kontaktytor 
något. 
 

 Upprättande av interna samverkansrutiner mellan daglig 
verksamhet/myndighet/gruppbostad. 
 

 Översyn av processer och arbetssätt vid boplaceringar. 
 

 Förtydligad process samt genomförande när det gäller introduktion av baspersonal.  
 

 Kollegial granskning av genomförandeplaner utifrån kvalitetsmål. 
 

 Uppföljning av brukarenkät inom daglig verksamhet och utformat mål för att stärka 
brukarnas delaktighet. 
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Egenkontroll  
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2 
Egenkontroll är en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten. 
Egenkontroll innebär därmed att granska den verksamhet som har bedrivits eller att verksamhet 
bedrivs enligt processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. Under 2019 har 
uppföljning genom egenkontroll genomförts inom bland annat följande områden:  
 

 ÖJ – öppna jämförelser (Undersökning från Socialstyrelsen för att jämföra information 
om kvalitet, resultat och kostnader inom olika verksamhetsområden) 

 Brukarundersökning inom funktionshinderområdet (Undersökning från SKR) 

 Analys av inkomna synpunkter och klagomål 

 Analysteam som analyserar förvaltningens avvikelser  

 Arbete med förvaltningens interna kontroll som omfattar riskanalys och uppföljning 

 Verksamhetstillsyn av MAS/MAR/SAS har genomförts utifrån gällande lagstiftning 

 Vårdinventering av hälso- och sjukvårdsinsatser har genomförts under hösten 

 Kontinuerlig journalgranskning av MAS/MAR/SAS i samband med verksamhetstillsyner, 
utredningar och avvikelser 

 Läkemedelsenkät en gång per år 

 
Ovan nämnda egenkontroller sker på en övergripande nivå. Under 2020 är ett särskilt fokus att 
tillsammans med verksamheterna, identifiera egenkontroller som behövs för att kunna säkra en 
god kvalitet i det dagliga, löpande arbetet och som enhetschef och medarbetare kan använda som 
ett stöd och en hjälp i uppföljningen av verksamheten. 
 
 

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

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3 
 
Samverkan mellan VGR och kommunerna i regionen regleras i hälso- och sjukvårdvårdsavtalet. 
Delregional styrning sker via Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Det finns även lokala 
överenskommelser till exempel mellan kommunen och primärvården. 
 
Informationsöverföring mellan enheter/verksamheter eller olika vårdgivare (t.ex. mellan sjukhus 
och hemsjukvården) innebär risker om inte väsentlig information överförs. Ett av de vanligaste 
riskområdena är brister i kommunikation och samverkan vid vårdens övergångar. Detta 
uppmärksammas bland annat i avvikelser i vårdsamverkan. NPÖ ger legitimerad personal 
möjlighet att efter samtycke läsa delar av patientens journal hos andra vårdgivare. Detta 
underlättar kommunikation och informationsöverföring. I dagsläget kan inte andra vårdgivare ta 
del av den journal som skrivs i vårt verksamhetssystem Viva. 
 
Den nya lagstiftningen ”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” trädde i kraft 
1 januari 2018. Ett fortsatt arbete pågår i samverkan för att den enskilde ska få en trygg och säker 
vård och omsorg.  
 
Under året har även ett evidensbaserat beslutsstöd för sjuksköterskor införts benämnt ViSam. 
Beslutsstödet ska leda till att patienten får vård på rätt vårdnivå och att informationsöverföringen 
till andra vårdgivare säkras. 
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Samverkan mellan interna aktörer  

 
Intern samverkan regleras i olika rutiner. Exempel på sådana rutiner är 
 

 Teammöten inom verksamheten är en samverkansform mellan de professioner som finns 
kring brukaren 

 Kontakt med legitimerad personal för omvårdnadspersonal 

 Sjuksköterskeinsatser hela dygnet, samordning och ansvar  

 Rutin för brukare/patient som tillfälligt vistas utanför egen verksamhet 

 Rutin informationsöverföring och klargörande av hälso- och sjukvårdsansvar för personer 
inom funktionshinderverksamheten och psykiatrin 

 
 
Samverkan med patienter, brukare, klienter och närstående  

SFS 2010:659 3 kap. 4 §  
 
Samverkan innebär att den enskilde ska beredas möjlighet till delaktighet i och inflytande över sin 
vårdplanering, genomförandeplan, vård- och rehabiliteringsplaner och uppföljning av avvikelser 
samt möjlighet att bli hörd vid utredning av lex Maria och lex Sarah. 
 
I förvaltningens kvalitetsledningssystem regleras arbetet med vårdplanering och 
genomförandeplaner via processer och rutiner. Där framgår hur den enskildes rätt till delaktighet 
och inflytande ska tillgodoses. Under 2018 och 2019 har Kvalitet- och utvecklingsenheten 
genomfört genomförandeplansutbildning för personal inom boendesektionen och daglig 
verksamhet. Under 2020 fortsätter utbildningsinsatserna med fokus på medarbetare inom 
personlig assistans. Utbildningen syftar till att personalen får ett metodstöd, vilket gör att alla 
utgår från samma material när de ska upprätta eller revidera genomförandeplaner som ska leda till 
utökad delaktighet för brukarna.  
 
Inom hälso- och sjukvården är vårdplan och rehabiliteringsplan grunden för samverkan med 
patienten, där dialog och mål sätts upp. Inom socialtjänstens område är genomförandeplanen och 
brukarens delaktighet som är grunden för samverkan, genom dialog och beskrivning av hur 
stödet ska ges samt att mål sätts upp. 
 
Under 2018-2019 arbetade förvaltningen med bearbetning av skriftlig information som lämnas till 
brukarna. Metoden som använts heter ”Klarspråk” och innebär att myndighetstexter skrivs på ett 
välskrivet, obyråkratiskt och okomplicerat sätt. Det handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha 
tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna. Detta är ett 
utvecklingsarbete som kommer att fortsätta under 2020. 

För att öka inflytandet och delaktigheten inom funktionshinderområdet finns brukarråd och 
anhörigråd på vissa av enheterna. Det finns även ett centralt funktionshinderråd som spänner 
över hela Borås Stad. Utöver detta har det genomförts brukar- och anhörigmöten samt 
medborgardialog med fokus på framtidens boenden. 
 

Riskanalys  
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 
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Att utvärdera risker är ett förebyggande arbete och ska omfatta verksamhetens samtliga delar. 
Verksamheten bedömer fortlöpande om det finns risk för att händelser kan inträffa som kan 
medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan händelse ska verksamheten: 
 

 Uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar 

 Bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen 
 
Utifrån intern kontroll som regleras i kommunallagen anger Borås Stad att det årligen ska antas 
interna kontrollplaner. Dessa ska revideras årligen utifrån en förnyad prövning genom en risk- 
och väsentlighetsanalys. Identifierade riskområden ligger till grund för nämndens internkontroll.  
 

Informationssäkerhet  
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 
Förvaltningen jobbar kontinuerligt med informationssäkerheten, dels på en förvaltningsnivå 
genom att fortsätta klassificeringarna/identifieringen av eventuella säkerhetsbrister samt åtgärder 
i samtliga system som används av förvaltningen men också på en central nivå i Borås Stad. Detta 
med hjälp av ett större nätverk mellan förvaltningarna i Borås stad och närliggande kommuner.  
Förvaltningen har också blivit granskad av Boråsregionens Dataskyddsombud för att säkerställa 
att förvaltningen jobbar på rätt sätt med informationssäkerhet och med dataskyddsförordningen. 
 

 Informationssäkerhetsklassificering har gjorts i systemet MCSS (Digitala signeringslistor) 
och konsekvensbedömning har gjorts i appen Viva Omsorg. 

 

 Ett arbete med att förbättra och förenkla loggning av användare utefter de krav som finns 
har inletts och kommer att fortsätta under 2020. 

 

 En förbättring har gjorts av processen för registervård i våra system vilket gör att vi 
ytterligare begränsar informationsflödet. 

 
 MAS/MAR/SAS har granskat journaler i samband med verksamhetstillsyner och vid 

utredningar. Granskning har skett av ärenden i SAMSA av MAS/MAR. 

 

Avvikelser, synpunkter och klagomål  
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 3-8 § 
 
Den som bedriver verksamhet ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter om 
verksamhetens kvalitet. Med klagomål avses att någon klagar på att verksamheten inte uppnår 
kvalitet. Med synpunkt avses övrigt som till exempel beröm eller förslag till förbättringar. De 
mottagna klagomålen och synpunkterna ska utredas och utredningen ska leda till att den som 
bedriver verksamhet ska kunna ta ställning till om det förekommit avvikelser i verksamheten. 
Synpunkter och klagomålshanteringen görs i IT-stödet Infracontrol som nås via www.boras.se. 
Förvaltningen ska arbeta enligt Borås Stads rutiner för synpunktshantering samt 
avvikelsehantering enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
 
En avvikelse inom SoL, LSS och HSL innebär att det uppstått en intern brist/fel som drabbat 
den enskilde. All personal inom verksamheten har skyldighet att rapportera dessa fel och brister 
inom verksamheten. Definitionen av en avvikelse enligt SoL, LSS och HSL är när det inträffade 

http://www.boras.se/
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avviker från god kvalitet och god ordning genom avsteg från fastställda rutiner, 
genomförandeplaner, vårdplaner eller andra överenskommelser.  
 

En gemensam process med tillhörande instruktioner och utbildningsmaterial för avvikelser 
och lex Sarah har utarbetats i det sociala klustret. Som stöd för verksamheten har en 
webbutbildning som riktar sig till baspersonalen och en webbutbildning som riktar sig till 
legitimerad personal och chefer utarbetats. Under året har information getts till enhetschefer 
via verksamhetsledningar, legitimerad personal via APT och stödanvändare inom hemtjänst 
och korttid via stödanvändarträffar. Verksamhetssystemet Viva har anpassats för att stödja 
processen. 
 

I syfte att lära av varandra och att förhindra att liknande händelser inträffar på nytt, måste 
avvikelser/synpunkter diskuteras och analyseras. Med utgångspunkt från analysen ska 
verksamheterna identifiera riskområden och handlingsplaner bör upprättas. Idag saknas en 
systematik och tydlighet i hur enhetschefer och verksamhetschefer hanterar avvikelserna och 
hur dessa diskuteras tillsammans med medarbetare. MAS/MAR/SAS och 
förvaltningscontroller följer upp förvaltningens alla avvikelser en gång per halvår. De 
sammanställs och analyseras och presenteras för förvaltningsledningen.  

 
 

Lex Maria  
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 

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

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

göras. IVO säkerställer att utredningen är fullständig och att de eventuella åtgärder och 

förändringar i verksamheten som vårdgivaren vidtagit är adekvata. 

Lex Sarah 
14 kap. 3-6 §§ SoL, SOSFS 2011:5, 24b § LSS 
Var och en som är verksam inom berörda verksamheter utifrån SoL och LSS omfattas av 
skyldigheten att rapportera händelse som orsakar risk för missförhållande eller missförhållande 
enligt gällande lagstiftning. Dessa händelser utreds av SAS som också bedömer om en anmälan 
ska göras, samt föreslår åtgärder som bör tas fram för att säkerställa att missförhållandet inte kan 
hända igen.  
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Resultat och analys 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

 
Egenkontroll  
Under våren 2019 genomfördes en utredning på Sociala omsorgsförvaltningen med syfte att 
kartlägga i vilken grad och på vilket sätt förvaltningens olika verksamheter; myndighet, 
verkställighet och hälso- och sjukvårdsorganisationen arbetar med egenkontroller. 
 
Resultatet av utredningen visade att: 
 

 Det skiljer sig åt vilka egenkontroller som genomförs idag. Många egenkontroller görs 
idag inom myndighet men färre i verkställigheten. 

 Framförallt görs egenkontroller som är fastlagda genom rutin, föreskrift eller lag vilka 
enhetschef oftast inte har initierat såsom ekonomi, SAM och HSL. Det finns en önskan 
att som enhetschef ha större mandat vilka egenkontroller som ska genomföras i 
verksamheten. 

 På verkställigheten finns en generell osäkerhet gällande egenkontroller. Både vad som 
menas, egenkontrollens syfte och vilka egenkontroller som ska/kan göras. 

 Alla verksamheter i förvaltningen ser ett behov att strukturera egenkontrollerna på ett 
bättre sätt. Likaså att det finns en gemensam önskan att det bör göras sammanfattande 
analyser av egenkontrollernas resultat, både på verksamhet- och förvaltningsövergripande 
nivå. Genom att få till en systematik och identifiera gemensamma slutsatser, inte bara 
utifrån varje verksamhet, tydliggör det vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra 
kvaliteten i hela förvaltningen. Enhetschefen får därmed också stöd och hjälp i att kunna 
arbeta vidare utifrån egenkontrollens resultat, både från stödfunktioner, verksamhetschef 
och enhetschefskollegor. 

 
Utifrån resultatet bör det under 2020 vara ett särskilt fokus att tillsammans med verksamheterna 
arbeta vidare med egenkontroller utifrån ovan nämnda punkter. 
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Genomförda egenkontroller – övergripande analys och resultat  
 
Brukarundersökningen 
För fjärde året i rad genomförde Sociala omsorgsförvaltningen SKR:s brukarenkät riktat mot 
personer med funktionsnedsättning. Nytt för årets brukarundersökning är att brukare med insats 
personlig assistans har medverkat i undersökningen.  
 
På Sociala omsorgsförvaltningen var det totalt 423 personer som besvarade enkäten, en ökning 
med 59 procent mot 2018 då 260 brukare medverkade. Ökningen kan bero på att insatsen 
personlig assistans och boendestöd ingick i årets undersökning jämfört med 2018. Trots att det 
har blivit en positiv ökning är det viktigt att notera att enkäten har besvarats av ca 50 % av alla 
brukare som har insatser i förvaltningen. Under 2019 var 848 brukare registrerade som 
respondenter, varav 423 personer av dessa medverkade.  Det behövs därför ett fortsatt 
omhändertagande och planering av utförandet för att möjliggöra att fler av förvaltningens 
brukare besvarar enkäten. Genom att fler brukare besvarar enkäten får Sociala 
omsorgsförvaltningen ett mer tillförlitligt resultat att arbeta utifrån och mer omfattande 
information om hur brukarna upplever stöd, service och omsorg som ges varje dag, året om.  
 
Genom analys av samtliga verksamheter visar resultatet att trivseln och självbestämmande har 
ökat i alla verksamheter som var med i brukarundersökningen förra året. Likaså kan ses att flera 
av de medverkande verksamheterna har förbättrat sina resultat jämfört med tidigare år. En 
verksamhet som sticker ut är daglig verksamhet, som har förbättrat sina resultat på alla frågor 
sedan 2018. De har också det högsta resultatet i Borås Stad på frågan om brukarna trivs på sin 
dagliga verksamhet, nämligen 91 procent. En förklaring till den positiva utvecklingen kan vara att 
daglig verksamhet under året arbetat mer intensivt med den enskildes medbestämmande och 
kommunikation, utifrån föregående års resultat.  

Brukarenkäten visar också på områden där Borås Stad behöver jobba för ett bättre resultat. Till 
exempel är det fler personer i år som inte vet vem de ska vända sig till om något är dåligt. 
Generellt sett ligger undersökningens resultat, för fem av sex verksamheter, något under riket i 
stort på samtliga frågor i enkäten. 

Sociala omsorgsförvaltningen behöver också fortsätta arbeta för bättre resultat inom bostad med 
särskild service enligt socialtjänstlagen. På flera av frågorna är resultaten långt under 
riksgenomsnittet. Samtidigt är det också lägre svarsfrekvens inom den verksamheten i år – knappt 
hälften så många har svarat jämfört med förra året. Det kan i sig påverka resultaten.  

 
Analys 
Brukarenkäter är ett sätt att få kunskap om kvaliteten i våra olika verksamheter och hur brukarna 
upplever utförandet av stöd, service och omsorg. Styrkan i enkäten är att vi kan följa utvecklingen 
i Borås Stad över tid, mellan verksamheter samt jämföra hur kvaliteten i våra verksamheter står 
sig nationellt.  
 
Analysen av årets resultat visar flera positiva trender, däribland sticker daglig verksamhet ut 
särskilt. Daglig verksamhet har använt undersökningens resultat på ett utmärkt sätt och arbetat 
särskilt med två områden, som hade mindre bra resultat 2018. Genom medvetenhet om vad som 
behöver förbättras har åtgärder vidtagits för att förbättra kommunikation och brukarnas 
självbestämmande, något som i årets brukarundersökning visar sig ha haft god effekt. Daglig 
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verksamhet sticker inte bara ut på ett positivt sätt i förvaltningen och i jämförelse med sina egna 
resultat, utan också i riket ligger de över snittet. 
 
De flesta verksamheter har förbättrat sina egna resultat mot föregående år men visar också att det 
finns behov av fortsatt arbete på flera områden. Flera enhetschefer har redan påbörjat detta 
arbete genom att välja ut en-två frågor att arbeta vidare med under året utifrån undersökningens 
resultat. Likaså att nytt för i år är att enhetschefer fått stöd och metoder i hur verksamheterna kan 
återkopplas till brukare och hur fortsatt dialog kan ske för att omhänderta resultatet och öka 
kvaliteten i våra verksamheter. 
 
 

Öppna jämförelser  

Öppna jämförelser är en enkätundersökning som gör det möjligt att jämföra hälso- och 
sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet i hela Sverige med hjälp av indikatorer. Resultaten av 
jämförelserna ger insyn och kan användas för att följa upp, analysera och utveckla hälso- och 
sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter på olika nivåer.  

 

Frågorna i enkäten handlar främst om rutiner för samordning och samverkan, 
kompetensutveckling hos personalen, vilka strukturerade metoder, arbetssätt och uppföljningar 
som genomförs.  

 

Årets resultat visar att det i stort är samma resultat som för 2018 men förbättring har skett på 
följande punkter: 

 Finns framtagna rutiner mellan LSS (både barn och vuxna), barn och unga, missbruk, 
socialpsykiatri. 

 Rutin för information om samordnad individuell plan (SIP) 

 Rutin för att upptäcka tecken på våld eller andra övergrepp 

 IBIC används i alla utredningar av vuxna personers behov av insatser enligt LSS 

 Samlad kompetensutvecklingsplan för handläggare (SoL) 

 

Följande bör ses över utifrån enkätens resultat: 

 Aktuella samordningsrutiner mellan ekonomiskt bistånd, socialpsykiatri och 
äldreomsorgen (internt) 

 Aktuella överenskommelser mellan Sociala omsorgsförvaltningen och externa 
samverkanspartners såsom psykiatrin, habiliteringen, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen m.fl.  

 Följa upp beviljade insatser enligt IBIC 

 Användandet av standardiserade bedömningsmallar såsom DUDIT, AUDIT m.fl. 
(Jämfört med jämförelsekommuner använder ingen dessa bedömningsinstrument) 

 Systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten (myndighet) 

 Personalens hantering vid skyddade personuppgifter 

 

Intern kontroll  

Sociala omsorgsnämnden har påbörjat uppföljningen av planen för intern kontroll som gjordes 
för 2019. Totalt identifierades 22 riskbilder. Utvärdering från internkontroll 2018, i samråd och 
dialog med Kvalitet- och utvecklingsavdelningen centralt i staden, konstaterades att såväl 
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kontrollmomentet och metoden för kontroll kunde göras på ett bättre sätt. Inför planen för 2020 
gjorde Sociala omsorgsförvaltningen ett omtag genom att utveckla och förtydliga dess struktur, 
metod och kontrollmoment. Planen för 2020 bygger på nämndens och förvaltningsledningens 
identifierade riskbilder för alla verksamheter på Sociala omsorgsförvaltningen och inte per 
verksamhetsområde såsom tidigare. Likaså har kontrollmomenten tydliggjorts för att säkra att 
uppföljning sker med standardiserade metoder och därmed blir samma vid varje 
uppföljningstillfälle.  
 

 
Social dokumentation enligt LSS och SoL  
SAS har ett uppdrag att genomföra granskning av social dokumentation i samband med 
utredningarna gällande lex Sarah samt verksamhetstillsyn. De granskade verksamheterna samt 
SAS granskning vid lex Sarah utredningar visar på att kunskapen om social dokumentation är 
bristande. Bristerna påvisas i att personal inte har tillräckligt med kunskap om helheten i den 
sociala dokumentationen. Förvaltningen har valt att göra en satsning i att baspersonal genomgår 
utbildning som handlar endast om genomförandeplan. SAS ser att social dokumentation i sin 
helhet behöver lyftas och inte bara delar av den sociala dokumentationen. Det finns brister i 
innehållet i genomförandeplaner på enheter som har gått genomförandeplansutbildningen. 
Bristerna handlar även om att händelser av vikt inte dokumenteras och det som avviker från 
genomförandeplanen dokumenteras inte som åtgärdsregistrering eller avvikelse. Åtgärder för att 
stärka social dokumentation är fortbildning, handledning och kompetenshöjning av baspersonal. 
Detta kan göras genom att det finns stödpedagog som kan ge stöd på enheten eller genom att 
t.ex. omorganisera stödpedagogerna till en egen organisation och att alla enheter tar del av deras 
stöd. 
 

 
Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering  

Inom Sociala omsorgsförvaltningen har enhetschefer för LSS-bostäder, daglig verksamhet, 
personlig assistans och socialpsykiatriboenden ansvarat för att göra egenkontrollen. 26 enkäter 
har fyllts i och av dessa har 43 handlingsplaner upprättats. 8 av enheternas enkäter och 
handlingsplaner har genomgått både intern och extern granskning av MAS. Granskningen visar 
det är relevanta åtgärder som föreslås i handlingsplanerna. De vanligaste åtgärder i 
handlingsplanerna är att rutiner behöver ses över eller skapas nya. Enhetschefen kommer att 
informera baspersonal i olika möten samt att ansvarig sjuksköterska blir delaktig och bjuds in till 
möten. Identifierade förbättringsområden är att enheterna behöver ta fram eller revidera lokala 
instruktioner för läkemedelshantering samt tillse all personal arbetar efter dem. Både baspersonal 
och enhetschefer behöver känna till vilka som ansvarar för att en delegering är aktuell och 
signerad. 
 
All delegerad personal ska göra kontroller av ordinationshandling/läkemedelslista innan 
läkemedel ges till patient. Blanketten för signaturförtydliganden behöver användas av alla enheter. 
Baspersonal behöver veta när sjuksköterska ska kontaktas vid läkemedelsfrågor, vid avvikande p-
glukos för insulinbehandlade diabetiker samt hur hantering av smärtplåster sker. För att personal 
ska kunna hämta ut läkemedel på apotek behöver verksamheterna säkerställa att fullmakt ordnas.  
 
Läkemedel 
Vårdinventeringen visar att 75 % (341 personer av 441 personer med hälso- och 
sjukvårdsinsatser) behöver stöd med sin läkemedelshantering genom att sjuksköterska har 
övertaget läkemedelsansvaret helt eller delvis.  
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Läkemedelsgenomgångar  
Enligt rutin ska samtliga patienter som är inskrivna i Hälso- och sjukvården (där verksamheten 
övertagit läkemedelsansvaret) ha en aktuell läkemedelsgenomgång minst en gång per år. 
Läkemedelsgenomgångar är en återkommande punkt vid samverkansmöten mellan 
vårdcentralerna och hemsjukvården i syfte att förbättra kvaliteten för patienten. 
 
Trycksår 

Under året har MAS och MAR genomfört en fördjupad analys av inkomna avvikelserapporter 
trycksår. Djupgranskningen visar att trycksår delvis beror på att patienten inte vill medverka i 
sin vård eller att trycksåret har uppkommit hos annan vårdgivare. Det finns fortfarande 
trycksår som uppkommer i verksamheten som hade varit undvikbara. Nio trycksår har 
rapporterats. Detta är en ökning från föregående år då fem trycksår rapporterades.  

 

Riskbedömningar hälso- och sjukvård 

2019 utfördes 245 riskbedömningar jämfört med förra årets 235. Trots att antalet 
riskbedömningar har ökat något så finns ett förbättringsområde i att utveckla antalet 
riskbedömningar samt bedömningar av arbetsterapeut och fysioterapeut. Ett utvecklingsområde 
är även att se över behovet av andra riskbedömningar riktade mot de olika patientgrupperna. 

 
Dokumentation enligt hälso- och sjukvård 
MAS och MAR har granskat journaler i samband med verksamhetstillsyn och vid 
utredningar. Journalgranskningar visar att det fortfarande finns förbättringsbehov av 
kvaliteten i patientjournalen. Granskningarna har också visat att det är svårt att följa 
patientens delaktighet. Det saknas en funktion som håller ihop och utvecklar hälso- och 
sjukvårdsdokumentationen. 

 

Från 1 januari 2019 är kommunerna skyldiga att lämna uppgifter om de vårdåtgärder som 
utförs av legitimerad personal till register över insatser inom den kommunala hälso- och 
sjukvården. Ett arbete har gjorts att uppdatera verksamhetssystemet Viva och 
utbildningsinsatser har gjorts till legitimerad personal.  

 
 
Verksamhetstillsyner MAS/MAR/SAS 
MAS/MAR/SAS har under året genomfört planerade och oplanerade verksamhetstillsyner.  

 Personlig assistans- tillsyn och uppföljning 

 Krassegången- tillsyn och uppföljning 

 Boendestöd- planerad tillsyn 

 Daglig verksamhet- planerad tillsyn 
 
Tillsynen påvisar att det finns förbättringsområden inom ett flertal områden. Samma områden 
som identifierades vid föregående års granskningar är fortfarande aktuella. Områdena är: 

 dokumentation utifrån lagrummen 

 avvikelsehantering 

 följsamhet till rutiner 
 
Dokumentationen granskas vid besöken och visar att det finns brister i både SoL-, LSS- och 
HSL-dokumentation. Inom vissa verksamheter finns en underrapportering vilket kan ses genom 
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att följa statistik från 2018-2019. Boendestöd som granskades under året har efter tillsynen 
bedrivit ett stort arbete kring inkomna avvikelser. Enhetschef har tillsammans med personalen 
följt upp, analyserat och vidtagit åtgärder och med detta gjort förbättringar med ett gott resultat. 
 
 
Verksamhetstillsyner SAS  

 Korttidsverksamhet- planerad tillsyn 
SAS har sett svårigheter att bedriva korttidsvistelse enligt LSS på grund av oklar rutin om hur 
verksamheten ska arbeta med brukare som inte är inskrivna i hälso- och sjukvården utifrån 
hjälpmedelsbehov. Det är ett pågående problem som behöver omhändertas i ett förtydligande där 
det framgår vem som ansvarar för personliga hjälpmedel under vistelsen på korttiden. 
Förtydligandet behöver ske mellan kommunen och regionen. Frågan är lämnad till 
förvaltningschef.  

 

 Myndighet- planerad tillsyn 
 
   
Tillsyn IVO  
IVO har inte genomfört några tillsyner på Sociala omsorgsförvaltningen under 2019. 
 

 
Riskanalys  
Under 2019 har det inom förvaltningen genomförts två risk- och konsekvensanalyser på 
förvaltningsövergripande nivå. Med utgångspunkt från genomförda riskanalyser har 
handlingsplaner upprättats där risk identifierats. Enligt förvaltningens rutin ska handlingsplanerna 
följas upp inom sex månader efter genomförd riskanalys.  
 
Riskanalyserna har skett inför följande:  

 Införa ett nytt arbetssätt för avvikelser i förvaltningen 

 Förändring av förvaltningens process kring boplaceringar 
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Avvikelser, synpunkter och klagomål  
 
I augusti 2019 bildades ett analysteam i förvaltningen. Teamet består idag av MAS, MAR, SAS 
och verksamhetscontroller men kan komma att ändras över tid. Analysteamets syfte är att 
analysera avvikelser i förvaltningen, både övergripande och per verksamhet. Genom analysen ska 
teamet vara ett stöd till förvaltningens chefer att utveckla avvikelsearbetet. Likaså ska teamet 
stötta förvaltningen med att utifrån upprättade avvikelser se mönster och trender över tid. 
Genom att teamet ser flera olika avvikelser som en helhet kan gemensamma nämnare identifieras. 
Det kan bidra till att det blir ett lärande mellan och inom verksamheter men också att direkta och 
mer långsiktiga, strategiska åtgärder vidtas för att avvikelsen inte ska ske igen.  
 
Analysteamets första analys av avvikelser under 2019 på Sociala omsorgsförvaltningen är: 
 

 Ökning av registrerade avvikelser 2019 jämfört med 2018 

 Få registrerade LSS- och SoL-avvikelser i förhållande till antal insatser som utförs 

 HSL-avvikelser utgör majoritet av alla upprättade avvikelser där läkemedelsavvikelse är 
den vanligast förekommande avvikelsen. 

 Majoritet av LSS-avvikelserna kategoriseras under ”Annat” vilket gör det svårt att 
analysera dess resultat. 

 Stor variation enheter emellan i antal registrerade avvikelser. Förekommer 
enheter/verksamheter som inte har någon upprättad avvikelse i Viva 2019. 37 
enheter/verksamheter har 5 avvikelser eller mindre upprättade under denna tidsperiod.  

 Totalt finns under 2019 49 enheter/verksamheter utav ca 100 som helt saknar upprättad 
SoL- eller LSS-avvikelse. 

 Analysteamets arbete innebär en överblicksbild på avvikelser. För att hitta rotorsaken 
varför en avvikelse uppstått måste en grundligare analys göras på enhetsnivå av 
verksamhetschef/enhetschef/medarbetare. 

 Analysteamets förslag är att perioden för analys ändras till september-september. Orsaken 
är att göra det möjligt för verksamhet och förvaltningsledning att omhänderta resultatet 
inför kommande verksamhetsår och tydliggöra mål/åtgärder i verksamhetsplan/budget. 

 
 
Avvikelser HSL  
Det har totalt rapporterats 1171 HSL avvikelser i verksamhetssystemet Viva. Motsvarande 
siffra för 2018 var 1106. 

 

 Fall: totalt rapporterades 322 avvikelser. Under 2018 var motsvarande siffra 362. 

 Läkemedel: totalt rapporterades 594 avvikelser. Under 2018 var motsvarande siffra 532. 

 Övriga hälso- och sjukvårdsavvikelser: totalt rapporterades 255 avvikelser.  
 
 
Avvikelser HSL i vårdsamverkan  
63 avvikelser har skickats från Sociala Omsorgsförvaltningen till andra vårdgivare som mesta 
berör brister i informationsöverföring, SIP möten, läkemedel samt vård och behandling. 13 
avvikelser har inkommit till Sociala omsorgsförvaltningen från andra vårdgivare. Dessa har 
handlat om brister i informationsöverföring samt vård och behandling.  
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Avvikelser LSS  

I verksamheten har 385 avvikelser rapporterats under 2019, varav 120 inkommer från egen 
verksamhet och 265 från externa utförare. 111 LSS-avvikelser rapporterades år 2018 från egen 
verksamhet och det finns ingen statistik från de externa eftersom de inte hade tillgång till 
systemet VIVA.  
 
Inrapporterade avvikelser 2019 handlar om: 
 

- Brister i bemötande:  123 
- Brister i fysisk miljö: 26 
- Brister i bemötande av  

anställda:  8 
- Brister i rättssäkerhet vid 

genomförande:  2 
- Ekonomiska övergrepp: 5 
- Fysiskt övergrepp:  42 
- Psykiskt övergrepp:  24 
- Annat:  186 

 
Identifierade orsaker till avvikelserna är följande: 
 

- Bristande rutin:  24 
- Brister i kommunikationen: 12 
- Brister i samverkan:  3 
- Oklar ansvarsfördelning: 4 
- Otillräcklig information: 11 
- Otillräcklig instruktion: 4 
- Otillräckliga kunskaper: 5 
- Personalbrist:  34 
- Annat:  43 

 
 
Riskanalyser i vår egen regi är gjorda. I 78 fall har man bedömt att avvikelsen inte har lett till 
någon risk för brukaren och i 39 fall att det finns risker som behöver åtgärdas samt 3 allvarliga 
risker.  

 
Det behövs ett fördjupnings- och analysarbete när det gäller avvikelser. Verksamheten och 
rapportörerna ska känna sig trygga och ha kompetens för att kunna bedöma när en händelse ska 
rapporteras och utifrån vilken lagstiftning. Enhetscheferna behöver arbeta mera systematiskt med 
avvikelser genom att följa upp och ge återkoppling i personalgruppen hur arbetet fortlöper med 
avvikelserna. I statistiken framkommer att av de 385 rapporterade avvikelser är 136 inte uppföljda 
(27 st. inom egen regi och 136 st. för externa utförare). 
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Avvikelser SoL  

I verksamheten har 236 SoL-avvikelser rapporterats (144 st. rapporterades för 2018). 
Inrapporterade avvikelser handlar om: 
 

- Brister i bemötande:  2 
- Brister i fysisk miljö: 16 
- Brister i utförande av insatser:  160 
- Fysiskt övergrepp:  9 
- Psykiskt övergrepp:  17 
- Annat:   55 

 
Identifierade orsaker till avvikelserna är följande: 
 

- Bristande rutin:   19 
- Brister i kommunikationen:  16 
- Brister i samverkan:  9 
- Oklar ansvarsfördelning: 6 
- Otillräcklig information:  5 
- Otillräcklig instruktion: 2 
- Otillräckliga kunskaper:  8 
- Personalbrist:  170 
- Annat:  53 

 
 
Riskanalyser är gjorda av verksamheten och i 186 fall har man bedömt att avvikelsen inte har lett 
till någon risk för brukaren och i 49 fall att det finns risker som behöver åtgärdas samt 4 allvarliga 
risker.  
 
Av de 236 SoL-avvikelserna var inte 11 uppföljda. SAS vill lyfta att boendestödsverksamheten har 
bedrivit ett stort arbete kring inkomna avvikelser, följt upp dem, analyserat och vidtagit åtgärder 
och med detta gjort förbättringar med ett gott resultat. 
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Synpunkter och klagomål  
Totalt 33 synpunkter har inkommit under 2019 (29 inkom under 2018). 31 utav dessa berör egen 
verksamhet och två utav rör externa utförare. Inkomna synpunkter har under 2019 behandlats 
var och en för sig. Analysen är att det rimligtvis borde vara fler registrerade synpunkter i 
förhållande till de insatser och tjänster som utförs dagligen på Sociala omsorgsförvaltningen.  

 

De synpunkter som inkommit är spridda över flera verksamhetsområden vilket gör det svårt att 
dra några generella slutsatser. Den övergripande analysen visar dock att det främst handlar om 
synpunkter på utförandet av stöd, service och omsorg samt frågor och synpunkter på beslut/ej 
beviljade insatser. Det framkommer också att det är avsaknad av information eller missnöje med 
svaret den enskilde eller dennes företrädare fått som föranleder synpunkten. Synpunkterna är 
fördelade enligt följande: 
 

 Bemötande: 2 

 Tjänster: 22 

 Fysisk miljö: 6 

 Information: 3 

Rutinen för synpunktshantering har delvis följts under året. 13 utav de totalt 33 inkomna 
synpunkterna har överskridit svarstiden om 10 arbetsdagar. Vid jämförelse av antal inkomna 
synpunkter 2017-2019 är antalet relativt konstant. En ökning ses år 2017 om 47 synpunkter där 
majoritet rörde privata utförare. Flera åtgärder vidtogs därför mellan 2018-2019. Bland annat 
upprättades en uppföljningsplan för att säkerställa en god kvalitet i verksamheterna och att 
utföraren genomförde det som var beskrivit i anbudet och i förfrågningsunderlag. Likaså inleddes 
en regelbunden samverkan och dialog en gång varje kvartal. Det tydliggjordes också, gentemot 
brukare, närstående och personal, vilka krav Sociala omsorgsförvaltningen ställer på utföraren. 
Transparensen och regelbunden uppföljning kan ses som åtgärder som lett till att antal 
synpunkter på privat verksamhet har minskat och att utföraren idag genomför uppdraget i Borås 
Stad på ett bra sätt. 

En lärdom under 2019 är att inkomna synpunkter från och med 2020 kommer ingå som en del i 
förvaltningens analysteam. Synpunkter/klagomål kommer tillsammans med förvaltningens 
individavvikelser, Lex Sarah och Lex Maria utgöra en del i förvaltningens systematiska analys. 
Analysen presenteras två gånger per år för förvaltningsledning och utgör ett underlag för 
prioritering och målstyrning i arbetet med ständiga förbättringar. 

Att omhänderta och analysera de synpunkter som inkommer i verksamheten utgör också en del i 
det kvalitetsarbete som ställs på varje enhetschef att genomföra i sin verksamhet. Därför kommer 
också enhetscheferna i förvaltningen under 2020 få en sammanställning av sina olika resultat. En 
annan åtgärd för att skapa bättre följsamhet är att rutinen för synpunktshantering lyfts in i det 
kvalitetsdokument som upprättats för Sociala omsorgsförvaltningens nio olika utförare inom 
verkställigheten. Kvalitetsdokumentets syfte är att tydliggöra vilka kvalitetskrav som ställs på 
förvaltningens verksamheter utifrån lagkrav, föreskrifter och Borås Stads policys och rutiner. 
Genom att rutinen för synpunktshantering har tydliggjorts och ingår som en del av fler i 
förvaltningens kvalitetskrav, är förhoppningen att medvetandegöra och förbättra följsamheten till 
rutinen jämfört med idag. Sociala omsorgsförvaltningen behöver dock aktivt fortsätta arbetet för 
att få synpunkter/klagomål att bli en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. 
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Välfärdsteknik  
Under året 2019 har Sociala omsorgsförvaltningen arbetat med flera förstudier och skapat 
planeringar inför kommande införanden av välfärdsteknik i förvaltningen. Nedan beskrivs ett 
urval av det som Sociala omsorgsförvaltningen arbetat med samt en beskrivning av kommande 
planering för 2020. 
 
 

Avslutade 

 Webbinköp 
Innebära att brukarens dagligvaror beställs av brukaren med stöd av personal i en onlinebutik och 
därefter levereras varorna hem till brukaren av butiken. Det ger både en ökad delaktighet och 
självständighet för brukarna samt effektivisering av hur vi använder förvaltningens personal.  
 

 Larmorganisation 
Översyn av organisation på Sociala omsorgsförvaltningen som köper in och förvaltar de larm 
som används av våra målgrupper. Gäller inte brand/överfallslarm. En intern E-tjänst har skapats 
och IKT-samordnare i förvaltningen ansvarar för organisationen. 
 
 
Pågående 

 Upphandling trygghetslarm och välfärdsteknik 
Upphandlingen är överklagad och måste göras om. 
 

 Digitala signeringslistor 
Digitala signeringslistor för signering av delegerade insatser, ex läkemedelsgivning, i en 
applikation på telefonen istället för på papperslistor, "från papp till app". Signeringslistor 
används när det krävs en signering för överlämnade av läkemedel eller andra utförda 
hälso- och sjukvårdsinsatser. Syftet med digitala signeringslistor är att kvalitetssäkra 
läkemedelsadministrationen och andra hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs enligt 
ordination eller instruktion samt att förhindra att personal utan delegering utför 
insatserna. Införande på Sociala omsorgsförvaltningen kommer ske under våren 2020. 
 

 Mobil dokumentation  
Idag hänvisas medarbetarna till att komma ihåg viktig information eller att ha med sig 
utskrivna papper. Nya eller uppdaterade genomförandeplaner, vård- och rehabplaner 
skrivs ut och sätts i brukarens pärm i hemmet. Medarbetarna får skriva för hand eller ha 
med sig informationen för att komma ihåg vad som ska journalföras när de är åter i 
grupplokalen. En utveckling av Viva har genomförts för att stödja mobil dokumentation i 
Viva utförarmodul för legitimerad personal och omvårdnadspersonal. På Sociala 
omsorgsförvaltningen pågår en inventering av vilka grupper som ska ingå i projektet. 
 

 Podd 
Daglig verksamhet, Kontor och papper, har frångått papperstidning och vill börja 
producera en podd. Verksamheten behöver stöd med teknik och taktik. Projektet pågår. 
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Inte uppstartat 

 Mobilt trygghetslarm/GPS-larm 

 Läkemedelspåminnelser. Förstudie planeras. 

 Digital tillsyn/videokommunikation 

 Digital tillsyn och trygghetsskapande välfärdsteknik 
 
 
 

Lex Maria och lex Sarah  
 
Lex Maria  
Under året har MAS/MAR gjort åtta utredningar. En händelse har anmälts som lex Maria till 
IVO. Den handlade om att en patient fått fel läkemedel. Svar inväntas från IVO. Utredningarna 
har föregåtts av rapporterade avvikelser från verksamheten, klagomål/orosanmälan från patient 
och/eller närstående. Händelserna rör läkemedelshantering, brister i kommunikation och 
information, bedömning av hälso- och sjukvård samt brister i utförda hälso- och 
sjukvårdsinsatser.  
 
Sammanställning Lex Sarah 
Under 2019 har totalt 34 rapporter om risk för missförhållande inkommit, 31 av dem blev 
avslutade under året. Alla 34 rapporter ledde till utredning. Utav de 31 avslutade inkomna 
rapporter bedömdes 9 som inget missförhållande, 7 som risk för missförhållande, 11 som 
missförhållande och 4 som påtaglig risk för allvarligt missförhållande eller allvarligt 
missförhållande. 
 
Orsakerna till rapporteringen har varit: 
 

- Brister i bemötande:   3 
- Brister i rättssäkerhet:  3 
- Brister i utförande av insatser:  15  
- Brister i utrustning och/eller teknik: 1 
- Ekonomiskt övergrepp:  3 
- Fysiskt övergrepp:    3 
- Psykiskt övergrepp:   3 

 
Orsaker som har identifierats i samband med utredning har bl.a. varit: oklara rutiner, avsaknad 
eller inte följsamhet till rutiner, otydlighet i ansvar, avsaknad av personcentrerat förhållningssätt, 
avsaknad av genomförandeplan och bristande kommunikation och samverkan mellan 
yrkeskategorier. 
 
SAS har föreslagit åtgärder i form av: 

- Behov av förtydligande av arbetssätt  
- Arbeta med riskanalys vid omorganisation 
- Arbeta tvärprofessionellt 
- Åtgärda dåligt arbetsmiljö eftersom den påverkade arbetet med brukarna 
- Personal i behov av handledning 
- Säkerställa anställningsförfarandet samt personalens introduktion 
- Åtgärda den bristande dokumentationen 
- Informera om rapporteringsskyldighet och följsamhet till rutiner 
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Anmälan till IVO 
Fyra lex Sarah ärenden anmäldes till IVO under 2019, då bedömningen var att det förelåg 
påtaglig risk för allvarligt missförhållande eller var allvarlig missförhållande. I samtliga 
anmälningar har IVO fattat beslut att ärenden avslutas utan åtgärd av IVO. Skälen för beslutet är 
att huvudmannen har fullgjort sin utrednings och anmälningsskyldighet i enlighet med 24-e f§§ 
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller 14 kap. 6-7§§ 
Socialtjänstlagen (2001:453), SoL.  
 
 
 

Verksamhet upphandlad enligt LOU eller LOV  
Den 3 februari 2018 tog Attendo över driften av Sociala omsorgsförvaltningens 14 LSS-bostäder 
efter en ny entreprenadupphandling utifrån upphandlingsmodell ”bästa förhållandet mellan pris 
och kvalitet”. I den nya upphandlingen kravställdes att entreprenaden skulle använda sig av 
samma verksamhetssystem som kommunen, d.v.s. Viva för journalföring och avvikelsehantering. 
Detta infördes när Attendo övertog verksamheterna och har således dokumenterat och 
avvikelserapporterat i Viva under hela 2019.  
 
Under 2019 drevs ett boende som ett föräldrakooperativ och det är kvar i samma driftsform. 
Föräldrakooperativet dokumenterar idag i ett eget system. Arbete pågår som leds av Sociala 
omsorgsförvaltningens IKT-samordnare med att skapa samma möjlighet till dokumentation och 
registrering av avvikelser i Viva för föräldrakooperativet som för övriga privata utförare.  
 
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ansvar för hälso- och sjukvården inom både LOU 
och LOV. De privata utförarna har ett eget ansvar för att upprätta en patientsäkerhets- och 
verksamhetsberättelse i sina verksamheter för 2019. HSL-avvikelser redovisas i rapporten på 
samma sätt som för verksamhet i kommunal regi. I övrigt redovisas endast tillgängliga resultat 
utan analys då det åligger privata utförare att i egen kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 
redovisa detta. Se bilaga för separat statistik för privata HSL-avvikelser. 
 
Under året har totalt 20 mervärden för kvalitet följts upp inom samtliga fem mervärdesområden 
på Attendos boenden. Metod för uppföljningen har bestått i besök på boendet, samtal med 
personal och verksamhetschef, dokumentgranskning, schemaöversyner mm. Analysen av 
resultaten är att Attendo har förbättrat följsamheten och utförandet av mervärdena i stor grad. 
Genom att följa resultaten över tid ses en ökning med 140 procent av antal krav som idag uppnår 
ett godkänt resultat för samtliga boenden jämfört med våren 2019. Det finns dock fortfarande 
krav som inte är godkända. Attendo har för dessa beskrivit vilka åtgärder man kommer vidta för 
att uppfylla kraven såsom utlovat. Nya uppföljningar kommer ske under 2020. 
 
En oanmäld tillsyn har genomförts under året. 
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Mål och aktiviteter för kommande år  
 

• Fortsatt implementering och följsamhet till avvikelseprocessen och lex Sarah. Det behövs 
ett fortsatt strukturerat omhändertagande och arbete kring avvikelserna/Lex Sarah/Lex 
Maria på alla nivåer i förvaltningen. 
 

• Andelen brukare som upplever ett bra bemötande, trygghet och förtroende för 
medarbetare på Sociala omsorgsförvaltningen ska öka. Uppföljning i årlig brukarenkät.  
 

• Öka andel brukare som upplever sig delaktiga i både handläggningsprocessen och i 
utförandet av sina insatser. Samtliga brukare ska ha en aktuell genomförandeplan. 
 

• Genomföra verksamhetsgranskningar med tema delaktighet. 
 

• Se över möjlighet att ändra rapporteringen av statistik från IT vård och omsorg som idag 
sker januari-december till september-september.  
 

• Arbeta vidare med egenkontroller i förvaltningen 
 

• Följa rutinen för basala hygienregler samt genomföra egenkontroll hygien 
 

• Under året ska Vårdhygienrutin rutin och ansvar gällande klädregler genomföras 
 

• Öka andel riskbedömningar/kartlägga behov av riskbedömningar 
 

• Kartläggning och översyn av teammöten i förvaltningen samt ev. revidering av befintlig 
rutin  
 

• Se över uppdraget och organisationen kring stödpedagogerna 
 

• Nationellt pågår en omställning av vården som kommer påverka kommunen. 
Omställningen benämns nära vård. Detta ställer större krav på kommunens hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och regionen. I Västra Götalandsregionen pågår ett arbete med 
framtidens vårdinformationsmiljö, en digitaliseringssatsning som även kommer involvera 
kommunen.  
 

• Nationell handlingsplan för att öka patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024 
”Agera för säker vård” kommer att omhändertas. 
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Bilagor 
Bilaga 1, Avvikelser HSL 
Bilaga 2, Avvikelser SoL 
Bilaga 3, Avvikelser LSS 
Bilaga 4, Lex Sarah 
Bilaga 5, Synpunkter 
Bilaga 6, Privata utförare avvikelser HSL 
Bilaga 7, Privata utförare LSS 
Bilaga 8, Rekommendationer/planerade aktiviteter 2020 
  



 
 
 
 
 
 
Bilaga 1. 
HSL-avvikelser Sociala omsorgsförvaltningen 2019 
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Bilaga 2.  
SoL-avvikelser typ av avvikelse  
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Bilaga 3. 
LSS-avvikelse typ av händelse 
 

 
 
 
 
LSS- avvikelser orsak 
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LSS riskanalys 
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Bilaga 4 Lex Sarah 

Lex Sarah Utredning 2019   

Ärende som avslutats under året   

   

   

   

 TOTALT  

1. Utredning avslutas - inget missförhållande 9  

2. Utredning avslutas - risk för missförhållande 7  

3. Utredning avslutas - missförhållande 11  

4. Utredning avslutas - påtaglig risk för allvarligt 
missförhållande 3  

5. Utredning avslutas - allvarligt missförhållande 1  

TOTALT 31  
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Bilaga 5. Tabell inkomna synpunkter 2019: 
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Bilaga 6. HSL-avvikelser privata utförare 2019 
 

 
 
 
Bilaga 7. Privata utförare avvikelser LSS 
 
 



 
 
Bilaga 8 – Rekommendationer/planerade aktiviteter 2020 med utgångspunkt från 2019 
års patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 
 
Avvikelser SoL, LSS och HSL 

 Implementering och följsamhet till avvikelseprocessen och lex Sarah  

 Analysteamet levererar ett sammanställt resultat av rapporterade avvikelser. Det behövs 
ett fortsatt strukturerat omhändertagande och arbete kring avvikelserna på alla nivåer i 
förvaltningen. 

 Införa digitala signeringslistor för att säkra att patienten får sina beställda hälso- och 
sjukvårdsinsatser. 

 Arbetssättet kring avvikelser i vårdsamverkan ses över i närvårdssamverkan 

 Se över möjlighet att ändra rapporteringen av statistik från IT vård och omsorg som idag 
sker januari-december till september-september. 
 

 
Lex Sarah 

 Säkra arbetssättet så att åtgärder som identifieras i en lex Sarah utredning vidtas och följs 
upp 
 

 
Egenkontroll 

 Arbeta vidare med egenkontroller i förvaltningen 

 Basala hygienregler och klädregler genomförs under året  
 
 

Dokumentation enligt socialtjänstlagen  

 Kunskap i social dokumentation 

 Sätta mål för antal upprättade genomförandeplaner i förvaltningen  

 Följa upp rutinen för social dokumentation 

 Inventera användare i förvaltningen som har behov av mobil dokumentation 
 
 
Dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen  

 Övergripande journalgranskning av MAS/MAR 

 Utveckla mobil dokumentation 

 Utveckla möjligheten att bli producent i NPÖ så andra vårdgivare kan ta del av patientens 
journal 

 
 
Förebyggande insatser HSL 

 Öka andelen riskbedömningar, säkra att åtgärder vidtas och öka kompetensen kring det 
riskförebyggande arbetet 

 Kartlägga behov av andra riskbedömningar utöver fall, trycksår, undernäring 
 

 
Öka brukaren/patientens delaktighet 

 Genomföra verksamhetsgranskningar med tema delaktighet  
Kompetensutveckling 
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 Fortsätta utbildning genomförandeplansarbete, men utvidga den till utbildning i social 
dokumentation 

 Tydliggöra rutinen för synpunkpunktshantering  

 Se över möjligheten att förenkla för medborgaren att lämna synpunkter på boras.se 

 Processer och rutiner läggs i Canea vilket kräver att medarbetare har kunskap och kan 
använda systemet 
 

 
Läkemedel 

 Påbörja arbetet med läkemedelsprocessen 
 

 
Samverkan 

 Upprätta rutin för samverkan mellan korttidsvistelse och ansvarig vårdgivare gällande 
hälso- och sjukvårdsinsatser 

 Följa och utveckla arbetet med SIP  

 Kartläggning och översyn av teammöten i förvaltningen 
 

 
Säkerställa en god palliativ vård vid livets slut  

 Implementering och följsamhet till palliativprocessen.  
 
 
Övrigt 

 Se över uppdraget och organisationen kring stödpedagogerna 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

David Englund 
Handläggare 
033 353854 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-04-20 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2020-00057 1.1.3.1 
 

  

 

Ordförandebeslut - Resursöverföring till privata 
utförare i Corona-krisen 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisat ordförandebeslut läggs till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 
Ordförandebeslut fattat 2020-03-24 redovisas till nämnden.               

Beslutsunderlag 
1. Ordförandebeslut 2020-03-24, SON 2020-00050                                
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Sofie Karlsson 
Handläggare 
033 358279 

SKRIVELSE ORDFÖRANDEBESLUT 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-03-24 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2020-00050 1.1.3.1 
 

  

 

Ordförandebeslut - Resursöverföring till privata 
utförare i Corona-krisen 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden upphäver nämndens beslut fattat den 23 mars 2020, 
dnr SON 2020-00050. 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillsvidare betala ersättning enligt 
avtalsförlagan för LSS daglig verksamhet med vissa särskilda villkor, se bilaga 1.        

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har beslutat att tillfälligt stänga daglig verksamhet 
som drivs i kommunal regi. I syfte att minska risken för smittspridning av 
Covid-19 tillåts inte heller brukare som bor i kommunala bostäder med särskild 
service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS delta 
i daglig verksamhet som drivs i privat regi enligt lagen om valfrihetssystem.  
 
Med beaktande av den senaste informationen från Folkhälsomyndigheten 
angående utvecklingen av den allmänna smittspridningen kommer högst troligt 
den tillfälliga stängningen av daglig verksamhet behöva bestå under en okänd 
tid.  
 
Den verksamhet som Sociala omsorgsnämnden bedriver är en samhällsnyttig 
funktion och daglig verksamhet är betydelsefull för nämndens målgrupp. Enligt 
lagen om valfrihetssystem är det den enskilde brukaren som väljer vilken 
verksamhet denne vill gå i. Vidare är målgruppen en särskilt utsatt grupp i 
samhället. För att uppfylla de intentioner som stadgas i lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade om målgruppens rätt till goda levnadsvillkor 
är det av vikt att säkerställa nämndens tillgång till platserna så snart 
spridningsrisken för Covid-19 minskat så pass att det är möjligt att återuppta 
normal verksamhet.  
 
I samråd med vice ordförande Mattias Karlsson beslutar därför Sociala 
omsorgsnämnden genom ordföranden att upphäva beslutet från den 23 mars.  
 
Diskussion med utförare har förts vilka om kompensatoriska tjänster som 
utföraren kan erbjuda med hänsyn tagen till de resurser som frigjorts hos 
genom att brukare i inte kommer delta i den dagliga verksamheten. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

 
Beslutet gäller tillsvidare och kommer upphävas när behovet inte längre 
kvarstår.   
               

Samverkan 
Information till FSG 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

 

 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Marita Magnusson 
Handläggare 
033 358161 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-04-20 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2020-00001 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 
1. Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 

Maria Wall, ansvarskod 308185, startdatum 2020-01-08 
Annica Sommar, ansvarskod 300200, startdatum 2020-02-03 
Nathalie Henriksson Isaksson, ansvarskod 307122, startdatum 2020-03-11 
Sofie Karlsson, ansvarskod 300500, startdatum 2020-03-16 
Frida Helsing Ohlsson, ansvarskod 307122, startdatum 2020-03-23 
 

2. Protokoll från Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp – FSG 
2020-02-17 
Dnr SON 2020-00015 2.3.1.1 
 

3. Protokoll från Sociala omsorgsnämndens socialutskott 2020-02-24 
 

4. 2020-02-27 
Utredning lex Sarah SoL 
Dnr SON 2019-00180 3.7.2.0 
 

5. 2020-03-06 
Utredning lex Sarah SoL 
Dnr SON 2020-00003 3.7.2.0 
 

6. Protokoll från lokal samverkansgrupp – LSG 2020-03-11 
Dnr SON 2020-00014 2.3.1.1 
 

7. Protokoll från Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp – FSG 
2020-03-16 
Dnr SON 2020-00015 2.3.1.1 
 

8. Protokoll från Sociala omsorgsnämndens socialutskott 2020-03-23 
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9. 2020-03-27 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2019-00135 3.7.2.0  
 

 
              
Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Marita Magnusson 
Handläggare 
033 358161 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 
1(4) 

Datum 
2020-04-20 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2020-00002 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 
1. 2020-02-17 

Beslut 2020-02-14 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 1325-19 

2. 2020-02-17 
Remissyttrande till Västkom från Kommunstyrelsen – Borås Stads 
remissyttrande över Samverkan för barns och ungas bästa – 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och  
Västra Götalandsregionen 
Dnr KS 2019-00990 1.1.2.1 

3. 2020-02-17 
Remissyttrande från Kommunstyrelsen till Boråsregionen och Sjuhärads 
kommunalförbund – Borås Stads remissyttrande över Remiss: 
Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 
Dnr KS 2019-00985 1.1.2.1 

4. 2020-02-20 
Beslut 2020-02-14 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 2814-19 

5. 2020-02-20 
Beslut 2020-02-18 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 2563-19 

6. 2020-02-21 
Beslut 2020-02-20 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 3651-19 

7. 2020-02-24 
Dom 2020-02-20 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 385-19 

8. 2020-02-25 
Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 765-20 
Dnr FJO 2020/66 

9. 2020-02-28 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-02-17, § 63, nämndbudget och 
reviderad investeringsbudget 2020 
Dnr KS 2019-00037 1.2.4.1 



Borås Stad 
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2(4) 
 

 

10. 2020-03-02 
Beslut från Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 24, enkäter gällande 
rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut t.o.m.  
30 september 2019 
Dnr KS 2019-00449 3.7.2.25 

11. 2020-03-02 
Dom 2020-02-27 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3158-19 

12. 2020-03-02 
Mål och inriktning 2020 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 

13. 2020-03-03 
Dom 2020-03-02 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4184-19 

14. 2020-03-11 
Dom 2020-03-06 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 7164-19 

15. 2020-03-11 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4993-18 

16. 2020-03-13 
Dom 2020-03-10 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5999-19, 
799-20 

17. 2020-03-16 
Dom 2020-03-09 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 1154-19 

18. 2020-03-16 
Beslut 2020-03-12 från Högsta förvaltningsdomstolen i mål nr 1330-20 

19. 2020-03-16 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-03-02, § 99, Brotorpsgatans LSS 
ombyggnation 
Dnr KS 2020-00105 2.6.1.1 

20. 2020-03-17 
Ordförandebeslut från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om att 
bedriva fjärr- och distansundervisning för elever inom gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolans nationella program, vuxenutbildningen, 
yrkeshögskolan Borås Stad från och med 2020-03-18 
Dnr GVUN 2020-00086 1.1.3.1 

21. 2020-03-17 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3887-19 

22. 2020-03-19 
Dom 2020-03-16 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 420-20 

23. 2020-03-25 
Beslut 2020-03-18 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 113-20 

24. 2020-03-26 
Dom 2020-03-24 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 30-19 
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25. 2020-03-26 
Årsredovisning 2019 Husbonden Ekonomisk Förening 
Dnr SON 2020-00053 1.2.3.25 

26. 2020-03-26 
Kvalitetsberättelse 2019 och verksamhetsplan 2020  
Husbonden Ekonomisk Förening 
Dnr SON 2020-00053 1.2.3.25 

27. 2020-03-27 
Dom 2020-03-26 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5212-19 

28. 2020-03-27 
Dom 2020-03-24 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3979-19 

29. 2020-03-31 
Beslut från Kommunfullmäktige 2020-03-19, § 32, extra medel till 
välfärden 
Dnr KS 2020-00219 1.2.4.1 

30. 2020-03-31 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4407-19 

31. 2020-03-31 
Beslut från Kommunfullmäktige 2020-03-19, § 38, ändring i det 
gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och samtliga nämnder 
samt i dt gemensamma ägardirektivet ör de kommunala bolagen 
Dnr KS 2020-00302 1.2.2.2 

32. 2020-03-31 
Beslut från Kommunfullmäktige 2020-03-19, § 31, avsägelse av 
förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval 
Dnr KS 2020-00225 1.1.1.2 

33. 2020-04-01 
Beslut från Vård- och äldrenämnden 2020-03-24, § 38, framflyttning av 
införandet förenklat beslutsfattande med anledning av Corona 
Dnr VAN 2020-00083 1.1.3.1 

34. 2020-04-03 
Beslut från Miljö- och konsumentnämnden 2020-03-31, § 73, miljörapport 
2019 gällande Borås Stad 
Dnr 2019-2679 

35. 2020-04-03 
Dom 2020-04-01 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4461-19 

36. 2020-04-06 
Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4993-18 

37. 2020-04-07 
Dom 2020-04-03 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5387-19 
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38. 2020-04-08 
Ordförandebeslut 2020-03-30 från Socialnämnden i Falkenbergs kommun 
om tillfällig vistelse i kommunen. 

 
               

 
Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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