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Budgetuppföljning efter juli 2017 
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1 Inledning 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgens delområde barn och 
familj och vuxna samt för ensamkommande barn. 

Nämnden har dessutom två av Kommunfullmäktige fastställa samarbetsuppdrag. Ett särskilt 
samarbetsuppdrag för barn och unga samt ett särskilt samarbetsuppdrag för boendeprocessen "mjuka 
frågor". Samarbetsuppdragen innebär att nämnden: 

 Har befogenhet att sammankalla berörda nämnder 

 Har ansvaret att samarbetsuppdragen kommer i gång 

 Skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete 

 Formulera mål för arbetet för arbetet 

 Att resultatet mäts utvärderas och redovisas 

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

Utöver samarbetsuppdragen har nämnden erhållit följande uppdrag från Kommunfullmäktige: 

 Utreda införande av ett stödboende för personer som har varit i missbruk. 

 Inom ramen för sitt samordningsansvar, klargöra samt tydliggöra mandat och befogenheter 
kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder. 

 Utreda hur vi på bästa vis kan samordna bostäder åt de som nu är utanför bostadsmarknaden. 
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2 Nämndens verksamhet 1 

2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 2016-

07 
Budget2017 

Budget 
2017-07 

Utfall 2017-
07 

Prognos 
2017 

Avvikelse 

Central 
administr
ation 

 -11 414 -6 637 -9 083 -11 414 0 

Politisk 
verksamh
et 

 -1 902 -1 109 -829 -1 902 0 

Allmän 
IFO-
administr
ation 

 -62 111 -36 102 -33 370 -62 111 0 

Barn- och 
ungdoms
vård 

 -119 363 -69 553 -67 640 -121 977 -2 614 

Vård av 
vuxna 

 -63 996 -37 265 -37 357 -68 996 -5 000 

Flyktingve
rksamhet 

 0 90 0 0 0 

Övrig 
verksamh
et 

 0 0 0 0 0 

Buffert  -2 614 -1 525 0 0 2 614 

Summa  -261 400 -152 101 -148 279 -266 400 -5 000 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 5 000 tkr. 

I tidigare bokslut för Borås Stad har underskott på grund av beslut i Förvaltningsrätten om tvång i 
öppenvård som belastat verksamheten täckts och inte förts som ackumulerade resultat. Denna princip 
förutsatts fortsätta inom Individ- och familjeomsorgsnämnden, kostnaderna för tvång i öppenvård som 
beräknas ligga runt 5 miljoner. 

Nämnden har också svårigheter med att finansiera köp av externa platser inom barn och ungdomsvård, 
där det skett en ökning jämfört med tidigare. Underskottet beräknas till 2 614 tkr. 

Bufferten på 2 614 tkr täcker en del av underskottet. 

Central administration 

Central administration består av förvaltningsledning, kvalitet och utveckling, ekonomifunktion, 
personalfunktion samt övrig stödverksamhet. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheten 
med ständiga förbättring. Verksamheten beräknas göra ett nollresultat. 

Politisk nämnd  

Politisk nämnd består av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 50 % av 
nämndsekreterare. Verksamheten beräknas klara sin budget. 
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Allmän IFO Administration 

Allmän IFO Administration består av administration av myndighetsutövning för barn och unga, samt 
vuxna. Inom myndighetsutövning barn och unga är verksamheten uppdelat i tre områden på samma 
sätt som år 2016. Inom administration av myndighetsutövning är det svårt med kompetensförsörjning 
av socionomer. Kompetensförsörjning är ett branschproblem som kräver insatser inom nämnden, men 
även kommunövergripande. I verksamheten är det stor personalbrist och det köps in konsulter från 
bemanningsföretag. 

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

Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse. 

Barn och ungdomsvård 

Barn och ungdomsvård består av köp av institutionsvård för barn och unga i åldern 0-20 år, 
familjehemsvård för barn och unga, öppna insatser för barn och unga, samt bistånd som avser boende. 

Nämnden ska fokusera på tidiga insatser. Utredningsarbetet ska utvecklas vad gäller tydliggörande av 
barn och ungas behov och öka delaktigheten hos den enskilde. All vård som ges med stöd av 
Socialtjänstlagen ska ske i nära samarbete och samförstånd med samtliga parter och med barn och 
ungas behov i centrum. Arbetsmodellen, rätt matchat stöd, ska fortsatt utvecklas så att den samlade 
kompetensen inom individ- och familjeomsorgen nyttjas optimalt för att bäst matcha stöd till den 
enskilde. Samarbetet mellan myndighets- och insatsfunktionerna men också med annan verksamhet 
eller huvudman ska fortsätta att utvecklas. Allt för att uppnå bästa resultat av vård för den enskilde. 
Handläggarna vid myndighetsfunktionen och personalen inom insatsfunktionen som har uppdrag kring 
en individ ska tillsammans verka som ett team kring den enskilde för att bästa och mest effektiva vård 
ska kunna ges. Detta förhållningssätt ska eftersträvas även när en annan verksamhet eller huvudman 
finns med och bistår den enskilde. 

Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder genom familjerådgivning, socialrådgivning, 
samarbetssamtal, fältverksamhet samt Dialogcentrum. Verksamheten har också barngruppsverksamhet 
genom Hopptornet som främst vänder sig till barn med separerade föräldrar. Barn och unga är också 
med i ett projekt för ökad skolnärvaro där IFO erbjuder initialt en föräldrastödskontakt. 

Öppenvårdsinsatser inom den sociala barn- och ungdomsvården innebär allt från stöd i ett tidigt skede 
för att minska risken för framtida psykosociala svårigheter, till insatser som riktar sig till en viss 
målgrupp där påtagliga problem redan visat sig. Verksamheten arbetar nu via en modell för rätt matchat 
stöd till den enskilde som innebär att socialsekreterare utreder behov och insatser matchas av en samlad 
insatsfunktion för ökad flexibilitet och bättre nyttjande av den samlande kompetensen. Verksamheten 
handhar också heldygnsinsatser genom intern familjehemsvård och hem vård och boende. 

När verksamheten inte kan möta upp behoven i ett tidigt skede till följd av den rådande personalbristen 
medför det att komplexiteten i den enskildes situation riskerar öka, vilket på sikt kan komma kräva fler 
omfattande och kostsamma insatser. 

Verksamheten Barnahus som Individ- och familjeomsorgsnämnden bedriver ihop med 
Västragötalandsregionen, Polisen, kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn, Vårgårda, Alingsås, Lerum samt Åklagarmyndigheten, är en myndighetssamverkan i 
gemensamma lokaler för barn som misstänkts vara utsatta för brott. Med Barnahus är det ett bättre 
bemötande och omhändertagande av barnet i utredningssituationen. Alla aktörer är med samtidigt och 
får del av de uppgifter barnet lämnar. Verksamheten erbjuder också omgående barnet och dess 
föräldrar krisstöd och krisbearbetning. Det finns två samordnare som håller ihop arbetet på Barnahus. 
Arbetssättet innebär att verksamheten får ett bättre underlag för skyddsbedömningar och en ökad 
kunskap om de inblandade aktörernas kompetenser. 
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Vård av vuxna 

Vård av vuxna med missbruksproblematik består av köp av institutionsvård, familjehemsvård, öppna 
insatser för vuxna, individuell behovsprövad öppenvård samt övriga öppna insatser. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer att arbeta riktat mot gruppen unga vuxna med en egen 
myndighetsutövning. Det kommer att förbättra möjligheten att nå gruppen och så småningom optimalt 
nyttja den samlade kompetensen inom individ och familjeomsorgen för att bäst matcha stöd till den 
enskilde. 

Inom verksamhetsområdet IFO vuxen hanteras övergångslägenheter och sociala kontrakt, utifrån 
biståndsbeslut, av den boendesociala enheten. Det finns jourlägenheter för målgrupperna 
relationsvåldsutsatta och barnfamiljer. Det vräkningsförebyggande arbetet samordnas av nämnden och 
är en viktig del i Program mot hemlöshet. Hemlöshet är ett allt mer central problem för socialtjänsten 
och nämndens samordningsansvar är förtydligat i nämndens boendeuppdrag. 

Det finns verksamhet på Kaptensgatan med blockhyrda lägenheter och stöd för personer med 
bestående psykisk och/eller fysisk ohälsa utifrån sitt missbruk. På Klintesväng finns stödboende för 
tillfällig dygnetrunt boende. Det finns även två härbärgen varav ett är utan biståndsbeslut på 
Badhusgatan och med biståndsbeslut på Klintesväng. En dagverksamhet som vänder sig till personer 
med missbruksproblem finns också och heter Träffen. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har också en verksamhet på Badhusgatan som är på entreprenad. 
Verksamheten på Badhusgatan är ett stödboende för personer med missbruksproblem och psykisk 
ohälsa. 

IFO vuxen har två öppenvårdsmottagningar, Yxhammarmottagningen och Cedern. Verksamheterna 
arbetar med målgruppen 13 år och uppåt med riskbruk, missbruk eller beroende. 
Yxhammarmottagningen arbetar även med anhöriga och barn till anhöriga till personer med missbruk. 
Inom insatserna finns även mobila teamet och en strukturerad öppenvårdsinsats Smedjan som startades 
upp under år 2016 och är ett utvecklingsområde. Smedjan erbjuder insatser som tidigare har köpts 
externt. 

Flyktingverksamhet 

Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande barn. 

Verksamheten bedriver idag fem boende. Två av dessa är stödboende. För ett boende har hyresavtalet 
sagts upp och kommer att avvecklas under första halvåret 2018. 

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

Flyktingverksamheten kommer fortsatt att vara en förhållandevis stor andel av IFO verksamheten men 
de nationella åtgärderna kommer att göra så verksamhetens storlek kommer att minska. Verksamheten 
finansieras av Migrationsverket. 
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3 Verksamhetsmått 

3.1 Individ- och familjeomsorg. 

3.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

Verksamhetsmått  Utfall Jul 2016 Budget 2017 Utfall Jul 2017 

Antal barn och unga med 
heldygnsinsatser   190  

Antal barn och unga med 
öppenvårdsinsatser     

Antal ensamkommande barn med 
heldygnsinsatser     

3.1.2 Vuxen 

Verksamhetsmått  Utfall Jul 2016 Budget 2017 Utfall Jul 2017 

Antal vuxna personer över 20 år 
med heldygnsinsatser   90  

Antal vuxna personer över 20 år 
med öppenvårdsinsatser     

 



                      
                     
P                  Per-Olof Jinnegård                  2017-08-15 
                    Chef för ekonomifunktion                   
 

 

 
 
 
Budget 2018:1 
 
Individ- och Familjeomsorgsnämnden prelimnära kommunbidrag för år 2018 är 267 700 
tkr. Nämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgens delområde barn och familj och 
vuxna samt för ensamkommande barn. 

 
Förslag till beslut 
Individ- och Familjeomsorgsnämnden fastställer upprättat förslag för år 2018 och 
översänder densamma till Kommunstyrelsen.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
Mats Tolfsson  Anna-Lena Sellergren 
Ordförande   Förvaltningschef 
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1  Inledning 

Individ- och familjeomsorgsnämnden är en ny nämnd från och med 2017-01-01 som ansvarar för 
delområde barn och unga, vuxna samt för ensamkommande barn. Nämnden har dessutom tilldelats två 
av kommunalfullmäktiges fastställda samarbetsuppdrag. Ett särskilt samarbetsuppdrag gällande barn 
och unga i riskzonen, samt ett samarbetsuppdrag gällande boendeprocessen. 

Brukare och befolkning 
Befolkningen i Borås ökar stadigt och prognosen inför 2018 är en fortsatt ökning på ca 1300 invånare. I 
dessa siffror finns en beräknad ökning på ca 500 i åldern 0-17 år. Antalet anmälningar har ökat under 
2017 och utifrån denna trend och även stigande befolkning räknar nämnden med en viss ökning av 
brukare under 2018. Antalet ensamkommande flyktingbarn beräknas fortsätta att minska då inflödet i 
stort sett upphört och då ett antal fått avslag på sin asylansökan. 

Verksamhet 
Den nya organisationen med en samlad IFO Barn och unga och IFO Vuxen inom en nämnd medför 
en styrka och en samlad kompetens. 

Asylverksamheten kommer att minska ytterligare under 2018. Boenden kommer att göras om till 
stödboenden och några kommer även att avvecklas. Förutsättningarna för planering är svår eftersom 
nationella regleringar och ersättningar inom detta område ändras relativt ofta. 
 
Programmet för den sociala barn och ungdomsvården kommer under 2017 resultera i planer för olika 
aktiviteter inom områdena medskapande, helhetssyn, förutsättningar, samverkan och utveckling. Detta  
är en långsiktig inriktning som innebär utveckling av verksamheten under 2018 och framåt. 

Utvecklingsarbetet med den förstärkta familjehemsvården ger utökat stöd till de placerade barnen och 
till familjehemmen. 
 
Den samverkan som sker utifrån Individ- och familjeomsorgsnämnden kommunövergripande 
samordningsansvar för sociala boendefrågor kommer att påverka verksamheten under 2018. Detta kan 
medföra ett utökat uppdrag för att  utveckla en väg in till Borås stad för samtliga som har en social 
boendeproblematik. 

 
Ett drogfritt boende för missbrukare som varit i behandling utreds under 2017 och kan komma att 
genomföras under 2018. 
Samverkan inom ramarna för samverkansformerna Säker och trygg kommun samt Närvårdssamverkan 
kommer att fortsätta och förväntas utvecklas under 2018. 

Efter ett år av lokalförändringar under 2017 för nämndens samtliga verksamheter förväntas nämnden 
under 2018 och närmaste åren att ha en stabilare situation avseende lokaler. Lokaliseringen i flera 
fastigheter ger dock effekter för verksamheten och innebär en kostnadsnackdel. 

Medarbetare 
Kompetensförsörjningen är en branschproblematik främst avseende socionomer som kräver insatser 
både inom nämnden men även kommunövergripande. En plan för systematisk kompetensförsörjning 
görs inom nämnden men även det kommunövergripande arbetet som startat under 2017 förväntas ge 
resultat under 2018. Individ- och familjeomsorgen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och att 
öka marknadsföringen av både verksamhet och de yrken som finns i verksamheten. 
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2  Omvärldsanalys 

Rekrytering - personal/lönepolitiken 
Inom området barn och familj finns lagreglerade behörighetskrav för att utföra vissa arbetsuppgifter i 
socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Dessa krav innebär i praktiken att det i dagsläget endast är en 
socionomexamen som ger behörighet. Det har blivit avsevärt svårare att rekrytera personal till 
socialtjänsten runt om i landet. Antalet socionomer som söker sig ifrån kommuner och landsting har 
ökat och fler har även sökt sig till bemanningsföretag. Tillgången på socionomer behöver säkras upp så 
att verksamheten har tillgång till erfaren och kompetent personal. Detta ger möjlighet för verksamheten 
att fortsätta utvecklas, kvalitetssäkras och effektiviseras. Åtgärder har initieras och ytterligare åtgärder 
planeras framöver. En central arbetsgrupp kring kompetensförsörjning, arbetsvillkor och lönebildning 
har tillsatts med syfte att ta fram en handlingsplan som stärker Borås stad som arbetsgivare för 
socionomer. 

Svårigheten att rekrytera personal med adekvat utbildning och kompetens gäller även enhetschefer och 
behandlingspersonal och är en annan kritisk framgångsfaktor. 

En utredning pågår inom socialtjänstklustret gällande chef i beredskap för att säkerställa och tydliggöra 
arbetsmiljö- och arbetsgivaransvaret kvällar, nätter och helger. 

Brist på familjehem  
Människors livsvillkor och inställning till socialt arbete har förändrats vilket bidrar till en ökad svårighet 
att rekrytera familjehem. Fler och fler familjehem, både nationellt och lokalt, väljer också att ta 
uppdragen via privata aktörer istället för genom kommunerna. Det finns planer på att bilda ett 
nationellt nätverk kring arbetet med att rekrytera och behålla bland annat familjehem, kontaktfamiljer 
och kontaktpersoner. Individ- och familjeomsorgen har för avsikt att följa och vara med i detta arbete. 

Ensamkommande asylsökande barn 
Det är ett fortsatt lågt antal ensamkommande barn som söker asyl i Sverige. Nationella regleringar och 
ersättningar påverkar dock situationen och förutsättningarna för verksamheten för de ensamkommande 
barn som redan finns i Borås. Ett nytt ersättningssystem har införts från och med 1 juli 2017. Utifrån 
detta har verksamheten agerat och påbörjat en omställning av olika boenden som kommer att fortsätta 
under 2018. HVB-boenden (Hem för vård och boende) görs i flera fall om till stödboenden. Den nya 
Gymnasielagen som gäller från och med 1 juni 2017 påverkar även några ensamkommande barn i 
Borås. Under sommaren 2017 har även regeringen lagt ett förslag som påverkar desto fler. Förslaget ger 
kommunerna  möjlighet att behålla kvar även de ensamkommande asylsökande som fyller 18 år, i 
kommunen. Varje kommun kan avgöra hur man vill agera i denna fråga. En ersättning med 2,1 milj. 
kommer att lämnas till Borås stad för denna grupp. Ersättningen täcker inte de kostnader som det 
medför att ha kvar barnen och i så fall behöver dessa täckas på annat sätt. 
Bristen på lediga lägenheter i Borås får konsekvenser för målgruppen ensamkommande barns 
möjligheter att flytta ut från Hem för vård- och boenden (HVB), stödboende och familjehem. 

Asylsökande barn som bor med sina vårdnadshavare/föräldrar 
I landet finns en ökning av antalet asylsökande familjer med minderåriga barn och detta gäller även 
Borås. Många bor trångbott och har med sig traumatiska upplevelser. Antalet som kan bli aktuella för 
insatser inom Individ- och familjeomsorgen kan förmodas öka under de närmaste åren. 

Brist på bostäder - konsekvenser 
Generellt sett är utbudet av bostäder idag för lågt i Borås men bostadsbristens konsekvenser är inte lika 
för alla utan varierar beroende på exempelvis ekonomiska resurser. Kommunens ansvar i 
hemlöshetsfrågan befinner sig mellan den generella bostadsförsörjningen och socialtjänsten. 
Socialtjänsten har inget generellt ansvar för att ordna en bostad till bostadslösa men kan däremot 
besluta om bistånd till boende med olika individuellt utformade insatser. Hemlösheten har blivit ett allt 
mer centralt problem för socialtjänsten. 

Särskilt svårt att tillgodose sitt behov av bostad har hushåll som har stora problem med att lösa sin 
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bostadssituation själva och/eller är i behov av särskilda insatser från socialtjänsten för att kunna få en 
bostad. Möjligheten att tillgodose bostadsbehoven för denna målgrupp sker främst genom omsättning 
inom det befintliga bostadsbeståndet. Detta kräver att IFO har ett nära strukturerat samarbete med 
både de kommunala bostadsbolagen och privata bostadsbolag. En viktig del i detta är det boendesociala 
arbetet som blir den trygghet som gör att bostadsbolagen låter socialtjänsten anskaffa lägenheter i deras 
bestånd. Nämnden avser att ta initiativ i syfte att öka antalet tillgängliga lägenheter inom ramen för sitt 
samarbetsuppdrag för boendeprocessen. 
 
Förändringar inom Familjerättsområdet 
Regeringen har tillsatt en utredning med uppdrag att se över reglerna för hur faderskap och 
föräldraskap fastställs. Utredningen ska bl.a. lämna förslag på hur reglerna om bekräftelse av faderskap 
och föräldraskap för ogifta kan moderniseras och förenklas, bland annat utifrån de möjligheter som 
digitaliseringen kan erbjuda. Utredningen skall lämna ett förslag senast 31 augusti 2018 och kan komma 
att påverka arbetet med faderskapserkännanden. 
 
Sprututbytesprogram 
Den 1 mars 2017 trädde en ny lag i kraft som syftar till att förbättra tillgången till sprututbyten för 
personer som injicerar droger. Sprututbyte bedöms vara effektivt för att bekämpa spridningen av 
smittsamma sjukdomar och rekommenderas av myndigheter i Sverige och internationellt. I en förstudie 
föreslås att sprututbytesverksamhet startar på fyra orter i Västra Götaland; i Göteborg, Trollhättan, 
Borås och Skövde. Verksamheten lokaliseras i närheten av sjukhusens infektionskliniker. Målgruppen är 
personer som är 18 år och äldre och som injicerar droger. Individ- och familjeomsorgen kommer att 
involveras i samverkan kring sprututbytesprogrammet och även i viss mån erbjuda möjligheter till 
insatser för drogmissbrukare. 
 
Digitalisering - Informations- och kommunikationsteknik (IKT) 
Digitaliseringen ökar möjligheten för brukare att få kontakt med socialtjänsten. Det öppnar även upp 
för nya sätt att föra dialog mellan brukare och socialtjänsten. Tillskapandet av brukar - och 
närståendebaserade nätverk via socialtjänsten kan stödja möjligheter till självhjälp. Socialtjänstens 
handläggning kan effektiviseras och därmed förbättra servicen till brukarna. Nya e-tjänster är på gång 
att utvecklas inom t.ex. råd- och stöd och chattforum. Utvecklingen påverkar såväl arbetssätt som 
mjuk- och hårdvara i verksamheten. Utvecklingsarbetet kräver ekonomiska resurser. 

Överenskommelse om samarbete mellan regionen och kommunerna                                                  
Överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk gäller   
fr o m 2017-04-01. Denna bygger på en lagstiftad skyldighet om samarbete kring två målgrupper och en 
generell skyldighet att samverka på individnivå. Ingen ska hamna mellan huvudmännens olika 
ansvarsområden och därför inte få den hjälp som individen behöver. Kostnadsansvaret ska klargöras i 
samband med placeringar. En schablon finns framtagen  som anger att kommunen betalar 2/3 och 
regionen 1/3. Kommunerna, psykiatrin och primärvården ska i samverkan arbeta för målgruppen 
personer med psykisk funktionsnedsättning/sjukdom och ett samtidigt missbruk tas om hand inom 
ramen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. 

Utväg - samverkan regionen och sjuhäradskommuner 
Kommuneras andel kommer att öka till 50 % och Utvägs personal utökas med en årsarbetare. Denna 
beslutade utökning finansieras av Individ- och familjeomsorgsnämnden som ej erhållit 
budgetkompensation för denna utökning. 
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3 Kommunfullmäktiges indikatorer och 

nämndens indikatorer och uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2016 
Målvärde 

2017 
Utfall T1 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Antal genomförda 
medborgardialoger. 

 1 0 1 1 

Antal genomförda medborgardialoger. 

Så nås målet för indikatorn 

Hur når nämnden målet för indikatorn? 
 
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. Individ- och familjeomsorgsnämnden har som mål att ha 1 genomförd 
medborgardialog under 2018. 

3.2 Livskraftig stadskärna 

Målbild 

En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av 
boende, handel och upplevelser. 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2016 
Målvärde 

2017 
Utfall T1 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

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

21 17 11 20 25 

Antal personer i en hemlöshetssituation som får eget förstahandskontrakt med 

hjälp av socialtjänsten. 

Så nås målet för indikatorn 

Nämnden ska ha en överenskommelse med de kommunala bostadsbolagen om antal lägenheter som 
ska upplåtas till sociala kontrakt per år och till arbetet med Bostad först. I nämndens 
samordningsuppdrag ligger att tydliggöra samverkan och prioriteringar utifrån bristen på bostäder i 
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staden och målet för indikatorn är därför svårt att uppnå i 2017 års budget. Orsaken är dels 
bostadssituationen dels att flertalet med sociala kontrakt inte har möjlighet att trots stöd erhålla egna 
kontrakt på kort sikt. 
 
Metod: 
 
Systematiserat arbete med de sociala andrahandskontrakten och övergångslägenheterna för att de 
boende i större utsträckning ska uppnå målet ett eget kontrakt. En del i  arbetet är samverkan med 
andra myndigheter och anpassat stöd till de boende utifrån deras individuella behov. 

3.3 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2016 
Målvärde 

2017 
Utfall T1 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

 6,4  6 5 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

 12  11 10 

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

 38  40 45 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Nämndens strategi för att minska sjukfrånvaron är att skapa förutsättningar för förvaltningens chefer 
att utöva sitt ledarskap samt att öka medarbetarnas delaktighet. Enheter som har närmare till chefen 
och ett stort inflytande över när och hur deras jobb utförs, har generellt sett lägre sjukfrånvaro. 
Nämnden ska också jobba aktivt med sjukskrivningar och tidiga insatser. De sjukskrivna medarbetarna 
ska löpande ha kontakt med sin chef och bjudas in till arbetsplatsträffar och sociala aktiviteter så att de 
inte tappar kontakten med sina arbetsplatser. Enhetscheferna ska ha månadsuppföljningar där de träffar 
både ekonomer och representanter för HR för att bedöma verksamhetens resultat ur flera perspektiv. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så nås målet för indikatorn 

Inom nämndens verksamhetsområde anställs timavlönade i första hand inom boenden för de 
ensamkommande barnen. Många av dessa enheter är nystartade och nämnden ska stabilisera denna 
verksamhet genom att tillsvidareanställa medarbetare i större utsträckning än vad som har varit möjligt i 
ett inledningsskede. I samband med att personalstyrkan dimensioneras på respektive enhet ska den 
arbetade tiden för timavlönade minska. 

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

Så nås målet för indikatorn 

För att öka andelen helårsfriska skall nämnden arbeta med organisationskulturen. Arbetsmiljön ska 
präglas av trygghet, tillit och prestigelöshet. Ledarskapet ska vara närvarande och stödjande och 
medarbetarna ska ges möjlighet till en hög grad av medbestämmande. Nämndens ska genomföra och 
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följa upp friskfaktorsinventering på varje enhet. Nämndens hälsoinspiratörer ska involveras i respektive 
verksamhets hälsoarbete. 

4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018 

Intäkter  194 269 180 504 171 626 

Kostnader  -453 055 -446 904 -436 649 

Buffert  -2 614 0 -2 677 

Nettokostnader  -261 400 -266 400 -267 700 

Kommunbidrag  261 400 261 400 267 700 

Resultat  0 -5 000 0 

Ackumulerat resultat  0 0 0 

     

Nettoinvesteringar  0 0 0 

4.2 Nämndens uppgift 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för Individ- och familjeomsorgens delområde barn och 
ungdomsvård, vård av vuxna samt verksamhet för ensamkommande barn. Nämnden har dessutom två 
av kommunfullmäktige fastställda samarbetsuppdrag. Ett särskilt samarbetsuppdrag för barn och unga 
samt ett för boendeprocessen mjuka frågor. Samarbetsuppdragen innebär att nämnden: 

 Har befogenhet att sammankalla berörda nämnder 

 Skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbetet 

 Formulera mål för arbetet 

 Att resultatet mäts, utvärderas och redovisas 

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

 Införandet av ett stödboende för personer som varit i missbruk 

 Inom ramen för sitt samordningsansvar, klargöra samt tydliggöra mandat och befogenheter 
kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder 

 Samordna bostäder åt de som nu är utanför bostadsmarknaden 

4.2.1 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder och styrelser 

Kommunfullmäktige har fördelat ut ett antal särskilda samarbetsuppdrag som ett sätt att tydliggöra 
ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. Uppdragen innebär att nämnden har: 

 befogenheter att sammankalla berörda nämnder 

 ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång 
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 skapa förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete 

 formulera mål för uppdraget 

 resultat mäts, utvärderas och redovisas 

IFO-nämnden har två särskilda samarbetsuppdrag. 

1. Barn och unga 

IFO-nämnden har ett särskilt samarbetsuppdrag avseende barn och unga. 

Hur nämnden ska arbeta med uppdraget: 

Att i samverkan med övriga nämnder som möter barn och unga,  identifiera barn och unga i riskzonen 
för att i samverkan utforma ett effektivt och tvärprofessionellt stöd åt en grupp barn och unga eller det 
enskilda barnet/ungdomen. Nämnden avser att använda samarbetsstrukturen Säker och trygg Borås, 
där Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för samverkansgruppen Barn och unga i riskzonen. 
Strukturen kommer att kompletteras med styrgrupp för SSPF, samarbetsmodell för skola, socialtjänst, 
polis och fritid. I närvårdssamverkan använts den lokala arbetsgruppen, tillika lokala Västbusgrupp, när 
det gäller samverkan förskola, skola socialtjänst, region, inbegripet primärvård. Inom 
Västbussamarbetet används en form av samordnad individuell plan (SIP) som verktyg. För att utveckla 
intern samverkan inom Borås Stad kommer också SIP att användas. Genom projektet tidiga insatser för 
ökat skolnärvaro, har nämnden öppnat upp för serviceinsatser, utan biståndsbeslut för denna grupp. 
Detta arbete kommer att utökas under året och gälla fler, även barn med normbrytande beteende. Detta 
som en möjlighet för att tidigt och snabbt nå fram till familjer som behöver hjälp genom att erbjuda ett 
begränsat antal samtal. 

Målsättning: 

Att genom en god samverkan tillse att barn och unga i riskzonen får det stöd och hjälp de behöver. Fler 
koordinerade insatser ger bättre effekt i stödet och ökar barnets förutsättningar att få hjälp tidigt. 

Kriterier för utvärdering: 

Indikatorer för löpande uppföljning av de koordinerade insatserna ska utarbetas i samverkan med 
berörda nämnder. 

Årligen rapporteras antal barn som genom samverkan erhållit koordinerade insatser. Även antal 
avvikelser där samsyn av handlingsplan för den unge inte uppnåtts analyseras och rapporteras. 

En utvärdering ska göras efter två år för att bedöma måluppfyllelse och brukarnas erfarenheter. 

2. Boendeprocessen 

IFO-nämnden har ett särskilt samarbetsuppdrag avseende boendeprocessen. 

Hur nämnden ska arbeta med uppdraget: 

Att i fortsatt samverkan med övriga nämnder skapa ett koordinerat arbetssätt som identifierar de utsatta 
grupper som är socialtjänstens ansvar och möjliggör anpassade insatser. En struktur med en politisk 
referensgrupp samt en arbetsgrupp med representanter från verksamheterna har skapats under våren 
2017. Grupperna avser att arbeta vidare och genomföra åtgärder som minskar hemlösheten. Nämnden 
samordnar som en del i samarbetsuppdraget även det vräkningsförebyggande arbetet som bidrar till att 
människor inte hamnar i en hemlös situation. 

Målsättning: 

Att minska antal personer som är hemlösa utifrån socialstyrelsens definition av hemlöshet i utfallet ifrån 
Borås Stads årliga kartläggning av hemlösheten. Att genom vräkningsförebyggande arbete minska 
antalet personer som hamnar i en hemlös situation 

Kriterier för utvärdering 

Årligen rapporteras antal personer som genom samverkan erhållit individuella insatser och löst 
bostadssituationen. Avvikelser där samsyn för att förhindra hemlöshet inte uppnåtts analyseras och 
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rapporteras. 

  

4.3 Ekonomiska förutsättningar 

Individ- och familjeomsorgsnämnden preliminära kommunbidrag för år 2018 är 267 700 tkr. 

Jämfört med år 2017 är ökningen av kommunbidraget 6 300 tkr. Utav ökningen av kommunbidraget är 
uppräkning av löner med 2,7 % samt övrigt med 1,9 %. 

Nämnden beräknar gå minus under år 2017 med 5000 tkr. Minusresultatet är köp av platser under vård 
av vuxna, tvång i öppenvård. De tre senaste åren har tvång i öppenvård kostat IFO enligt nedan 

 År 2014, 1 129 tkr 

 År 2015, 4 794 tkr 

 År 2016, 7 429 tkr 

 År 2017, 5 000 tkr, prognos 

 År 2018, 5 000 tkr, prognos  

Nämnden har också svårigheter med att finansiera köp av externa platser inom barn och ungdomsvård 
där det har skett en ökning av köp av externa platser jämfört med tidigare. 

  

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet 

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att åstadkomma ett jämställt och långsiktigt, hållbart samhälle. 
Det innebär att jämställdhetsperspektivet införlivas i allt beslutsfattande, all planering och allt utförande 
i alla verksamhetsområden – från politiska beslut till effekter för brukarna. Forskning och 
kartläggningar visar att föreställningar om kön tycks påverka såväl utredningsbenägenhet som 
behandlingsinsatser inom socialtjänsten.  För att påbörja ett jämställdhetsintegrerat arbete är det 
centralt att kartlägga för att synliggöra eventuella skillnader och likheter mellan pojkar/män och 
flickor/kvinnor avseende anmälningar, utredningar och insatser. Planeringen är att ta fram köns- eller 
åldersuppgifter från verksamhetssystemen när det gäller anmälningar, utredningar och insatser. 

4.4 Verksamhet 2018 

Tkr Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018 

Central administration     

Intäkt  3 091 3 091 3 091 

Kostnad  -14 505 -14 505 -15 141 

Nettokostnad  -11 414 -11 414 -12 050 

Politisk verksamhet     

Intäkt  0 0 0 

Kostnad  -1 902 -1 902 -1 700 

Nettokostnad  -1 902 -1 902 -1 700 

Allmän IFO-verksamhet     

Intäkt  3 890 3 890 3 890 
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Tkr Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018 

Kostnad  -66 001 -66 001 -66 987 

Nettokostnad  -62 111 -62 111 -63 097 

Barn och ungdomsvård     

Intäkt  9 830 9 830 9 832 

Kostnad  -129 193 -131 807 -132 040 

Nettokostnad  -119 363 -121 977 -122 208 

Vård av vuxna     

Intäkt  13 693 13 693 14 143 

Kostnad  -77 689 -82 689 -80 111 

Nettokostnad  -63 996 -68 996 -65 968 

Flyktingverksamhet     

Intäkt  163 765 150 000 140 670 

Kostnad  -163 765 -150 000 -140 670 

Nettokostnad  0 0 0 

Övrig verksamhet     

Intäkt  0 0 0 

Kostnad  0 0 0 

Nettokostnad  0 0 0 

Buffert     

Intäkt  0 0 0 

Kostnad  -2 614 0 -2 677 

Nettokostnad  -2 614 0 -2 677 

     

Intäkt     

Kostnad     

Nettokostnad     

     

Intäkt     

Kostnad     

Nettokostnad     

     

Intäkt     

Kostnad     

Nettokostnad     

     

Intäkt     

Kostnad     

Nettokostnad     

     

Intäkt     
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Tkr Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018 

Kostnad     

Nettokostnad     

     

Intäkt     

Kostnad     

Nettokostnad     

Totalt     

Intäkt  194 269 180 504 171 626 

Kostnad  -455 669 -446 904 -439 326 

Nettokostnad  -261 400 -266 400 -267 700 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Vårdformen tvång i öppenvård finns både inom socialpsykiatrin och individ- och familjeomsorg. För 
individ och familjeomsorg var kostnaden 7 429 tkr utöver tilldelade medel för år 2016. Den här 
vårdformen kan inte kommunen styra över och därför har kostnaden tidigare hanterats utanför budget 
och har inte äskats för volymökningar tidigare. Verksamheten har inte tidigare erhållit 
budgetkompensation för denna lagstyrda uppgift. För år 2018 äskar Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 5 000 tkr för vårdformen tvång i öppenvård avseende individ- och 
familjeomsorg. 

De tre senaste åren har kostnaderna varit enligt nedan: 

 År 2014, 1 129 tkr 

 År 2015, 4 794 tkr 

 År 2016, 7 429 tkr 

 År 2017, prognos 5 000 tkr. 

 År 2018, prognos 5 000 tkr 

Central administration 

Central administration består av förvaltningsledning, kvalitet och utveckling, ekonomifunktion, 
personalfunktion samt övrigt stödverksamhet. Den centrala administrationen arbetar tillsammans med 
verksamheten med ständiga förbättringar. 

Politisk verksamhet 

Politisk verksamhet består av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 50 % av 
nämndsekreterare. 

Allmän IFO Administration 

Allmän IFO administration består av administration av myndighetsutövning för barn och ungdomsvård 
samt vård av vuxna. Inom administration av myndighetsutövning inom barn och ungdomsvård är det 
svårt med kompetensförsörjning av socionomer. Kompetensförsörjning är ett branschproblem som 
kräver insatser inom nämnden, men även kommunövergripande insatser. Inom myndighetsutövning 
barn och ungdomsvård är verksamheten uppdelad i tre områden på samma sätt som i tidigare 
organisation. 

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

Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse. 
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4.4.1 Barn- och ungdomsvård 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  

Nämnden har fastställt ett program för stärkt social barn- och ungdomsvård med fokus på fem 
områden - frigöra och utveckla, helhetssyn, förutsättningar, medskapande och samverkan. 

Brukarnas mångfacetterade behov ställer stora krav på verksamheten och nämnden ska fokusera på 
tidiga insatser. Arbetsmodellen Rätt matchat stöd tillämpas och fortsätta utvecklas så att den samlade 
kompetensen inom individ- och familjeomsorgen nyttjas optimalt för bäst matchat stöd till den 
enskilde. 

En förstärkt familjehemsvård implementeras i verksamheten och bidrar till bättre och mer samlat stöd 
till de placerade barnen. 

Ett processorienterat arbetssätt ska tillämpas som sätter brukaren i fokus. Det processorienterade 
arbetssättet ställer krav på uthållighet och långsiktigt tänkande och bidrar till ett bättre helhetsperspektiv 
med fokus på förbättringar till nytta för brukaren. Aktörerna som finns kring individen ska tillsammans 
med denne verka som ett gemensamt team för att tillvarata de samlade resurserna och därmed 
effektivisera verksamheten. 

Det är mycket svårt att rekrytera socionomer och främst socialsekreterare till myndighetsutövningen 
men även svårt att rekrytera kompetent och erfaren personal till insatsfunktionen. Inom 
myndighetsutövningen är ca en tredjedel av tjänsterna vakanta och konsulter anlitas för att täcka en del 
av personalbristen. Resurser till personalförstärkningar som gör skillnad behövs, vilket inte ryms inom 
anvisad planeringsram. 

Genom att förbättra arbetsvillkoren inom socialtjänsten blir de anställda själva de bästa ambassadörerna 
för yrket och bidrar till att verksamheten kan attrahera, rekrytera, behålla och utveckla personal. På 
detta sätt skapas förutsättningar för verksamheten att fortsätta utvecklas, kvalitetssäkras och 
effektiviseras. 

Konsekvenser av rambudget 

Brukarperspektiv: 

Arbetsmodellen Rätt matchat stöd ska leda till att fler barn och unga som är i behov av socialtjänstens 
insatser erhåller vård anpassad efter sina behov. Bristen på personal medför att barn och unga som kan 
tänkas vara i behov av socialtjänstens stöd i ett tidigt skede inte får sina behov tillgodosedda. 
Ambitionsnivån har fått sänkas för att klara säkerställa att barn och unga får sitt skyddsbehov 
tillgodosett. 

Medarbetarperspektiv: 

Arbetsbelastningen är extremt hög inom myndighetsfunktionen till följd av personalbrist då behörig 
personal inte lyckats rekryteras. Inom den sociala barn- och ungdomsvården finns lagreglerade 
behörighetskrav för att utföra vissa arbetsuppgifter. Dessa krav innebär i praktiken att det endast är en 
socionomexamen som ger behörighet. En god personalbemanning och tillgång till arbetsledning är en 
förutsättning för att kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet. 

Verksamhetsperspektiv: 

Samverkan både internt och externt är en framgångsfaktor och leder till ett effektivare resursutnyttjande 
där den enskilde ska erhålla vård utifrån identifierade behov. Arbetsmodellen Rätt matchat stöd leder 
till en ökad flexibilitet och ett ökat samarbete mellan verksamheterna inom insatsfunktionen men också 
mellan insatsfunktionen och myndighetsutövningen. Verksamheten får en god överblick över de behov 
som efterfrågas och anpassar utbudet av insatser efter detta. 

Ekonomiperspektivet: 

Ett helhetsperspektiv kring individen är nödvändigt och att berörda aktörer tar ansvar för det egna 
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verksamhetsområdet samt samverkar och erbjuder insatser utifrån individens behov koordinerat för 
bästa effekt. Därigenom skapas också en ökad effektivitet. Den rådande personalbristen riskerar att 
strategin med tidiga insatser inte kan tillämpas och att kostnader skjuts på framtiden. Komplexiteten i 
den enskildes situation riskerar därmed öka som på sikt kräver fler omfattande och kostsamma insatser. 

4.4.2 Vård av vuxna 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  

Nämnden har i uppdrag från KS att utreda införandet av ett stödboende för personer som varit i 
missbruk, att inom ramen för sitt samordningsansvar, klargöra samt tydliggöra mandat och 
befogenheter kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder och utreda hur vi på bästa vis kan 
samordna bostäder åt de som nu är utanför bostadsmarknaden 

Kommunfullmäktige beslutade 2015 att Borås Stad ska delta i en förstudie om sprututbytesprogram 
tillsammans med Västra Götalandsregionen. Förstudien är gjord och Borås är en av kommunerna som 
berörs vilket kommer att kräva resurser ifrån båda parter. Om detta kan innebära ökade kostnader för 
nämnden 2018 är i dagsläget inte klart. 

Från och med årsskiftet kommer ansvaret för spelmissbruk att läggas in i socialtjänstlagen och i hälso 
och sjukvårdslagen. Lagen innebär att ansvaret för förebyggande arbete och behandling av 
spelmissbruk tydliggörs och att tillgången på vård och behandling ökar. Det kommer att innebära en 
ökad kostnad för nämnden. 

Konsekvenser av rambudget 

Brukarperspektiv. 

Brukarperspektivet är en del i evidensbaserad praktik och det innebär bland annat att införa nya 
arbetssätt. Nämnden planerar att fortsätta arbeta med brukarenkäter och/eller brukarrevisioner för att 
uppnå delaktighet i verksamhetsutvecklingen. 

Nämnden rapporterar årligen antal personer i en hemlös situation som genom samverkan erhållit 
individuella insatser och löst sin bostadssituation. En allt svårare bostadsmarknad och att det krävs 
längre individuella insats för brukare som står långt ifrån ett eget kontrakt påverkar måluppfyllelsen. 

Nämnden arbetar riktat mot gruppen unga vuxna med en egen myndighetsutövning. Det innebär att 
målgruppen kan komma att utökas och förändras vilket kräver ett utvecklingsarbete när det gäller 
utredningar och metoder. En förutsättning för en god resultatuppfyllelse är samverkan med regionen, 
utifrån överenskommelsen för målgrupperna med psykisk ohälsa och/eller missbruk och samverkan 
inom det sociala klustret. Målet för samverkan är att brukarna ska få insatser utifrån behov utan att 
interna eller externa gränser tillåts utgöra ett hinder. 

Medarbetarperspektiv 

Arbetsbelastningen är hög för enhetscheferna och stödfunktioner måste utvecklas för att kunna 
vidmakthålla ett hållbart och närvarande ledarskap. Hela verksamhetsområdet har idag en 
metodhandledare och behovet är en även inom verkställigheten. Den tjänsten ryms inte inom ramen. 

Behovet av interna öppenvårdsinsatser har ökat arbetsbelastningen även på insatssidan och skapat köer 
framförallt för gruppen självsökande. Kritiska framgångsfaktorer är att rekrytera och behålla personal 
med rätt kompetens och att arbeta med kompetensutveckling inom verksamheterna. 

Verksamhetsperspektiv 

Ett drogfritt boende har identifierats som en viktig del för att skapa ett anpassat utbud vilket är 
nödvändigt för att brukare med olika behov ska ges förutsättningar att bo genom stöd av interna 
insatser. Arbetet med Rätt matchat stöd har startats för boendeinsatser för att utveckla och optimalt 
nyttja resurserna utifrån behov. 
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Boendet på entreprenad för samsjukligt missbruk-psykisk ohälsa flyttade till nya lokaler i slutet av 2016 
efter en ny upphandling. Avtalstroheten följs upp hösten 2017. 

Den öppna insatsen Cedern flyttades över till Insats/Vuxen i den nya nämnden samtidigt som Krisstöd 
vid allvarlig händelse och Sociala jouren. Insatserna har genomlysts i och med överflyttningen, krisstöd 
har i samverkan med CKS reviderats för att passa den nya organisationen och Cedern och Sociala 
jourens uppdrag har tydliggjorts. 

Ekonomiperspektiv 

Vi ser en ökning av antalet externt placerade och de som placeras har  ofta samsjuklighet vilket innebär 
högre kostnader per vårddygn. Nämnden ser en möjlighet att genom att utöka Smedjan, en intern 
öppenvårdsform som till stor del ersatt extern öppenvård, ytterligare kunna minska externa kostnader 
genom bättre utslussmöjligheter. En utökning av Smedjan ryms inte inom ramen. 

Förslaget med en minskning av antalet dygn när brukare inom psykiatrin bedöms som färdigbehandlade 
och betalningsansvar inträder kan öka kostnaderna. Överenskommelsen mellan regionen och 
kommunen avseende betalningsansvar vid externa placeringar förväntas bli positivt för nämnden. 
Kostnaderna för tvång i öppenvård ger ett prognostiserat underskott om inte nämnden som tidigare år 
får kompensation eller kostnaderna budgeteras. 

Om resultaten av uppdragen från KS innebär att vi ska starta upp ett nytt boende och/eller ta ett större 
ansvar när det gäller boendeuppdraget kommer det att innebära ökade kostnader för nämnden som inte 
ryms inom ramen. 

Enligt KS beslut 2006 gällande gränser och ansvarsområden betalar IFO nämnden för brukare som 
bott på Kaptensgatan om de flyttas till ett vård och äldreboende. Oavsett om brukaren är över 65 eller 
yngre vid flytten gäller kostnaden livet ut. Det är en kostnad som 2017 är minst 1 miljon för nämnden 
som inte är budgeterade. Kostnaden var inte budgeterat på IFO när de tillhörde SOF. 

4.4.3 Flyktingverksamhet 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  

Inom flyktingverksamheten råder samma förutsättningar, villkor och förhållningssätt som för övrig 
barn- och ungdomsvård. Undantaget ett omfattande omställningsarbete som en följd av den kraftigt 
ökade invandringen under 2015 och det nu rådande regelverket där ytterst få ensamkommande barn 
anvisas kommunen. 

Konsekvenser av rambudget 

Brukarperspektiv: 

Antalet ensamkommande barn som anvisas kommunen förväntas även under 2018 ligga på en låg nivå. 
Många av de barn och unga som kom under 2015 fyller 18 år och överflyttas till Migrationsverket vilket 
medför volymminskningar. Även ett antal ungdomar skrivs upp i ålder. Det finns en större oro inom 
gruppen som en följd av den förändrade asylpolitiken. Ungdomar som erhåller uppehållstillstånd blir 
kvar längre än nödvändigt i hem för vård och boende men också i stödboenden som en följd av 
bostadsbristen. 

Medarbetarperspektiv: 

Omställningsarbetet med minskade volymer innebär att verksamheten kommer ha övertalig personal 
och uppsägningar kommer ske. 

Verksamhetsperspektiv: 

Verksamheten avvecklar flera hem för vård och boende. Två av dem är omvandlade till stödboende. 
Från april 2018 beräknar verksamheten ha 45 platser i stödboende och ca 25 platser i hem för vård och 
boende i egen regi. 
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Ekonomiperspektivet: 

Migrationsverkets ersättning för verksamheten har minskat och som en följd av detta anpassas 
insatserna. Den rådande bostadsbristen får till följd att ungdomar blir kvar längre än nödvändigt inom 
socialtjänsten och dess insatser. Även de ungdomar som åldersuppskrivs och är kvar i verksamheten 
medför ökade kostnader som inte täcks av statliga medel. 

  

5  Verksamhetsmått 

5.1 Individ- och familjeomsorg. 

5.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Antal aktualiserade barn och 
ungdomar 

 1 950 2 050 

Andel aktualiserade av totala antalet 0-
20-åringar, % 

  7,5 

Antal barn och unga med 
heldygnsinsatser 

 190 145 

Antal barn och unga med 
öppenvårdsinsatser 

  600 

Antal ensamkommande barn med 
heldygnsinsatser 

  150 

5.1.2 Vuxen 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Antal aktualiserade personer mellan 
21-64 år 

 1 000 1 150 

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

 1,7 1,8 

Antal vuxna personer över 20 år med 
heldygnsinsatser 

 90 90 

Antal vuxna personer över 20 år med 
öppenvårdsinsatser 

  100 

6  Investeringar 

Projekt 
Total 
utgift 

Utgift 
tom 2017 

Budget 
2018 

Plan 2019 Plan 2020 
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Projekt 
Total 
utgift 

Utgift 
tom 2017 

Budget 
2018 

Plan 2019 Plan 2020 

Summa      

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inga investeringsprojekt för år 2018. 
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Avgift för mat på stödboendet Kaptensgatan 

 
 
Nämndens beslut 
Att höja avgiften för mat för de boende på stödboendet Kaptensgatan med 
350 kr i månaden till 2 020 kr fr.o.m. 1 september 2017. 

 
Ärendet i sammanfattning 
Kaptensgatans stödboende för vuxna med missbruksproblematik tillhandahåller tillagade 
måltider. Avgiften för maten har inte höjts under många år. Nuvarande intäkter från 
avgifterna täcker inte kostnaderna för livsmedel, livsmedelskontroll och andra 
kringkostnader. Avgiften för mat bör därför höjas så att de täcker kostnaderna. Förslaget är 
att en höjning görs med 350 kronor. 
 
Ärendet i sin helhet 
Kaptensgatans stödboende består av ca 40 lägenheter där de boende får boendestöd med 
syfte att minska och/eller avsluta sitt missbruk. Det sker, förutom med återfallsprevention 
och ett motiverande förhållningssätt, genom att de boende får hjälp att klara av sin vardag 
och att de äter sina måltider i de gemensamma lokalerna. Kaptensgatan har ett 
tillagningskök och en personal som är anställd för att laga maten. Matkostnaderna har inte 
höjts på många år och eftersom det inte är ett VÅBO (vård- och omsorgsboende) följer 
kostnaderna inte stadens prissättning för dessa. 
De uteblivna kostnadsuppräkningarna har orsakats av den oklarhet som fanns innan en 
genomlysning av boendet 2015 slog fast att det är ett ordinärt boende. Idag betalar de 
boende 1670 kr i månaden för samtliga måltider. 
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Identifiering av nya boendealternativ för vuxna 
samt förberedande utredning av förutsättningar 
och former för ett drogfritt stödboende för 
personer som varit i missbruk  

 
 
Nämndens beslut 
 
Att ge Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag med 
budget och tidsplan till start av ett drogfritt stödboende utifrån formen med baslägenhet 
och kopplade lägenheter. 
 
Att lägga utredningen av förutsättningar och former för ett drogfritt stödboende för 
personer som varit i missbruk till handlingarna. 
 
Ärendet i sammanfattning 
Nämnden har i budgeten för 2017 av kommunfullmäktige fått ett uppdrag att utreda 
införandet av ett stödboende för personer som varit i missbruk. Inom ramen för detta 
uppdrag har nuvarande boendealternativ för vuxna inventerats och behov av nya 
boendealternativ beskrivits. Det finns behov av ett alkohol/drogfritt stödboende främst för 
gruppen unga vuxna som varit i missbruk. 

  
Ärendet i sin helhet 
Nämnden har i budgeten för 2017 av Kommunfullmäktige fått ett uppdrag att utreda 
införandet av ett stödboende för personer som varit i missbruk. Inom ramen för detta 
uppdrag behöver nuvarande boendealternativ för vuxna kartläggas. Kartläggningen 
omfattar boendealternativ för vuxna som främst på grund av missbruk inte har möjlighet 
att bo i det vanliga bostadsbeståndet 
 

Nuvarande boendealternativ  
Kaptensgatan 
Detta är ett ordinärt boende utifrån social utsatthet, missbruksproblem och hemlöshet. 
Kaptensgatan är en boendelösning för att möjliggöra för personer med tungt missbruk och 
ofta nedsatt hälsa att få en bostad även om de inte är alkohol/drogfria. Syftet är ökad 
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livskvalitet och bättre hälsa genom att minimera missbruket och på så vis även förhindra 
externt köpt vård. Av de 39 personer som bor där i dagsläget är 16 av dem 65 år eller äldre. 
Det finns personal alla veckans dagar som arbetar med boendestöd och ett motiverande 
förhållningssätt. 
 

Biskopsmössans stödboende  
Detta stödboende kan erbjuda en kortare boendeinsats med stöd för personer som har ett 
missbruk och oftast lever i social utsatthet. Det krävs drog/alkoholfrihet för att få en 
boendeplats på Biskopsmössan. Syftet är att under vistelsen på boendet så arbetar den 
boende och handläggaren fram en planering och eventuellt fortsatta insatser för att få ett 
eget boende. Boendet är kombinerat med härbärgeplatser och är biståndsbedömt. 
 

Kastanjen 
Ett härbärge som erbjuder såväl kommuninvånare, som icke kommuninvånare, tillfällig 
övernattning utan biståndsbeslut under vinterperioden. Den som söker tak över huvudet 
får söka detta varje kväll och lämna det på morgonen efter en enkel frukost. Ingen 
uppföljning eller motiverande samtal för planering eller fortsatta insatser finns på 
härbärget. Bedömningen är att detta boendealternativ inte är förenligt med 
Socialtjänstlagens intentioner. Dessutom tar nämnden ansvar utöver lagstadgat krav genom 
att erbjuda icke kommuninvånare övernattning. Här finns möjlighet till utveckling och/eller 
samplanering med Biskopsmössans stödboende. 
 
Badhusgatan 
Nämnden bedriver på entreprenad boendet Badhusgatan för brukare med beroendet 
komplicerat av psykisk ohälsa. Det är ett boende för att möjliggöra en bostad för 
samsjukliga, som periodvis inte är drogfria, och som behöver personal dygnet runt. I 
entreprenörens uppdrag ingår att utföra HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) insatser i 
samverkan med regionen. 
 

Övergångslägenheter 

Nämnden hyr i dagsläget ca 70 lägenheter, där personer bor som beviljats insatsen utifrån 
hemlöshet, indirekt orsakad av ett missbruk och tillhörande sociala problem. Dessa 
personer har inte haft förutsättningar att få en bostad med förstahandskontrakt. Genom 
övergångslägenheten får de ett andrahandskontrakt i det ordinarie bostadsbeståndet. 
Boendesociala enheten har tillsyn som stöd i lägenheterna och arbetar aktivt för att de 
boende så småningom ska få ett eget kontrakt. Antalet som lyckas få ett eget kontrakt är ett 
av verksamhetsmåtten.  
 

Träningslägenheter 
Nämnden har i dagläget 4 möblerade träningslägenheter där den boende inte har något 
kontrakt. Mobil personal har kontakt med den boende utifrån att ge stöd och se vilka 
förutsättningar personen har för ett långsiktigt boendealternativ. Dessa lägenheter ställer 
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krav på alkohol- och drogfrihet. Bedömningen är att ökat stöd från personal skulle höja 
kvaliteten på insatsen ytterligare. 

 

Identifierade nya behov av boenden – utformning av ett drogfritt 
stödboende 
Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården och socialtjänsten 
erbjuda boendeinsatser i form av vårdkedja eller bostad först till personer med missbruk 
eller beroende av alkohol och narkotika som är hemlösa. Avgörande för 
rekommendationen är att åtgärderna bidrar till ökad boendestabilitet.1 
Sedan några år tillbaka har det funnits ett behov av ett alkohol/drogfritt boende främst för 
gruppen unga vuxna som varit i missbruk. Dessa personer har ofta varit externt placerade i 
HVB-hem (Hem för vård eller boende) eller familjehem och behöver i utslussen ett tryggt 
drogfritt boende som ger stödinsatser och förutsättningar att studera eller ha en 
sysselsättning. Utifrån delaktighet visar utvärderingar att en fungerande trygg bostad är 
basen för att inte falla tillbaka i en destruktiv livsstil. Kravet på drogfrihet gör att de boende 
får upp ögonen på ett alternativt sätt att leva har konstateras i flera uppföljningar av 
gruppboende bl.a. ett boende som följts upp i Örebro.2 Slutsatsen är att institutionen bidrar 
till att förmedla känslan av att en förändring är möjlig. 
 

Stödboendets inriktning 
Ett drogfritt stödboende innebär för klienten ett steg mot en egen lägenhet och en 
själständighet. Ett stödboende kan underlätta för klienten att komma ifrån gamla 
problematiska miljöer och att bli medveten om sina egna riskfaktorer som inte sällan leder 
till återfall i missbruk.  
 
Stödboendet är tänkt att ingå i en behandlings/utslussningskedja där personen med 
missbruksproblematik går från behandling, ofta på behandlingshem, till stödboende och 
därefter till övergångslägenhet eller en egen lägenhet med mer eller mindre boendestöd. 
 
Boendet bör arbeta utifrån varje individs förutsättningar och situation och ha ett nära 
samarbete med den öppenvård som finns i Borås. För samtliga personer i boendet ska det 
finnas ett arbete med återfallprevention och en handlingsplan vid eventuellt återfall. 
Inriktningen är att arbeta individuellt även om det ska finnas möjlighet att anordna 
gruppaktiviteter och även finna stöd i varandra. 
 
Stödboendet ska kunna erbjuda psykosocialt stöd, motiverande insatser, vägledning till 
fritidsaktiviteter, boendestöd och gruppaktiviteter. Inriktningen är att varje person ska ta 
eget ansvar för sin situation och på sikt bli självständig. Bostad och eftervård behöver 

                                                 
1 Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende- stöd för styrning och ledning, 

Socialstyrelsen 2015 
2 Markus Johansson, Mats Jakobsson, Jane Kotz-kandidatuppsats Örebro universitet 2006 
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kombineras för lyckat resultat konstateras i en studie från Linnéuniversitetet.3 
 
Verksamheten behöver även stödja och underlätta de olika myndighetskontakter som ofta 
förekommer. I en kvalitativ studie med intervjuer av missbrukare som fått boendestöd 
konstateras att boendestöd behövs för att motverka hemlöshet genom att dels förändra 
klienten och dels genom att samla ihop samhället.4 
 

Målgrupp för stödboendet 
Målgruppen utgörs av främst unga vuxna som tidigare varit i missbruk. Stödboendet ska 
inriktas mot de som efter behandling har en uttalad förändringsvilja att leva ett drogfritt 
liv. Stödboendet ger då en trygg drogfri boendemiljö, där man får stöd och uppmuntran i 
sin individuella planering. Sysselsättning i form av utbildning, arbete eller annan 
sysselsättning skall vara ordnad innan man flyttar in i stödboendet. Personalen i 
stödboendet bidrar med träning för att klara vardagslivet och på sikt en egen bostad. För 
samtliga på boendet ska regelbundna drogtester ingå. 
 

Boendets storlek 

Det finns exempel från andra städer på såväl mycket små boenden som stora boenden. Allt 
ifrån 3-5 platser upp till 50-60 platser. Behovet för Borås del avseende denna målgrupp 
handlar om ca 10 platser eller lägenheter. 5 av lägenheterna ska vara möblerade och 
möjliggöra snabbare inflyttning och 5 ska möbleras med egna möbler.  
 

Personal 
Kompetens i form av adekvat utbildning och erfarenhet samt ett personligt engagemang 
från personalen i boendet är en förutsättning för ett framgångsrikt boende. Detta behöver 
särskilt beaktas i samband med rekrytering av personal till boendet. 
 
Utgångspunkten är att endast ha personal dagtid och främst under de tidpunkter då dessa 
behövs mest såsom morgonen, kvällar och helger. Personaldimensionering kräver 
ytterligare genomgång men en utgångspunkt är ca 6 personal. Personalkostnaderna uppgår 
då till ca. 3 000 tkr. 
 

Lokaler 
Stödboenden kan inrymmas i en fastighet eller genom att använda insprängda lägenheter i 
ett eller flera fastigheter. Dessa två lösningar har såväl fördelar som nackdelar. Samlad 
verksamhet i en fastighet medför att nämnden kan hyra en hel fastighet för hela 
verksamheten. Insprängda lägenheter gör att ett samarbete behöver initieras med en 

                                                 
3 Vård efter en behandlingshemsplacering: En jämförande studie om eftervårdsarbetet i tre kommuner, 
Sandra Lundqvist Linnéuniversitetet, 2008 
4 Boendestöd vid missbruksproblematik: En studie o professionellas erfarenheter av boendestöd och dess 
bidrag till personer som lever med missbruk och beroende Ralf Bäckström Kandidatuppsats 2017, Umeå 
universitet  
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fastighetsägare som har ett större bestånd och kan förse nämnden med de lägenheter som 
behövs. Lägenheter som ligger insprängda ger dock andra fördelar såsom att de mer liknar 
det normala boendet som är målet för personerna i målgruppen. Risker för personerna i 
stödboendet att ”smittas” till följd av återfall och/eller försämring i den psykiska hälsan är 
även mindre i denna form av boendelösning. Detta senare alternativ förordas därför.  
 
För personal, stöd och gruppaktiviteter krävs en gemensam baslägenhet om ca 3 rum och 
kök. Några av lägenheterna bör med fördel ligga nära baslägenheten för att möjliggöra 
tätare kontakter och stöd med personal. 
 
Ett stödboende med en baslägenhet och kringliggande lägenheter ger även en flexibilitet 
och möjlighet att utveckla verksamheten stegvis. Genom att först hyra en baslägenhet och 
några lägenheter runt denna går det att starta upp en verksamhet relativt snabbt och med 
begränsat ekonomiskt åtagande. 
 
Fortsatt utredning 
Utifrån utredningen kring stödboendebehov och boendealternativ föreslås att nämnden ger 
förvaltningen ett uppdrag att ta fram ett detaljförslag till ett drogfritt stödboende med 
kostnad och tidsplan för start.  
 
 

Ekonomiska konsekvenser 
En detaljbudget för verksamheten behöver närmare preciseras och inrymmas i en 
utredning. 
Preliminärt rör det sig om personalkostnader och kostnad för en baslägenhet och 3 
lägenheter ytterligare för de första boendena. Totalt ger detta en kostnad om ca. 3 600 tkr.  
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