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1  Inledning 
Avvikelsen mot tillgängliga medel vid delårsbokslutet är plus 4 311 tkr, vilket är jämförbart med 
avvikelsen motsvarande period föregående år. Skillnaden mot en vanlig månadsuppföljning är att 
fordringar och skulder är periodiserade i redovisningen. De största fodringarna finns på 
Försäkringskassan och Migrationsverket och de avser timersättning personlig assistans och varaktig 
vård flykting. Skulder finns för externt boende och personlig assistans enligt LSS, båda är verksamheter 
där faktura/betalning sker i efterskott. 

Prognosen för helåret är ett negativt resultat på - 2 000 tkr jämfört tillgängliga medel, dvs vi använder 
5 000 tkr av vårt ackumulerade resultat utöver tilldelad budgetram under året. Av tidigare erfarenheter 
och med det som kommit fram vid prognosarbetet med de olika enheterna vet vi att kostnaderna 
kommer att öka under sista delen av året, därav den negativa prognosen i förhållande till resultatet i 
delårsbokslutet. 

Det är flera områden som behöver göra åtgärder för att få en budget i balans. Inom 
myndighetsutövning SoL är det är externa placeringar och vårdformen tvång i öppenvård som 
tillsammans med intern köpt hemtjänst har högre kostnader än budgeterat. Andra områden är 
verkställighet boendestöd, personlig assistans och daglig verksamhet som alla behöver göra åtgärder för 
att få en budget i balans. Baserat på förra årets resultat har förvaltningen beslutat om att alla 
verksamheter behöver göra åtgärder för att minska sjukfrånvaron, de personalintensiva verksamheterna 
hade väldigt svårt att hålla budget 2016 och om inte sjuktalen förändras kommer det att bli lika svårt att 
hålla budget även i år. Det finns en åtgärdsplan för ekonomisk balans och enligt prognosen kommer 
den inte att räcka till för att vända årets resultat men verksamheterna måste inför 2018 nå balans. 

Beträffande jämförelse med förra året så har vi ändrat om vår organisation så uppföljning per område 
ger ingen motsvarande bild. På uppföljning per verksamhet är skillnaden att IFO försvunnit. De 
verksamheter vi tog över från ALF går under verksamheterna Insatser enligt LSS och LASS samt Övrig 
vård o omsorg för äldre o funktionshindrade. 

2 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

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

 Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 
2016 

Målvärde 
2017 

Utfall T1 
2017 

Utfall T2 
2017 

 Antal genomförda medborgardialoger. 1 1 0 1 

Antal genomförda medborgardialoger. 
Social omsorgsnämnden genomförde onsdagen den 10:e maj en dialog om digital teknik och 
funktionsnedsättning. Syftet med dialogen var att informera medborgarna om vad välfärdsteknologi 
innebär samt ta del av medborgarnas perspektiv och synpunkter kring tre frågeställningar gällande 
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teknik. 

Frågeställningarna var; hur kan digital teknik hjälpa dig som har en funktionsnedsättning, finns det några risker och 
hur kan vi i så fall hindra dem och vad kan kommunen göra för att utveckla den digitala tekniken? 

Målgruppen var främst brukare inom socialtjänsten och deras anhöriga, men även föreningsaktiva och 
övriga medborgare bjöds in för att delta. Sammanlagt deltog ca 20 medborgare vid dialogen. 

I sammanställningen konstateras sammanfattningsvis att välfärdsteknik är ett omfattande ämne som 
berör flera delar av vårt liv. Digital teknik används av många som stöd och hjälp i vardagen, men det 
finns också svårigheter att veta vad som finns och att hitta den teknik som passar den enskilde. 
Information och utbildning för ökad kunskap hos både brukare, anhöriga och personal behövs, likväl 
som support om/när tekniken inte fungerar. Förutsättningar för teknik, ansvar och kostnaden för 
teknik är ytterligare grundläggande frågor som behöver beaktas i utökat införande av teknik i 
kommunala verksamheter. Den kanske viktigaste frågan som framkom vid dialogen var att brukarens 
integritet, rätt till självbestämmande och säkerhet måste säkerställas. 

 
 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2017 Kommentar 

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

 Genomfört Slutrapporterad 2016 

Sociala omsorgsnämnden ska under 2017 
starta en daglig verksamhet för yngre 
dementa. 

 Delvis 
genomfört 

2017-09-01 startar Sociala 
omsorgsförvaltningen dagverksamhet för 
personer under 65 år med 
demenssjukdom. Förvaltningen hyr 
lokaler på Simonsland för verksamheten. 

2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

2.2.1 Nämnd 

Uppdrag Status T2 2017 Kommentar 

Projekt Schysst kompis  Delvis 
genomfört 

Pilotcirkeln pågår nu under sitt andra år 
och kommer att pågå fram till hösten 
2017. En ny grupp är uppstartad under 
våren 2017 där framtaget material 
används och justeras efter behov. 
Gruppen kommer att pågå till hösten 
2018. Materialet testas och följs upp 
kontinuerligt och möjliga justeringar och 
alternativ tas fram för att kunna anpassas 
till olika grupper. Tydlighet eftersträvas i 
materialet för att göra det användbart och 
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Uppdrag Status T2 2017 Kommentar 
lätt att anpassa för personalen i de olika 
grupperna. Planering har gjorts för att 
lägerledare ska kunna hålla i schysst 
kompis i lägergrupperna. En 
cirkelledarutbildning har genomförts för att 
öka kunskaperna i att hålla grupper och 
en utbildning i våldsprevention och aktiv 
åskådarrollen har genomförts i samverkan 
med projektet ”en kommun fri från våld”. 
Utvärdering sker i samråd med VOK och 
PAY-off och en utvärderingsplan finns 
upprättad med VOK. Utvärderingen pågår 
kontinuerligt, både den externa och den 
interna där innehållet och användbarheten 
utvärderas och justeras löpande. En 
studiecirkel i Schyssta relationer för unga 
vuxna tillsammans med kontaktperson 
startade upp under april och är nu 
pågående. Planering och rekrytering av 
deltagare skedde under våren. 

2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

 Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 
2016 

Målvärde 
2017 

Utfall T1 
2017 

Utfall T2 
2017 

 Andel ekologiska och/eller närproducerade 
livsmedel, %. 

 45 34,9  

På grund av problem med statistikmodulen finns ännu inga siffror klara för tertial två. 

De ekologiska livsmedelsinköpen stod för 34,9 % under första kvartalet 2017. Detta kan jämföras med 
förra året för samma period då resultatet var 14,4 %. Pågående arbete fortsätter med information, 
systematiskt kostarbete och en handlingsplan kommer att tas fram för att nå målet på 45 %. 

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %. 
 
 

2.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2017 Kommentar 

När staden arrangerar konferenser, bokar 
hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- 
och Fairtrademärkning liksom 
närproducerade livsmedel efterfrågas och 
målnivå/indikatornivå för andel 
ekologiskt/närproducerat tillämpas. 

 Genomfört Rutin hos bokningsansvarig 
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3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje tertial 
eller varje halvår 

Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys och 
åtgärder 

Förvaltningsövergripande Att det interna regelverket är 
otydligt 

Kontroll av reglemente 
Analys 
 
 
Åtgärd  
Samverkansmöten sker löpande inom 
klustret. 
 
 

Förvaltningsövergripande Risk för felaktiga placeringar Granskning 
Analys 
Inom funktionshinder är risken mycket 
lägre än tidigare inom IFO. 
 
 
 
Åtgärd 
Processkartläggning av 
ärendehanläggningen. Bättre 
kontrollverktyg som tex statistik. Förstärkt 
med ytterligare en enhetschef. 
 
 
 

Ökade kostnader på grund 
av nya bedömningar av 
försäkringskassan 

Uppföljning 
Analys 
Rättspraxis följs och kontroll utförs av 
handläggningen av enhetschef 
tillsammans med handläggare för att 
säkerställa rättsäkerhet. 
 
Åtgärd 
Utöver kontroll kan kostnader inte 
undvikas. 
 
 

Risk för missförhållande pga. 
bristande kompetens 

Uppföljning 
Analys 
En hög personalomsättning inom vissa 
yrken (framförallt leg. personal och 
socionomer) i kombination med stor 
konkurrens om arbetskraft innebär att 
förvaltningen har svårt att rekrytera 
medarbetare med rätt kompetens. 
Situationen i staden för aktuella grupper 
försvåras av den interna konkurrensen 
och risk finns för att den motverkar ett 
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Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys och 
åtgärder 
koncerntänk. 
 
 
Åtgärd 
Förvaltningen arbetar på olika sätt med att 
bli en attraktiv arbetsgivare och följer 
stadens personalpolitik. Utöver det 
fortsätter förvaltningen sitt arbete med 
employer branding genom medverkande 
på bl.a. mässor, medlemskap i vård- och 
omsorgs college, utveckling av rutiner 
kring Arbetsplats förlagd utbildning (APL) 
och andra marknadsföringsåtgärder. 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 
Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med intern kontrollplan har identifierat risker med en riskbedömning på 16, 
redovisas dessa risker tillsammans med åtgärder. 

4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Utfall 2016-
08 

Utfall 2017-
08 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Avvikelse 
Tkr 

Statsbidrag 3 052 2 409 4 677 4 677 0 

Avgifter och övriga intäkter 212 093 217 641 348 103 348 103 0 

Summa intäkter 215 145 220 050 352 780 352 780 0 

Personal -287 859 -292 386 -443 409 -446 
 409 -3 000 

Lokaler -17 428 -12 870 -20 689 -19 689 1 000 

Övrigt -375 169 -348 814 -529 214 -535 037 -5 823 

Kapitalkostnader -854 -823 -645 -1 245 -600 

Summa kostnader -681 310 -654 893 -993 957 -1 002 380 -8 423 

Buffert (endast i budget)   -6 423  6 423 

Nettokostnad -466 165 -434 843 -647 600 -649 600 -2 000 

Kommunbidrag  439 154 642 600 642 600 0 

Resultat efter kommunbidrag -466 165 4 311 -5 000 -7 000 -2 000 

Godkänt ianspråktaget   5 000 5 000 0 
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Tkr Utfall 2016-
08 

Utfall 2017-
08 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Avvikelse 
Tkr 

ackumulerat resultat 
Resultat jfr med tillgängliga 
medel -466 165 4 311 0 -2 000 -2 000 

Ackumulerat resultat      

Resultatanalys 
Prognosen för helåret visar ett negativt resultat på minus 2 000 tkr jämfört med tillgängliga medel dvs 
nämnden använder 5 000 tkr av ackumulerat resultat utöver tilldelad ram under året. Det ackumulerade 
resultatet används för att täcka kostnaderna vid införandet av den nya arbetstidsmodellen. Den negativa 
prognosen leder till att åtgärdsplanerna för en ekonomi i balans måste justeras för att ge önskvärt 
resultat. 

I avvikelsen efter augusti är plus 4 310 tkr jämfört med tillgängliga medel. I resultatet vid 
delårsbokslutet är fordringar och skulder periodiserade. De största posterna för fordran är till FK och 
Migrationsverket och avser ersättning för personlig assistans och varaktig vård flykting. Bland skulderna 
som periodviserats är de största posterna för externa boenden inom både SoL och LSS samt personlig 
assistans enligt LSS. I resultatet vid delårsbokslutet finns kostnader på 2 937 tkr, utöver budgetram, 
som avser vårdformen tvång i öppenvård. Resultatet efter augusti är jämförbart med förra årets resultat 
vid samma tidpunkt. 

Det är flera områden som behöver göra åtgärder för att få en budget i balans. Inom 
myndighetsutövning SoL är det externa placeringar och vårdformen tvång i öppenvård som 
tillsammans med intern köpt hemtjänst, från Vård- och Äldrenämnden som har högre kostnader än 
budgeterat. Både tvång i öppenvård och kostnaden för hemtjänst är faktorer som nämnden har svårt att 
styra över. Andra områden är verkställighet boendestöd, personlig assistans och daglig verksamhet som 
alla behöver göra åtgärder för att få en budget i balans. Baserat på förra årets resultat har förvaltningen 
beslutat om att alla verksamheter behöver göra åtgärder för att minska sjukfrånvaron, de 
personalintensiva verksamheterna hade väldigt svårt att hålla budget 2016 och om inte sjuktalen 
förändras kommer det att bli lika svårt att hålla budget i år. Nämnden räknar inte med att 
åtgärdsplanerna för ekonomisk balans kommer att räcka till för att nå en nollprognos under året men 
målsättningen är att ha en verksamhet i balans inför nästa år och det är av stor vikt att den nya 
arbetstidsmodellen inte får kosta något extra efter inkörningsperioden. 

Beträffande jämförelse med förra året så har vi ändrat om vår organisation så uppföljning per 
verksamhet ger ingen motsvarande bild. Den största skillnaden är att IFO försvunnit och daglig 
verksamhet tillkommit. De verksamheter vi tog över från ALF går under verksamheterna Insatser enligt 
LSS och LASS samt Övrig vård o omsorg för äldre o funktionshindrade. 

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall 2016-
08 

Utfall 2017-
08 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Avvikelse 
Tkr 

Central administration      

Intäkt 0 19 0 26 26 

Kostnad 0 -18 654 -25 823 -25 849 -26 

Nettokostnad 0 -18 635 -25 823 -25 823 0 

Politisk verksamhet      
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Tkr Utfall 2016-
08 

Utfall 2017-
08 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Avvikelse 
Tkr 

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -670 -482 -1 438 -1 438 0 

Nettokostnad -670 -482 -1 438 -1 438 0 

Vård och omsorg i ordinärt 
boende      

Intäkt 10 152 8 991 19 448 18 448 -1 000 

Kostnad -50 307 -48 095 -78 312 -80 511 -2 199 

Nettokostnad -40 155 -39 104 -58 864 -62 063 -3 199 

Vård och omsorg i särskilt 
boende      

Intäkt 6 038 3 900 3 997 3 997 0 

Kostnad -56 798 -62 505 -79 479 -86 902 -7 423 

Nettokostnad -50 760 -58 605 -75 482 -82 905 -7 423 

Insatser enl LSS och LASS      

Intäkt 187 815 205 124 326 018 326 018 0 

Kostnad -493 803 -519 697 -798 121 -795 922 2 199 

Nettokostnad -305 988 -314 573 -472 103 -469 904 2 199 

Övrig vård o omsorg för äldre 
o funktionshindrade      

Intäkt 0 2 016 3 316 3 316 0 

Kostnad -4 247 -5 459 -10 783 -10 783 0 

Nettokostnad -4 247 -3 443 -7 467 -7 467 0 

Buffert      

Intäkt      

Kostnad   -6 423  6 423 

Nettokostnad   -6 423  6 423 

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      
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Tkr Utfall 2016-
08 

Utfall 2017-
08 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Avvikelse 
Tkr 

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

Totalt      

Intäkt 204 005 220 050 352 779 351 805 -974 

Kostnad -605 825 -654 892 -1 000 379 -1 001 405 -1 026 

Nettokostnad -401 820 -434 842 -647 600 -649 600 -2 000 

4.2.1 Central administration 

Reglerna för styrning och ledning är inne i en påbörjad implementeringsfas. 

Det långsiktiga strategiska arbetet med kvalitetsledningssystemet pågår utifrån verksamhetens takt. 
Under den första tertialen har processkartläggning påbörjats inom verkställighetsområdena och särskilt 
prioriterat uppdrag är arbetet med social dokumentation och genomförandeplaner. Det gemensamma 
arbetet i sociala klustret har påbörjats. 

För att klara framtidens utmaningar behöver Sociala omsorgsnämnden hitta nya lösningar med hjälp av 
bland annat välfärdsteknik. Detta är en långsiktig strategisk fråga och som ett första steg har Sociala 
omsorgsnämnden gjort en kartläggning av den teknik som används inom verksamheten och försökt att 
identifiera vilka de största hindren är. En arbetsgrupp har tillsats i sociala klustret. 

En planering för arbetet med införandet av arbetsmetoden IBIC har tagits fram. Arbetet har ett 
tillfälligt uppehåll på grund av personalomsättning men beräknas kunna påbörjas igen under tertial tre. 

Sociala omsorgsnämndens avtalsansvarig har tillsammans med verksamhetscontroller påbörjat arbetet 
med uppföljning av entreprenaderna. En struktur för avtalsuppföljning har tagits fram och en 
systematisk uppföljning av avtalet sker nu. Parallellt med Sociala omsorgsnämndens egen uppföljning 
har även en extern granskning påbörjats av ett antal boenden både i privat och i kommunal regi. 
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4.2.2 Politisk verksamhet 

Nämnden har genomfört en medborgardialog med inriktning mot E-hälsa. 

Utifrån nämndens uppdrag om tillgänglighet bjöd nämnden under våren in nämnder och bolagstyrelser 
till en första workshop med fokus på fysisk tillgänglighet. Nämnden har i uppdrag att genomföra lokala 
funktionshinderråd. Under året ska tre st funktionshinderråd genomföras, varav ett redan är genomfört. 

4.2.3 Vård och omsorg i ordinärt boende 

4.2.3.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Sociala omsorgsnämnden köper insatser av Vård- och äldrenämnden i form av hemtjänst och 
hemsjukvård. Priset har from 2017-01-01 ökat från 365 kr/ timme till 540 kr/timme och gäller både 
hemtjänst samt hemsjukvård. Det innebär en ökad kostnad vid oförändrad volymökning för nämnden 
med 3 500 tkr för hemtjänst samt 3 000 tkr för hemsjukvård under 2017. 

Åtgärder 

Arbetet med att systematiskt följa upp insatser och verksamhetsmått inom hela myndighetsutövningen 
har gett en bättre intern kontroll och underlag för kommande prognostiseringar. För att kompensera de 
kraftigt ökade kostnaderna behöver varje myndighetsbeslut även i fortsättning inom varje lagrum enligt 
upprättad handlingsplan prövas mot aktuella domar och rättspraxis. Åtgärdsplan för ekonomisk balans 
finns framtagen. 

Analys av verksamheten 

Kommande lag, "Lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård", pekar på att antal 
dagar vid utskrivningsklara patienter inom psykiatrin ska minska från 30 till 3 dagar. Förslaget beräknas 
träda i kraft 2019-01-01. Brist på korttidsplatser inom socialpsykiatrin kan innebära behov av externa 
placeringar och medföra ökade kostnader. 

För att möjliggöra ett mer närvarande ledarskap och ökat fokus på styrning, ledning, uppföljning och 
för att förbättra möjligheten att arbeta med en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats har nämnden 
2017 förstärkt med ytterligare resurs på enhetschefsnivå. Nämndens satsning har till stora delar givit 
önskad effekt vilket är särskilt viktigt då rekrytering av handläggare är en fortsatt utmaning. Vakanser 
inom myndighetsutövningen får konsekvenser i verksamhet även om prioritering av ärenden sker 
kontinuerligt. Konsekvensen av för få handläggare blir för brukaren och berörda kommuninvånare att 
uppföljningar av beslut försenas samt handläggningstiden ökar. 

Hälso och sjukvård 

Hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering ska tillgodose nämndens målgruppers behov av 
hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån det som regleras i hälso- och sjukvårdslag, överenskommelser kring 
hälso- och sjukvård mellan kommuner och Västra Götalandsregionen samt det som är angivet i 
nämndens reglemente. Nämnden har kostnadsansvar för alla personliga hjälpmedel inom LSS och för 
personer under 65 år inom Borås Stad. Kostnaderna har under de senaste åren ökat till följd av fler 
antal personer i behov av hjälpmedel. 

Även inom enheten för hälso- och sjukvård finns brist på legitimerad personal som ger konsekvenser 
för brukare och personal. Det kan innebära svårigheter att följa upp fortsatta/förändrade behov för 
personer inskrivna i hemsjukvården där eventuell utskrivning skulle vara aktuell. 
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4.2.3.2 Insatser 

Boendestöd 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Boendestödet har fortfarande för höga kostnader jämfört med budget. Genomlysning av verksamheten 
har visat att personalresurser inte är i nivå i förhållande till beställda insatser från 
myndighetsutövningen. I förhållande till budget har boendestödet även en för låg utförandegrad vilket 
påverkar resultatet. Under året har det också varit mycket bomtid som för verksamheten innebär lägre 
intäkter än budgeterat. Verksamheten har periodvis haft hög sjukfrånvaro vilket också påverkar 
budgeten negativt. 

Åtgärder 

Enhetschef har fått i uppdrag att ta fram handlingsplaner för en budget i balans. Från och med mars 
månad har verksamheten minskats med 8 årsarbetare. Det pågår ett arbete med att öka brukartiden och 
minska kringtiden. Verksamheten måste också bli bättre på att snabbt ställa om vid förändrade behov 
och anpassa resurserna därefter. Insatser samplaneras i större utsträckning för bättre användning av 
tillgängliga resurser och en ökad effektivitet. Under året pågår en utbildningssatsning i förvaltningen på 
ett hälsobefrämjande ledarskap. Från och med juni har det skett en utökning med ytterliga en 
enhetschef för att möjliggöra ett mer närvarande ledarskap och för att öka möjligheten att arbeta med 
en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats. 

Analys av verksamheten 

Medarbetarna i boendestödet har periodvis hög sjukfrånvaro vilket innebär en ökad belastning för den 
personal som är i arbete och risk för en försämrad arbetsmiljö. Mycket korttidsfrånvaro innebär också 
för planeringsansvariga svårigheter att planera ut insatser effektivt. 

Brukarna i boendestödet har under lång tid getts möjlighet till av- och ombokningar av besök. För att 
kunna planera bättre i verksamheten kommer denna möjlighet att begränsas. I dialog med brukarna och 
tillsammans med myndighetsutövningen pågår också en översyn av biståndsbeslut och beviljade 
insatser samt hur och när dessa insatser utförs. Den genomgång av biståndsbeslut samt utförda insatser 
som gjorts under våren visar att flera av brukarna får mer tid utförd än vad biståndet anger medans en 
del brukare får mindre tid utförd. För verksamheten innebär detta svårigheter med att planera ut 
insatser vilket då blir både resurskrävande och fördyrande för verksamheten. En hög sjukfrånvaro och 
omsättning av vikarier kan innebära för brukarna en minskad kontinuitet och trygghet. 

De åtgärder som i handlingsplanen för en budget i balans har genomförts tom augusti månad. Trots 
dessa åtgärder har verksamheten fortsatt ett negativt resultat även om det under de senaste månaderna 
avstannat. Ytterligare anpassningar i verksamheten krävs för en budget i balans b.la med vakanshållning 
av tjänster samt fortsatt arbete med att öka produktiviteten. Prognos för 2017: - 3 000 tkr. 

  

4.2.4 Vård och omsorg i särskilt boende 

4.2.4.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser, orsaker och åtgärder 

Det finns ett underskott gentemot budget vad gäller institutionsvård och boende för psykiskt 
funktionshindrade, orsaker kan bero på samsjuklighet men också för att vissa insatser är svåra att utföra 
på hemmaplan. Den totala kostnaden för tvångsvård ökade under 2016 och kostnaderna förväntas 
kvarstå under 2017. 
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Beslut om bostad med särskild service enligt SoL verkställs inom nämndens gruppbostäder samt genom 
externa placeringar när behovet inte kan verkställas i egen regi. Enheten för myndighet eftersträvar i 
dialog med verkställigheten att andra insatser prövas först, som exempelvis boendestöd i ordinärt 
boende. 

Åtgärder 

För att inte utöka nuvarande nivå på antalet platser inom särskilt boende och balansera 
kostnadsökningar inom exempelvis hälso- och sjukvård och köpta tjänster är nämndens förebyggande 
arbete av stor vikt. Hemmaplanslösningar i form av stöd till personer i ordinärt boende behöver 
utvecklas tillsammans med boendestöd samt öppenvård där även bostadsfrågan är en central fråga för 
att insatserna på hemmaplan ska fungera. Åtgärdsplan för ekonomisk balans finns framtagen. 

Analys av verksamheten  

Det vräkningsförebyggande arbetet tillsammans med öppenvårdsinsatser eller boendestöd ska 
möjliggöra att människor behåller sin bostad i större utsträckning. I lokalresursplanen beskriver 
nämnden behovet av ytterligare boende inom socialpsykiatrin i form av lägenheter med 
gemensamhetslokaler. Orsaken till externa placeringar kan bero på brist på platser eller att brukarens 
behov inte kan tillgodoses inom befintlig verksamhet. 

Nämndens förstärkning på enhetschefsnivå för att öka fokus på styrning, ledning, uppföljning och för 
att förbättra möjligheten att arbeta med en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats är också en 
förstärkning riktad mot denna del av myndighetsuppdraget. Vakanta handläggartjänster får även här 
konsekvenser för verksamheten även om prioritering av ärenden sker kontinuerligt. Konsekvensen av 
för få handläggare blir för brukaren och berörda kommuninvånare att uppföljningar av beslut försenas 
samt handläggningstiden ökar. 

  

4.2.4.2 Insatser 

Socialpsykiatri gruppbostäder 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Flera av enheterna i socialpsykiatrin har inte en budget i balans. Ökade personalkostnader på grund av 
förändrade behov hos brukarna i form av ökat behov av vård- och omsorg är resurskrävande och 
fördyrande för verksamheten. Införandet av den nya arbetstidsmodellen i kombination med följsamhet 
till kollektivavtalet samt periodvis hög sjukfrånvaro har inneburit ökade vikarie- och övertidskostnader. 
På en av enheterna har det varit höga investeringskostnader i samband med nybyggnation. Anpassning 
av personalresurser i verksamheten har inte utförts i tillräckligt snabb takt som vi haft tomma platser 
vilket också är en bidragande orsak till det negativa resultatet. 

Åtgärder 

Arbetet med aktuella handlingsplaner för en budget i balans pågår enligt plan. De åtgärder som vidtagits 
kommer under hösten börja ge positiva effekter på ekonomin dock inte i önskvärd takt. Nya och 
reviderade handlingsplaner har tagits fram och under hösten påbörjas arbetet med att se över 
nattorganisationen med målsättning att kunna effektivisera i verksamheten. Även 
personalneddragningar på någon enhet enligt handlingsplan kommer att utföras under hösten. Det 
pågår också ett arbete med att öka intern rörlighet/omflyttningar av brukarna till boenden där 
tillräckliga och befintliga resurser bättre tillgodoser den enskildes behov. Genom omflyttningar och 
ökad rörlighet och därmed frigörande av platser inom gruppbostäder socialpsykiatri ökar möjligheten 
för nämnden att ta hem brukare som idag har en extern placering. 

Analys av verksamheten 

Brukarnas behov har över tid förändrats från mer eller mindre självständiga till att idag ha fler och mer 
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omfattande behov av stöd. Åldersstrukturen inom våra psykiatriboenden har förändrats och idag är 
45 % av brukarna över 60 år varav 15 % av brukarna är över 70 år. Denna förändring kräver ökade 
personalresurser och andra kompetenser hos personalen för att möta upp och tillgodose brukarnas 
behov. För medarbetarna innebär detta ett behov av förändrat arbetssätt vilket kan resultera i en ökad 
arbetsbelastning och försämrad arbetsmiljö. Även de planerade personalneddragningar som görs i 
verksamheten kommer ge effekter i form av ökad arbetsbelastning och risk för försämrad arbetsmiljö. 
För verksamheten innebär de åtgärder som vidtas att planering av insatser måste förbättras, att vissa 
gemensamhetsytor som tidigare varit bemannade kommer att stängas vis tid på dygnet samt att 
personalens scheman måste ses över. Förväntad prognos för 2017: - 2 300 tkr. 

4.2.5 Insatser enligt LSS och LASS 

4.2.5.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker  

Antalet personer med insatsen personlig assistans enligt LSS har ökat fram till augusti månad 2017 och 
ökningen förväntas fortsätta. Övervältringen till nämnden, som initierats av FK sker dels genom att 
antalet ärenden inom personlig assistans ökat och fortsätter öka, men också genom att beslut om 
bostad med särskild service till denna målgrupp som fått assistansersättningen indragen har ökat och 
fler ansökningar kan bli aktuella. På informationsträff 170302 informerar FK om att ca 8 % av personer 
med beslut enligt SFB kommer få indragen assistans under kommande två års-uppföljningar. 

Kostnaden för sjukersättning till privata assistansanordnare, som nämnden inte får kompensation från 
FK för att täcka beräknas till 4 200 tkr under 2017 och förväntas kvarstå på samma nivå under året. 

Åtgärder  

Verksamheten arbetar med att kontinuerligt följa upp beslutade insatser och nyckeltal för att säkerställa 
en god intern kontroll. Beslut om insatser ska följas strikt av aktuell rättspraxis, beslut om eventuellt 
dubbla insatser som tex bostad med särskild service och kontaktperson övervägs noga. Åtgärdsplan för 
ekonomisk balans finns framtagen. 

Analys av verksamheten  

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

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

Inom daglig verksamhet tillämpas sedan juni 2010 Lagen om valfrihetssystem (LOV) för daglig 
verksamhet inom LSS. Brukaren har möjlighet att välja utförare och villkoren för privata utförare är de 
samma som för kommunens utförare. Ersättningssystemet bygger på deltagarnas behov av omvårdnad, 
personalstöd och närvaro, hel eller deltid. Det finns 1-6 nivåer samt två nivåer för brukare med 
exceptionella behov av personalstöd. Antal personer med beslut om daglig verksamhet har den senaste 
tiden varit relativt konstant. 

Nämndens satsning på ett mer närvarande ledarskap för att ge stöd i arbetsmiljöarbetet och för att få 
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ett ökat fokus på styrning, ledning och uppföljning ska fortsatt leda till att utredningar och beslut strikt 
följer rättspraxis och domstolsbeslut. Det är en kvalitets och rättsäkerhetsfråga av stor vikt för den 
berörda målgruppen. Nämnden kommer fortsatt få hantera vakanser inom handläggargruppen. 

Vakanserna inom myndighetsutövningen får konsekvenser i verksamhet även om prioritering av 
ärenden sker kontinuerligt. Konsekvensen av för få handläggare blir för brukaren och berörda 
kommuninvånare att uppföljningar av beslut försenas samt att handläggningstiden ökar. Konsekvensen 
för medarbetaren blir en ökad arbetsbelastning. 

  

4.2.5.2 Insatser 

4.2.5.2.1 Gruppbostäder och daglig verksamhet 

Boendesektionen 

De enheter som gått in i nya arbetstidsmodellen visar att det kommer att leda till kostnadsökningar på 
grund av att de långa arbetspassen kortas ner till max 10 timmar och de korta passen måste ökas till 5 
timmar. Kostnaderna handlar om att man måste öka grundbemanningen men att man inte kan lägga ut 
timmarna på ett effektivt sätt. Det som framkom när pilotgrupperna gick in i verksamhetssystemet 
Time Care var att det inte går att genomföra på det sätt som utlovades i den utbildning som Time på 
sikt kunna samplanera bemanning så långt som möjligt. Vissa enheter visar i august månads 
budgetuppföljning på en negativ trend och de enheter som signalerat om underskott i sin prognos har 
gjort en handlingsplan för att få budget i balans. Boendesektionens prognos för helåret visar på ett 
nollresultat. 

Daglig verksamhet, sysselsättning och Jobbresurs 

Då bokslutet från arbetslivsförvaltningen visade ett underskott på 7 000 tkr för 2016 har en 
handlingsplan framtagits för att få budget i balans. Genomlysning och tät uppföljning av daglig 
verksamhet, sysselsättning och Jobbresurs kommer att fortsätta utifrån planen tillsammans med 
enhetscheferna. En omvärldsanalys behöver även göras för att få en uppfattning om kommande behov 
för målgruppen. Planerade åtgärder i handlingsplanen genomförs under våren men det ekonomiska 
resultatet dröjer med anledning av uppsägningstider av hyreskontrakt samt för omplanering av 
personal. 

Från och med årsskiftet 2016/2017 finns biståndsbeslut för sysselsättning. Då det inte är gjordes någon 
planering för verkställighet innebär att nya enheter måste öppnas under året för att kunna erbjuda 
deltagare som tillhör socialpsykiatrin en bra daglig sysselsättning. Erbjudande om sysselsättning görs 
inom de befintliga verksamheter inom LSS och SoL och planering pågår för att optimera det så långt 
som möjligt. Sökning efter lokaler pågår med målsättning att slå samman små enheter och utveckla 
verksamheterna så fler personer kan få en plats. 

Då poolen från och med 2017 ligger centralt är det svårare att i dagsläget följa dessa kostnader inom 
verksamhetsområdena på ett bra sätt. Hög omsättning av personal och sjukskrivningstal är ett 
bekymmer inom alla verksamheter och det är av stor vikt att ett samarbete med verksamheterna 
kommer igång. Ytterligare en utmaning är svårigheten att rekrytera personal vilket resulterar i dyra 
inbeordringar. Sjukskrivningstalen följs upp varje månad. 

Beräknat underskott - 3 000 tkr. 

4.2.5.2.2 Servicebostäder 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Sociala omsorgsnämnden, Tertial 2 2017 15(21) 



Verksamheten har under de senaste månaderna vänt underskott till en budget i balans. Orsakerna till 
detta är flera men mest påtagligt är förändrade skattningar där flera enheter har fått en förhöjd 
skattning jämfört med tidigare. Även grundersättningen till vissa enheter har ökat. Det har under året 
varit en viss kostnadsökning för vikarier och övertid. Orsakerna till denna kostnadsökning är införandet 
av den nya arbetstidsmodellen, följsamhet till kollektivavtalet samt periodvis hög sjukfrånvaro. Det är 
fortsatt problem med att hyra ut lägenheter i socialt utsatta områden vilket på sikt kan innebära för dom 
mindre enheterna svårigheter med effektiv schemaplanering. 

Åtgärder 

Översyn av personalresurser pågår på de enheter som inte har en full beläggning men ytterligare 
anpassningar är svåra att genomföra på grund av schematekniska skäl, oavsett beläggning kräver varje 
enskild enhet en viss grundbemanning som inte kan understigas. Enhetschef har fått i uppdrag att ta 
fram handlingsplan för att se över hur resurser nattetid kan samordnas och effektiviseras. 

Analys av verksamheten 

Medarbetarna på våra servicebostäder har periodvis hög sjukfrånvaro vilket innebär en ökad belastning 
för den personal som är i arbete och risk för en försämrad arbetsmiljö. En hög sjukfrånvaro och stort 
behov av vikarier och poolpersonal kan innebära för brukarna en minskad kontinuitet och trygghet. 
Om tendensen fortsätter med svårigheter att hyra ut lägenheter inom socialt utsatta områden kan det på 
sikt innebära att enheten måste avvecklas och personal blir övertalig. Förväntad prognos för 2017: 
+ 800 tkr. 

  

4.2.5.2.3 Personlig assistans och korttid 

Personlig assistans 

Enheten går med ett minus om -1 700 tkr när fordringar och skulder är inräknade. Beräknat årsresultat 
är -4 500 tkr. Orsaken är bl a nattjour (kollektivavtal) där vi som arbetsgivare betalar för 4 timmar och 
får ersättning från försäkringskassan på 2 tim. Varje "nattärende" går minus ca 300 tkr per år. 
Assistansen verkställer 18 brukare med nattjour, vilket innebär ett minus om ca 5 400 t kr/år. 

Även införandet av schemaverktyget Time Care har inneburet en ökad kostnad om 168 tkr per månad. 
Den ökade kostnaden beror bl a på utbildningar och justeringar i systemet. Kostnaden beräknas bli 
över 2 000 tkr 2017. 

Positivt resultat om 2 365 tkr inom ett ansvar. Orsak bl a medarbetarna är PAN-anställda 
(timanställning). 

Förändringen av tolkning av lagen innebär bl a att brukare blir beviljade mindre timmar per brukare. 
För att kunna verkställa är en ny assistansgupp på väg att bildas, vilka skall arbete med fler brukare 

Korttid: beräknas gå plus/minus noll tkr. Verksamheten har anpassat sig efter handlingsplan. 

AKL: Enheten beräknas gå med plus om 540 tkr -bl a säljer hemtjänst och att enheten får mer betalt 
för insatsen kontaktperson enligt LSS och SoL än vad lönekostnaden är. I dagsläget verkställs 19 beslut 
gällande kontaktfamilj, 2 har ännu inte verkställts. Ledsagare och avlösare minus pga lönekostnaderna. 

Analys  

Enhetscheferna är nu fulltaliga efter en lång tids vakans av en tjänst. Därtill har det nya 
schemaverktyget påverkat cheferna och arbetsgrupperna negativt. Tiden gått till att lösa systemproblem 
istället för att arbeta över gränserna och lösa resurspassen, vilket gjorts tidigare. 

Personlig assistans och Korttidsenheterna har svårighet att rekrytera medarbetare för att verkställa 
beslut. Detta påverkar brukarna negativt då de får vänta på att insatserna verkställs. Detta i sig kan ha 
en negativ effekt på Borås Stads trovärdighet gentemot medborgarna. 
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Korttidsenheterna behöver arbeta över gränserna för att kunna få till det schematekniskt samt skapa en 
trygghet bland enheterna - t ex sjukfrånvaro, semesterplanering m m. Detta arbete är nu igång, bl a 
genom sammanslagning av enheter. 

  

4.2.6 Övrig vård o omsorg för äldre o funktionshindrade 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Mötesplats Berggården har en budget i balans. Dagverksamhet för personer under 65 år med 
demenssjukdom har en budget i balans. 

Åtgärder 

Analys av verksamheten 

Sedan början av 2017 har verksamheten haft en ökning i antalet besökare. Flera dialogmöten med 
besökarna har genomförts för att kartlägga vilken verksamhet och vilka aktiviteter som efterfrågas. Det 
finns en hög nöjdhet i de aktiviteter som idag erbjuds samtidigt som det framkommit önskningar på en 
utökning av aktiviteter. Från och med hösten 2017 startar verksamheten upp flera olika 
cirkelutbildningar för att möta upp deltagarnas önskningar. Nämnden har under 2017 tillsatt en 
projektledartjänst som bland annat har till uppgift att öka sysselsättningen för personer med psykisk 
ohälsa samt även arbeta med hur Berggården kan utvecklas för att möta upp målgruppens behov. 
Dialog med arbetsmarknadskonsulterna har inletts och målsättningen är att konsulenterna ska möta 
deltagarna på Berggården och aktivt arbeta med att få ut personerna i sysselsättning. 

Dagverksamhet för personer under 65 år med demenssjukdom startar upp den 1 september 2017. Tre 
personal har i dagsläget anställts, rekrytering av en fjärde personal fortsätter under hösten. 
Förhoppningen är att verksamheten ska kunna rekrytera en arbetsterapeut för att komplettera teamet. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

5 Samarbetsuppdrag 
Sociala omsorgsnämnden har uppföljningsansvar för programmet för ett tillgängligt samhälle. I 
handlingsplanen har Kommunfullmäktige beslutat vilka frågor som ska prioriteras. Programmet för ett 
tillgängligt samhälle och dess handlingsplan har följts upp för att säkerställa att samtliga berörda 
nämnder och bolag har kännedom om de berörda uppdragen. Uppföljningen utifrån handlingsplanen 
kommer fortsättningsvis ske i form av en rapport i tertial två och årsredovisningen. 

Ett första möte utifrån fysisk tillgänglighet har genomförts med berörda nämnder och bolag. Nästa 
möte är planerat till oktober där fokus kommer att vara kognitiv tillgänglighet. Fram tills dess ska en 
arbetsgrupp tillsättas för bereda frågor inför mötet. 

Samtliga bolag och nämnder har fått en förfrågan om att utse kontaktpersoner från respektive bolag 
och nämnd. Dessa kommer att sammankallas under tertial två för en systematisk kunskapsspridning i 
Borås stad gällande tillgänglighetsfrågan. 

Sociala omsorgsnämnden har också funnits med i olika sammanhang för att ge konsultativt stöd för att 
öka tillgängligheten för uppdragets målgrupper, så som inför olika idrottsevenemang och 
kulturevenemang. 
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6  Verksamhetsmått 

6.1 Socialpsykiatri 

6.1.1 Övergripande 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2016 Budget 2017 Utfall Aug 2017 

Antal aktualiserade personer 105 136  

Antal personer med insatser inom psykiatrin SoL 292 250  

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

14 12  

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

0,33 0,29  

Ärendehandläggningen för socialpsykiatri är i verksamhetssystemet ihopslaget med ärendehandläggning SoL. Det går därför inte längre att erhålla 
mått specifikt kopplade till socialpsykiatrins ärendehandläggning. 

6.1.2 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2016 Budget 2017 Utfall Aug 2017 

Antal personer med hemtjänst i ordinärt boende 167 128  

Ärendehandläggningen för socialpsykiatri är i verksamhetssystemet ihopslaget med ärendehandläggning SoL. Det går därför inte längre att erhålla 
mått specifikt kopplade till socialpsykiatrins ärendehandläggning. 

6.2 Funktionshinderverksamhet LSS 

6.2.1 Övergripande 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2016 Budget 2017 Utfall Aug 2017 

Antal personer med LSS-beslut 916 969 851 

6.2.2 Personlig assistans 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2016 Budget 2017 Utfall Aug 2017 

Antal personer med personlig assistans enligt 
LSS 

46 51 54 

Antal personer med personlig assistans enligt 
SFB 

189 197 178 

Antal beviljade timmar personlig assistans enligt 
LSS 

9 924 76 374 11 734 
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Budget avser helår, utfallet månad 

6.2.3 Daglig verksamhet 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2016 Budget 2017 Utfall Aug 2017 

Antal personer med beslut om daglig 
verksamhet 

430 449 421 

-- varav personer med externt köpta platser 
enligt LOV 

74  85 

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

14  15 

6.2.4 Korttidsvistelse 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2016 Budget 2017 Utfall Aug 2017 

Antal personer med beslut om korttidsvistelse 149 163 114 

6.2.5 Bostad med särskild service 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2016 Budget 2017 Utfall Aug 2017 

Antalet personer med verkställda beslut om 
boende 

339 357 332 

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

14  15 

Antal lägenheter i LSS-boenden 314 325 317 

6.3 Funktionshinderverksamhet SOL 

6.3.1 Övergripande 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2016 Budget 2017 Utfall Aug 2017 

Antal personer med beviljade insatser 511 581 651 

6.3.2 Bostad med särskild service 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2016 Budget 2017 Utfall Aug 2017 

Antal personer med särskilt boende 85 88 87 

-- varav personer med externt köpta platser 9  15 
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6.3.3 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2016 Budget 2017 Utfall Aug 2017 

Antal personer med hemtjänst 143 415 160 

-- varav antal personer med extern utförare 37  42 

Utförda timmar hemtjänst 2 070 23 039  

Antal personer med Boendestöd FH 158 265 135 

Antal utförda timmar Boendestöd FH 1 597 44 328 14 614 

Utförda timmar hemtjänst för tertial 2 är ej debiterat till fullo. Mätning kan ej utföras. 

6.3.4 Särskilda boendeformer 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2016 Budget 2017 Utfall Aug 2017 

Antal personer med vård och omsorgsboende 24 29 28 

6.3.5 Korttidsvård 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2016 Budget 2017 Utfall Aug 2017 

Antal personer med korttidsvård 58 82 16 

Utförda dygn korttidsvård 1 813 2 040 1 445 

6.3.6 Daglig sysselsättning 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2016 Budget 2017 Utfall Aug 2017 

Antal personer med sysselsättning enligt SoL   75 

6.3.7 Övrigt 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2016 Budget 2017 Utfall Aug 2017 

Antal personer med trygghetslarm 244 204 154 

Antal personer med hemvårdsbidrag 17 15 7 

7  Investeringar 
Investeringsprojekt 

Tkr Godkänd 
utgift 

Utgift 
tom 2016 

Utfall 
Jan-Aug 

2017 

Prognos 
2017 Återstår 

Dammsvedjan, Kulbanan 450 381 195 195 -126 
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Tkr Godkänd 
utgift 

Utgift 
tom 2016 

Utfall 
Jan-Aug 

2017 

Prognos 
2017 Återstår 

Skogsfrugatan, boende LSS 450   0 450 

Gyllingtorpsgatan boende LSS 450   0 450 

      

Summa 1 350 381 195 195 774 

Analys 
Investeringar avser inventarier i nybyggda boenden. Skogsfrugatan och Gyllingtorpsgatan beräknas 
klara för inflyttning under december 2018. 

Sociala omsorgsnämnden, Tertial 2 2017 21(21) 



Åtgärdsplan för ekonomisk balans 

Sociala omsorgsnämnden 
  



Innehållsförteckning 
1 Inledning ...................................................................................................................... 3 

2 Myndighetsutövning SoL/LSS/HSV ......................................................................... 4 

2.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans ................................................................................ 4 

3 Boende SP, SB LSS, Boendestöd och träffpunkt ..................................................... 5 

3.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans ................................................................................ 5 

4 Pers ass, korttid, avlös, ledsagare och kontaktperson ............................................. 7 

4.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans ................................................................................ 7 

5 Gruppboende, daglig verksamhet och sysselsättning enligt SoL ........................... 9 

5.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans ................................................................................ 9 

 

  

Sociala omsorgsnämnden, Åtgärdsplan för ekonomisk balans 2(9) 



1 Inledning 
Denna rapport är en ny metod för att dokumentera och rapportera Sociala 
omsorgsnämndens åtgärdsplan för en budget i balans i Stratsys. Detta ska leda till att 
processen för åtgärdsplanen blir tydligare och att uppföljningskedjan säkerställs. Denna 
rapports utseende och innehåll kan komma att ändras i ett förbättrande syfte. 
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2 Myndighetsutövning SoL/LSS/HSV 

2.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans 
Aktiviteter Status 

Externa placeringar ska verkställas internt (SoL)  Pågående 

Säkerställa rättsäkerhet i handläggningsprocessen 
(SoL/LSS) 

 Pågående 

Externa placeringar ska verkställas internt (SoL) 

 
 

Säkerställa rättsäkerhet i handläggningsprocessen (SoL/LSS) 
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3 Boende SP, SB LSS, Boendestöd och träffpunkt 

3.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans 
Aktiviteter Status 

Översyn av resurser i Boendestöd  Pågående 

Effektivare planering av insatser. Minska kringtid 
och öka produktiviteten i Boendestöd 

 Pågående 

Utbildning hälsofrämjande ledarskap  Pågående 

Genomgång av samtliga biståndsbeslut om 
boendestöd. 

 Pågående 

Optimerad bemanning efter behov på 
gruppbostäder och servicebostäder. 

 Pågående 

Erbjuda lägenheter till personer placerade i kö.  Pågående 

Översyn av resurser i Boendestöd 

 
 

Effektivare planering av insatser. Minska kringtid och öka produktiviteten i 
Boendestöd 

Kommentar 

Enhetschefer boendestöd tillsammans med planerare boendestöd 
 
 

Utbildning hälsofrämjande ledarskap 

 
 

Genomgång av samtliga biståndsbeslut om boendestöd. 

Kommentar 

Enhetschefer Boendestöd tillsammans med Enhetschefer myndighetsutövning 
 
 

Optimerad bemanning efter behov på gruppbostäder och servicebostäder. 

Kommentar 

Enhetschefer i område 2 
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Erbjuda lägenheter till personer placerade i kö. 
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4 Pers ass, korttid, avlös, ledsagare och kontaktperson 

4.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans 
Aktiviteter Status 

Ekonomi kommer gås igenom regelbundet på 
områdesledningarna, 1g/mån. 

 Pågående 

Rutin för rapportering till FK (Försäkringskassan). 
Omvärldsbevakar tillsammans med IT system för 
stöd och säkra inrapportering till FK. Ett system för 
inrapportering kommer bl a innebära att vi inte 
behöver ha innestående krav mot FK, idag är 
denna ca 18 mkr. 

 Pågående 

Uppföljningar med EC 1g/mån.  Pågående 

Uppföljningar per grupp/enhet, se helheten  Pågående 

Nya parametrar som följs upp varje månad, i 
samverkan med ekonomi: Beställda, verkställda 
och schemalagda timmar. 

 Pågående 

Översyn av schemaläggning på korttiden samt 
ökat samarbete mellan korttidsenheterna är 
påbörjat. 

 Pågående 

Säkerställa jämn månatlig 
personalkostnadsfördelning under 
verksamhetsåret. 

 Pågående 

Ekonomi kommer gås igenom regelbundet på områdesledningarna, 1g/mån. 

Kommentar 

Ekonomienheten kommer på ett områdesmöte 1 gång i månaden. 
 
 

Rutin för rapportering till FK (Försäkringskassan). Omvärldsbevakar 
tillsammans med IT system för stöd och säkra inrapportering till FK. Ett system 
för inrapportering kommer bl a innebära att vi inte behöver ha innestående krav 
mot FK, idag är denna ca 18 mkr. 

Kommentar 

Införa system gällande rapportering av tid till Försäkringskassan. Nytt hängavtal 
tecknas med Tunstal, Tes assistans. Start sept/okt 2017. Detta kommer medföra en 
säkring av intäkter och en tidsvinst, arbetsmiljö, för enhetecheferna. 
 
 

Uppföljningar med EC 1g/mån. 

Kommentar 

Uppföljning sker kontinuerligt, nu i teamform, och vid behov individuellt. Mall 
används. 
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Uppföljningar per grupp/enhet, se helheten 

Kommentar 

Uppföljning sker kontinuerligt, nu i teamform, och vid behov individuellt. Mall 
används. 
 
 

Nya parametrar som följs upp varje månad, i samverkan med ekonomi: Beställda, 
verkställda och schemalagda timmar. 

Kommentar 

Ekonomienheten besöker områdesledningen kontinuerligt, förhoppning är att siffrorna 
nu kan följas. 
 
 

Översyn av schemaläggning på korttiden samt ökat samarbete mellan 
korttidsenheterna är påbörjat. 

Kommentar 

Förslag sammanföring Kulla + Backa, inkl Skolgatan. 
 
 

Säkerställa jämn månatlig personalkostnadsfördelning under verksamhetsåret. 

Kommentar 

Följs nu upp. 
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5 Gruppboende, daglig verksamhet och sysselsättning 
enligt SoL 

5.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans 
Aktiviteter Status 

Daglig verksamhet: Avslut IGU  Avslutad 

Daglig verksamhet: Avslut intern pool  Avslutad 

Daglig verksamhet: Sammanslagning enheter  Avslutad 

Boendesektionen: Översyn personalkostnader 
genom att se över sjukskrivningar och 
schemaläggning 

 Pågående 

Daglig verksamhet: Avslut IGU 

Kommentar 

Avslut innebär 1 400 tkr på årsbasis, 900 tkr i år då avslut skedde från och med 31/3.  
 
 

Daglig verksamhet: Avslut intern pool 

Kommentar 

Intern pool avslutades i januari.  
 
 

Daglig verksamhet: Sammanslagning enheter 

Kommentar 

Sammanslagningen av Gnistan och Ålgården har gått enligt plan. Halva Ålgårdens 
hyreskostnad bortfaller samt eventuell minskning i personalkostnad.  
 
 

Boendesektionen: Översyn personalkostnader genom att se över sjukskrivningar 
och schemaläggning 
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Miljö- och konsumentnämnden 

Miljörapport tertial 2 2017 
I miljörapporten redovisas Sociala omsorgsnämndens åtgärdsarbete med Borås Stads 
miljömål. Sociala omsorgsnämnden har att arbeta med fyra etappmål varav tre ingår i 
området Hållbara perspektiv och ett ingår i området Fossilbränslefritt och 
energieffektivt Borås.  
 
I Miljörapport Tertial 2 ska etappmålen ”Alla förvaltningar arbetar efter ett 
miljöledningssystem”, etappmål 1b och ”Miljöutbildning för alla anställda” analyseras.  
 
Arbetet med nämndens miljöledningssystem påbörjades 2014, under 2015 och även 
2017 har verksamheternas miljöpåverkande faktorer kartlagts. Under 2016 
genomfördes flera omfattande miljösatsningar som inköp av fler elcyklar, installation 
av automatisk släckning av lampor på en del kontorsrum, införande av pull-print för 
att minska pappersutskrifter, sortering av papper och plast på flera stationer 
samt även avsatt tid för att ta fram anpassad miljöutbildning. De åtgärderna har 
implementerats under 2017 och är en del av grunden till att nu miljödiplomera 
kontoret på Bryggaregatan samt därefter skapa miljöledningssystem för boenden. 
 
I Miljörapport Tertial 2 anlyseras även förvaltningens resor utifrån statistik över 2016 
års tjänsteresor med privatbil, leasingbil och flyg. Förvaltningens totala 
koldioxidutsläpp fortsätter att minska och är nu 54 143 kg det innebär att nämndens 
totala klimatavgift för 2018 är 81 214 kr. Miljöåtgärder motsvarande detta belopp ska 
läggas in i budget och redovisas under 2018. Motsvarande klimatavgift 2017 var 
84 618 kr och miljöåtgärder genomförda under 2017 ska redovisas i årsredovisningen. 
 
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättad miljörapport för tertial 2, 
2017 och att översända rapporten till Miljö- och konsumentnämnden. 
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Inledning 
I denna miljörapport för tertial 2, 2017 redovisas Sociala omsorgsnämndens åtgärdsarbete med Borås 
Stads miljömål 2013-2016. Miljömålen är nu föremål för revidering och nuvarande mål har förlängts 
fram till de nya miljömålen 2017-2020 har antagits. 

Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden. 
Områdena är Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt 
Borås samt Hållbar natur. För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats. Målen 
anger vad vi vill uppnå och etappmålen definierar steg på vägen för att nå målen. Etappmålen ska 
uppnås under tiden 2013 – 2016. För respektive etappmål framgår vilken nämnd eller bolag som har 
huvudansvar för att leda arbetet för att nå målet. Övriga nämnder bidrar genom sina miljörapporter 
med underlag till rapporterande nämnder och bolag. 

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

Sociala omsorgsnämndens verksamhet bedrivs i skiftande miljöer; kontorsarbetsplatser för 
arbetsledning och administration, mottagningar där medarbetare möter brukare för utredning och 
stödåtgärder samt korttids- och boendeenheter med "hemliknande miljö". För att täcka verksamhetens 
olika förutsättningar för miljöarbetet har miljöambassadörer utsetts och utbildats under 2014. Under 
våren 2015 och 2017 genomfördes kartläggning av miljöpåverkande faktorer i de olika verksamheterna. 
Resultaten kommer att användas som underlag för aktiviteter för att nå miljömålen i ett 
miljöledningssystem. Miljöutbildning för chefer, administrativ personal och personliga assistenter har 
genomförts och dessutom informeras om möjligheten att gå Miljöförvaltningens centrala utbildning. 
Material till en anpassad utbildning har tagits fram för att kunna ha arbetsplatsförlagd utbildning. 

  

Goda exempel 
Årligen ges utbildning för kostombuden i mat och miljöfrågor, såsom matsvinn och ekologiska 
livsmedel. 

Hållbara perspektiv 
Beskrivning 
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid 
konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och ger förutsättningar 
för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad strävar efter att vara en ledande miljökommun och ett 
gott exempel på lokalt arbete med Sveriges nationella miljömål. 
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Mål 1. Borås Stad har hög kompetens inom miljöområdet 

Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett miljöledningssystem 
(1a) 

Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2016 Utfall T2 2017 

Certifierat miljöledningssystem, antal  Nej  Nej  Nej 

Kommentar Planering för att ta fram ett miljöledningssystem har påbörjats men har inte kunnat slutföras 
då det skett personalförändringar och blivit ett glapp innan den nya ansvariga miljökoordinatorn är på 
plats. Planeringen är att miljödiplomera kontoret på Bryggaregatan, därefter gå vidare med att skapa ett 
anpassat miljöledningssystem för boenden. Det arbetet är tänkt att starta med tre olika typer av boenden 
som sedan kan vara modell för övriga. 

Miljöledningssystem som inte är 
certifierat, antal 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Arbetet fokuseras på att använda materialet inom miljödiplomering och att skapa ett 
anpassat miljöledningssystem för olika typer av boenden. 
 

Åtgärder Sta
tus Status 

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

 Pågående 

Kommentar Tanken är att miljödiplomering av förvaltningskontoret och att skapa anpassat 
miljöledningssystem ska fullföljas under 2017 – 2018 

Miljöutbildning för alla anställda (1b) 

Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2016 Utfall T2 2017 

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

6% 58% 68% 

Kommentar Alla personliga assistenter, enhetschefer, administrativ personal, handläggare och hälso- och 
sjukvårdspersonal har gått utbildning. Ett utbildningsmaterial för arbetsplatsförlagd utbildning är framtaget. 
Information om Miljöförvaltningens miljöutbildning sänds ut till personalen. 
 

Åtgärder Sta
tus Status 

Åtgärder etappmål 1b) Miljöutbildning för alla anställda  Pågående 

Kommentar Sammanlagt har nu ca 68% gått miljöutbildning. Ett utbildningsmaterial är framtaget för att 
kunna ha arbetsplatsförlagd utbildning, det arbetet har inte inletts ännu. 
Kostombuden får årligen utbildning i mat och miljöfrågor. 
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Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 
Beskrivning 
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- 
och gods-transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och 
inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

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

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

Åtgärder Sta
tus Status 

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

 Pågående 

Kommentar Underlaget för klimatavgiften 2018 är utsläpp av av koldioxid i kg för 2016 års resor. Utfallet 
jämförs med resultatet för klimatavgiften 2017 som grundade sig på 2015 års resor. 
Koldioxidutsläpp för egna leasade bilar och från bilpoolen har minskat medan koldioxidutsläpp från 
privatbil är oförändrat och det är en viss ökning avseende flygresor. Förvaltningens totala koldioxidutsläpp 
fortsätter att minska och har nu minskat med 4 % till 54 143. 
 
Borås Stads nya riktlinjer för resor lyfter fram kollektivtrafik, cykel eller gång för kortare resor. För anställda 
i Vulcanus finns fem elcyklar och några av boendeenheterna har tjänstecyklar. Kollektivtrafikkort finns för 
anställda på Vulcanus och på flertalet boendeenheter. 
 
På Vulcanus finns utrustning för videokonferenser. 
 
Enligt riktlinjerna ska privata fordon i tjänsten undvikas och användning av privat bil i tjänsten ska 
godkännas av närmaste chef. Användningen har samma nivå som tidigare år. Det är främst enhetschefer 
som har sina verksamheter  utanför Borås centrum som använder privatbil i tjänsten för att undvika att 
bilpoolens bilar blir stående ute på en enhet i många timmar utan att kunna bokas av andra. Även 
biståndshandläggare använder ibland privatbil då det inte funnits lediga bilar i bilpoolen. Privatbil väljs 
också som alternativ om de i början eller slut på arbetsdagen är närmare sitt hem, då minskar de på 
bilresande genom att inte behöva återvända till kontoret. 
Tjänsteresor med flyg har ökat något, i den summan ingår även utrikes resor flygresor som avser 
gratifikationer för medarbetare som arbetat 25 år i Borås Stad. När de löser ut sina resepresentkort 
bokförs resan på förvaltningen. 
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Sociala omsorgsnämnden 

 
 
Revidering av värdighetsgarantier för 
funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin  
Värdighetsgarantierna är våra löften till dig som får stöd av oss. De säger hur vi ska 
vara mot dig, att du ska känna dig trygg och vi lovar att du får vara med och 
bestämma. 
 
Värdighetsgarantierna är också regler för vad verksamheterna ska uppnå i bemötande, 
trygghet samt delaktighet och inflytande.  
 
Värdighetsgarantierna gäller för hela verksamheten, från det att den enskilde ansöker 
om stöd och insatser, vid utredning och beslut och vid genomförande och 
uppföljning av beviljade insatser.  
 
Värdighetsgarantierna bygger på de övergripande målen i Socialtjänstlagen (SoL) och 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
 
Verksamheterna ska bygga på respekt för människors självbestämmande och 
integritet samt verka för den enskildes delaktighet i samhällslivet och jämlika 
levnadsvillkor.  
 
Värdighetsgarantierna berör tre områden; bemötande, trygghet, delaktighet och 
inflytande.  
 
Bemötande  
Vi bemöter alla som har kontakt med vår verksamhet med respekt och empati. Vi är 
lyhörda för den enskildes behov. Vi ger tydlig information om vilket stöd och vilka 
insatser som finns i verksamheten.  
 
Trygghet  
Vi har kunskap och kompetens för vårt arbete. Vår personalplanering ska bygga på så 
hög kontinuitet som möjligt. Vi informerar den enskilde om vem som arbetar i 
verksamheten.  
 
Delaktighet och inflytande  
Vi planerar stöd och insatser, inklusive aktiviteter på fritiden, tillsammans med den 
enskilde eller dennes företrädare i genomförandeplanen.  
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Vi är lyhörda och uppmärksamma på hur den enskilde vill ha sitt stöd och sina 
insatser.  
 
Vi erbjuder samtal minst två gånger om året för att följa upp hur stödet fungerar.  
 
Vi lovar att erbjuda deltagararbetsplatsträffar en gång i månaden. Du som har daglig 
verksamhet är välkommen att vara med. Syftet med träffarna är att du ska vara 
delaktig och prata om arbetsmiljön 
 
De som har boende eller boendestöd erbjuds två stödpersoner i personalgruppen och 
ges möjlighet att påverka vilka som ska vara stödpersoner.  
 
Synpunkter  
Vi ska ha kännedom om Borås Stads synpunktshantering och kunna ge den enskilde 
stöd i att framföra sina åsikter. 
 
Om den enskilde tycker att verksamheten inte lever upp till värdighetsgarantierna kan 
kontakt tas med ansvarig chef eller Borås Stads synpunktshantering användas. 
 
 
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättad revidering av 
värdighetsgarantier för funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin. 
 
 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande    

Monica Svensson  
 Förvaltningschef 
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Våra värdighetsgarantier är löften riktade till den som 
har kontakt med Funktionshinderverksamheten och 
Socialpsykiatrin.

Värdighetsgarantierna är också regler för vad verksamheterna 
ska uppnå i bemötande, trygghet samt delaktighet och 
inflytande.  

Värdighetsgarantierna gäller för hela verksamheten, från 
det att den enskilde ansöker om stöd och insatser, vid 
utredning och beslut och vid genomförande och uppföljning 
av beviljade insatser.

Värdighetsgarantierna bygger på de övergripande målen 
i Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS). Verksamheterna ska 
bygga på respekt för människors självbestämmande 
och integritet samt verka för den enskildes delaktighet i 
samhällslivet och jämlika levnadsvillkor.  

Värdighetsgarantierna berör tre områden; bemötande, 
trygghet, delaktighet och inflytande.

Bemötande
Vi bemöter alla som har kontakt med vår verksamhet 
med respekt och empati.

Vi är lyhörda för den enskildes behov.

Vi ger tydlig information om vilket stöd och vilka insatser 
som finns i verksamheten.

Trygghet
Vi har kunskap och kompetens för vårt arbete. 

Vår personalplanering ska bygga på så hög kontinuitet 
som möjligt.

Vi informerar den enskilde om vem som arbetar i 
verksamheten.

Delaktighet och inflytande 
Vi planerar stöd och insatser, inklusive aktiviteter på 
fritiden, tillsammans med den enskilde eller dennes 
företrädare i genomförandeplanen.

Vi är lyhörda och uppmärksamma på hur den enskilde 
vill ha sitt stöd och sina insatser.

Vi erbjuder samtal minst två gånger om året för att följa 
upp hur stödet fungerar.

De som har boende eller boendestöd erbjuds två 
stödpersoner i personalgruppen och ges möjlighet att 
påverka vilka som ska vara stödpersoner.

Synpunkter
Vi ska ha kännedom om Borås Stads synpunktshantering 
och kunna ge den enskilde stöd i att framföra sina åsikter.

Om den enskilde tycker att verksamheten inte lever upp 
till värdighetsgarantierna kan kontakt tas med ansvarig 
chef eller Borås Stads synpunktshantering användas.

Värdighetsgarantier för 
funktionshinderverksamheten 
och socialpsykiatrin



postadress 501 80 Borås  besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  webbplats boras.se
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Kommunstyrelsen 

 

 
 
 

Motion: Mänskliga rättigheter är en kommunal 
angelägenhet - gör Borås till MR-stad 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0427 100 
 
Nämndens beslut 
Sociala omsorgsförvaltningen tillstyrker motionen. 
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Arbetet med mänskliga rättigheter utgår ifrån att alla människor, oavsett land, kultur 
och sammanhang är lika värda. Konkret handlar det om att motverka rasism och dis-
kriminering, men även om jämställdhetsarbete, barns- och nationella minoriteters 
rättigheter. I motionen föreslås att Borås Stad ska arbeta utifrån den plattform för 
policy- och verksamhetsutveckling som SKL tagit fram. Mycket av det arbetet sker 
redan idag i Borås Stad, exempelvis finns en jämställdhetssamordnare på Stadsled-
ningskansliet, Personal och förhandling som har mänskliga rättigheter inom sitt an-
svarsområde.   
 
Inom Sociala omsorgsförvaltningen pågår ständigt ett arbete för att stärka framförallt 
personer med funktionsnedsättningars fri- och rättigheter. I Borås stads Tillgänglig-
hetsprogram är de prioriterade områden hämtade ur FN-konventionen om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning. Projektet Jämlik hälsa syftar till att främja 
hälsa för personer med funktionsnedsättning. Schyssta relationer, Schysst kompis och 
VIP är våldsförebyggande kursverksamhet riktad till personer med funktionsnedsätt-
ning. Det är bra att komplettera arbetet med den plattform som SKL tagit fram för 
ett mer systematiskt arbete kring mänskliga rättigheter. 
 
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås. 
Belyses kort. 
 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås. 
Belyses kort. 
 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås. 
Belyses kort. 
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SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande 
 
  Monica Svensson 
  Förvaltningschef 
 
 
 
Bilaga 
Motion (V): Mänskliga rättigheter är en kommunal angelägenhet – gör Borås till en  
MR-stad 

 



 
 
 
MOTION 
 
 
Mänskliga rättigheter är en kommunal angelägenhet 
 - gör Borås till en MR-stad 
 
De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla 
människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. 
Arbete för mänskliga rättigheter kan konkret handla om att motverka rasism och 
diskriminering, om jämställdhetsarbete, barns rättigheter och om nationella minoriteters 
rättigheter. Rättighetsperspektivet får inte hamna vid sidan om och ses som något extra, arbetet 
för mänskliga rättigheter bör vara en naturlig del i kommunens ordinarie verksamhet. 
 
I Sverige, precis som i andra länder, ligger ansvaret för att respektera, skydda, uppfylla och främja de 
mänskliga rättigheterna på flera nivåer. Den nationella nivån är avgörande för att de nationella och 
internationella åtaganden som Sverige har gjort gällande mänskliga rättigheter säkerställs. Samtidigt 
implementeras dessa åtaganden i hög grad på lokal och regional nivå. Rätten till exempelvis hälsa, 
utbildning, delaktighet och inflytande konkretiseras i mötet mellan lokala myndigheter och invånarna. 
Kommunerna, regionerna och landstingen spelar därmed en viktig roll för förverkligandet av de 
mänskliga rättigheterna. 
 
För att stärka det lokala och regionala MR-arbetet har Sveriges Kommuner och Landsting utvecklat en 
plattform för policy- och verksamhetsutveckling. Ambitionen är att den ska fungera som en 
utgångspunkt och ett utvecklingsverktyg när ledningen i politik och förvaltning vill stärka det egna 
arbetet med mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå.  
 
Utgångspunkten i plattformen är kommuners, landstings och regioners grundläggande uppdrag som 
samhällsaktör, demokratiaktör, välfärdsaktör, arbetsgivare och hur dessa uppdrag kopplas till 
säkerställandet av mänskliga rättigheter. 
 
MR-plattformen är utformad med inspiration från de städer som internationellt utropat sig till MR-
städer. Vänsterpartiet menar att Borås Stad genom ett systematiskt arbete med Mänskliga rättigheter 
baserat på den plattform som SKL tagit fram ytterligare ska utveckla arbetet med mänskliga rättigheter 
och med det bli en MR-kommun. 
 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet  
 
att Borås Stad inleder ett arbete utifrån den plattform som Sveriges kommuner och landsting antagit 
för att bli en MR-kommun 
 
 
Borås 2017-03-16 
Ida Legnemark (V) 
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Sociala omsorgsnämnden 

 
 
Redovisning av inkomna synpunkter januari – juni 2017 
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 
synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra 
medborgare, brukare och kunder. 

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

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade 
synpunkter för perioden 1 januari till 30 juni 2017, samt fördelning över 
verksamhetsområden och kriterier. 

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

I likhet med föregående år utgör majoriteten av inkomna synpunkter klagomål riktade 
mot upphandlade privata utförare. 

Synpunkter gällande interna verksamheter är för få och spridda över olika delar av 
organisationen för att kunna utgöra underlag för generella slutsatser. 
Nämnden redovisar inkomna synpunkter i bifogad rapport.  
 
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen av inkomna synpunkter för 
januari – juni 2017.  
 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande    

Monica Svensson  
 Förvaltningschef 

 
Bilaga 
Redovisning av inkomna synpunkter januari–juni 2017 – Sociala omsorgsnämnden 
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1 Inledning 
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

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

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 30 juni 2017, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

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

I likhet med föregående år utgör majoriteten av inkomna synpunkter klagomål riktade mot 
upphandlade privata utförare. 

Synpunkter gällande interna verksamheter är för få och spridda över olika delar av organisationen för 
att kunna utgöra underlag för generella slutsatser. 

2 Antal inkomna synpunkter Januari – Juni 
2017 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

upphandlade privata utförare 19 13 Frösunda, 6 Nytida - Företrädesvis ej utförd insats och 
trygghet 

Myndighetsutövning 3 Service 

Överförmyndare 3  

Korttid 2 Tillgänglighet 

Boende 2  

Boendestöd 1  

Daglig verksamhet 1  

   

Totalt för förvaltningen 31  

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm H1 
2017 

Fråga H1 
2017 

Förslag H1 
2017 

Klagomål 
H1 2017 

Utfall H1 
2017 

Bemötande    1 1 

Fysisk miljö    2 2 

Information    1 1 
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Verksamhetsmått Beröm H1 
2017 

Fråga H1 
2017 

Förslag H1 
2017 

Klagomål 
H1 2017 

Utfall H1 
2017 

Tjänster    17 17 

Totalt  1  31 32 

10 icke specificerade klagomål och en icke specificerad fråga. 

4 Ständiga förbättringar 
På den i kommunal regi bedrivna verksamheten har inte synpunkter inkommit i sådan mängd att 
generella slutsatser kan dras. Synpunkterna har hanterats var och en för sig. 

I arbetet med att ta fram nytt förfrågningsunderlag för ny upphandling av boenden är inkomna 
synpunkter på befintlig entreprenör en del av underlaget. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden Totalt antal ej avslutade 
ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

juni 2017 

30 2 32 

6 Synpunktsrutinen 
 Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen Enstaka synpunkter har tagit mer än 10 dagar att 
handlägga. 

7 Vidarebefordrade ärenden 
Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 0 
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Sociala omsorgsnämnden 

 
Uppföljning handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 
I samband med Kommunfullmäktiges beslut till ny nämndorganisation  
(Kommunfullmäktige 2016-03-17) fick Sociala omsorgsnämnden ett särskilt 
samarbetsuppdrag avseende tillgänglighet.  
 
Samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssyn och att få nämnder och styrelser 
att tydligare se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra till ökad 
måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som är ”det bästa” för kommuninvånaren. 
Det särskilda samarbetsuppdraget är därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och 
befogenheter i frågor som har gemensam karaktär.  
 
Samarbetsuppdraget innebär att nämnden har  

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

 
För att genomföra detta finns Programmet för ett tillgängligt samhälle med 
tillhörande handlingsplan. I Sociala omsorgsnämndens uppdrag ligger ansvaret att 
följa upp de aktiviteter som finns i handlingsplanen. I dagsläget sker detta två gånger 
årligen, juni och december. Det hade varit fördelaktigt att hantera uppföljningen av 
handlingsplanen i samband med övrig uppföljning. Därför kommer detta ses över 
under hösten 2017. 
 
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av handlingsplanen för 
ett tillgängligt samhälle samt att översända densamma till Kommunfullmäktige. 
 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande    

Monica Svensson  
 Förvaltningschef 
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1 Inledning 
Borås Stads program för ett tillgängligt samhälle visar kommunens ambitioner för att 
personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv i Borås. Ytterst handlar 
det om alla människors lika värde och rätt att delta i samhället. Syftet med programmet 
är att ge vägledning för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får samma 
möjligheter som andra att utöva sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. Från 1 
januari 2015 är bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning en form 
av diskriminering i diskrimineringslagen. Programmet bygger på Borås Stads vision att 
medborgarna ska vara medskapare och få ett reellt inflytande på stadens utveckling. 
Borås Stad vill förstärka sina insatser för att göra samhället mer tillgängligt för alla. 
Kommunen ska ge information, stöd och råd samt utveckla former för samverkan med 
näringsliv och organisationer. Nämnder och styrelser ansvarar för att ha med personer 
med funktionsnedsättning när man planerar och driver sin verksamhet. 
Programmet ska leda till åtgärder för att undanröja de brister och hinder som idag finns 
för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. 
Borås Stads prioriterade områden är hämtade ur FN-konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning och dess 50 artiklar. Varje utvalt område 
konkretiseras till åtgärder i en handlingsplanen. En handlingsplan med konkreta 
åtgärder kopplade till programmet ska driva fortlöpande verksamhetsutveckling. 
Synpunkter från personer med funktionsnedsättning ska kontinuerligt beaktas. 
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2 Uppföljning av handlingsplan 

2.1 Kommunstyrelsen 
Stat
us Uppdrag Beskrivning 

 Öka möjligheten till delaktighet och inflytande 
för unga med funktionsnedsättning 

I syfte att se till att alla unga har lika stora 
möjligheter till delaktighet och inflytande. 
Redovisas till Sociala omsorgsnämnden 
senast 30/6 2017, se handlingsplan. 

 Utveckla en systematik i samverkan med 
näringslivet för att ge fler personer med 
funktionsnedsättning arbete. 

Skapa ett varierat utbud av yrkesinriktningar 
för att medverka till att alla ska få ett arbete. 
Rapporteras till Sociala omsorgsnämnden 30/6 
2017, se handlingsplan. 

 Borås Stads kultur- och fritidsutbud ska vara 
öppet för alla. Ställningstagande till att införa 
ett ”Följa med kort”. 

Personer med funktionsnedsättning upplever 
inte att det alltid är möjligt att delta i det utbud 
som finns. Rapporteras till Sociala 
omsorgsnämnden 30/6 2017, se 
handlingsplan. 

Öka möjligheten till delaktighet och inflytande för unga med funktionsnedsättning 

Inledningsvis gjordes en omvärldsbevakning, för att se hur andra kommuner arbetar för 
att öka möjligheterna till inflytande för unga med funktionsnedsättning. Lunds kommun 
har arbetat aktivt och framgångsrikt med frågan under flera års tid. De har även tagit 
fram en metodbok för att sprida arbetet till andra kommuner, vilken delvis finansierats 
av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Borås Stad och Lunds 
kommun har tidigare samarbetat och utbytt erfarenheter i ungdomsfrågor och det finns 
många likheter i hur kommunerna ser på ungas inflytande och livsvillkor. Efter ett 
studiebesök i Lund och ett uppföljande möte i Borås bestämdes att metoden 
”inflytandecafé” ska prövas i Borås, som ett första steg i att förbättra möjligheten till 
inflytande för unga med funktionsnedsättning. Inflytandecafé kan beskrivas som en 
mötesplats med fokus på ungas möjlighet att uttrycka sina åsikter i, för dem, viktiga 
frågor. Två inflytandecaféer kommer att hållas under hösten 2017. Efter träffarna 
kommer en utvärdering att göras för att se hur inflytandecaféerna kan utvecklas och 
utökas. Ungdomsstrategen kommer att ansvara för att träffarna genomförs och att det 
sker i samverkan med personal och elever på Bergslenagymnasiet. Ungdomsrådet 
kommer att finns med i arbetet. Träffarna kommer att hållas på Brygghuset. 
Förhoppningen är att de ska kunna bli ett bestående och flexibelt koncept, och ständigt 
anpassas utifrån målgruppens önskemål och förutsättningar. 

Utveckla en systematik i samverkan med näringslivet för att ge fler personer med 
funktionsnedsättning arbete. 

Kommunstyrelsen ser stora möjligheter att utveckla en samverkan med näringslivet för 
att ge fler personer med funktionsnedsättning arbete. Förutsättningar för samverkan 
skapas genom att representanter från staden/ansvariga förvaltningar träffar de sju 
företagarföreningar som finns i Borås, informerar och svarar på frågor. Detta skulle 
även kunna vara ett tema vid någon av de företagsluncher som anordnas. 
Stadsledningskansliets Näringslivsenhet kan hjälpa till att förmedla kontakter. Det är 
dock viktigt att syftet och regelverk kring vad som gäller är enkelt och tydligt samt att 
eventuell administration för företaget och kontaktytor med mentor/ handledare är enkelt 
och tydligt utformat. Berörda nämnders ansvar och roller i detta arbete behöver bli 
tydligt. Kommunstyrelsen kommer under hösten att bjuda in nämnderna för att 
konkretisera hur samverkansformerna kan utvecklas. 
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Borås Stads kultur- och fritidsutbud ska vara öppet för alla. Ställningstagande till 
att införa ett ”Följa med kort”. 

Se separat ärende Dnr: 2016/KS0362, Möjlighet att införa ”Följa med- kort” 
Kommunstyrelsen beslutade19/6:Kommunstyrelsen ställer sig positiv till utredningens 
förslag till att införa ”Följa med- kort”. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till 
utredningens förslag att Fritids- och folkhälsonämnden får ansvara för administration 
och tillståndsgivning av korten. Ärendet översänds till Fritids- och folkhälsonämnden 
för fortsatt handläggning. 

2.2 Tekniska nämnden 
Status Uppdrag Beskrivning 

 Skapa ytterligare offentliga 
handikapptoaletter i centrum. Utred 
möjligheten till en bemannad toalett. 

Det finns ett behov finns av flera 
handikapptoaletter i centrum. Rapporteras till 
Sociala omsorgsnämnden 31/12 2017, se 
handlingsplan. 

Skapa ytterligare offentliga handikapptoaletter i centrum. Utred möjligheten till 
en bemannad toalett. 

Utredning gjord. Toaletten i Orangeriet kan användas när verksamheten är igång där. 
Under större arrangemang kommer arrangören i samråd med Tekniska förvaltningen att 
placera ut toaletter i centrum. På sikt så bör toalettfrågan lösas när Stadsparksbadet 
byggs ut i nästa etapp. 

2.3 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Status Uppdrag Beskrivning 

 Utbildningsnämnden har aktivitetsansvaret 
för ungdomar 16-20 år. Utveckla en modell 
för att säkerställa att ungdomar i och efter 
gymnasiet slussas till nästa steg, kan 
handla om sysselsättning. 

Vi har idag ungdomar som inte kommer till 
sysselsättning utan blir ”hemmasittare”. 
Rapporteras till Sociala omsorgsnämnden 
31/12, se handlingsplan. 

 Utöka antalet platser i kommunens egna 
verksamheter för det arbetsplatsförlagda 
lärandet (APL) för gymnasiesärskolans 
elever. 

Kommunens förvaltningar och bolag har få 
praktikplatser i förhållande till privata 
näringslivet. Rapporteras till Sociala 
omsorgsnämnden 31/12, se handlingsplan. 

2.4 Arbetslivsnämnden 
Status Uppdrag Beskrivning 

 Öka möjligheterna för personer med särskilt 
anställningsstöd att få ett arbete inom 
Borås Stad. 

Borås Stad är den största arbetsgivaren i 
kommunen och bör kunna öka antal anställda 
med särskilt anställningsstöd som har någon 
form av funktionsnedsättning. Rapporteras till 
Sociala omsorgsnämnden 31/12 2017, se 
handlingsplan. 

2.5 Sociala omsorgsnämnden 
Status Uppdrag Beskrivning 

 Borås stad ska arbeta fram arbetsätt för att 
sprida/ informera om lagar och riktlinjer för 
kognitiv tillgänglighet så att dessa följs i 
högre utsträckning. Vidare ska Borås stad 
ha ett systematiskt arbetssätt för att följa 

Syftet är att arbeta strukturerat med att 
informera, sprida information samt följa upp för 
att nå ut i hela organisationen. Redovisas till 
Sociala omsorgsnämnden senast 30/6 2017, 
se handlingsplan. 
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Status Uppdrag Beskrivning 

upp och utveckla arbetet 

 Utred behovet av träffpunkter för personer 
med psykiska funktionshinder och för 
personer som inte har daglig verksamhet 

Det finns inga träffpunkter för personer som 
inte har daglig verksamhet. Redovisas till 
Sociala omsorgsnämnden 30/6 2017,se 
handlingsplan. 

 Genomför arbetet med ”schyssta relationer” 
inom socialpsykiatrin samt i de 
verksamheter inom 
funktionshinderverksamheten där det inte 
är genomfört 

Personer med funktionsnedsättning ska få 
stöd, information och utbildning för att 
motverka våld och tvång. Rapporteras till 
Sociala omsorgsnämnden 31/12, se 
handlingsplan. 

Borås stad ska arbeta fram arbetsätt för att sprida/ informera om lagar och 
riktlinjer för kognitiv tillgänglighet så att dessa följs i högre utsträckning. Vidare 
ska Borås stad ha ett systematiskt arbetssätt för att följa upp och utveckla arbetet 

En arbetsgrupp har tillsatts på Sociala omsorgsnämnden. Arbetsgruppen har påbörjat ett 
arbete kring kognitiv tillgänglighet, dess definition och vad som behöver göras för att 
uppdraget ska kunna genomföras. Beslut behöver fattas för vilka områden som ska 
prioriteras. Detta uppdrag kräver ett långsiktigt arbete i flera år framöver. I oktober 
2017 kommer ett presidiemöte att hållas med berörda nämnder och bolag där kognition 
och kognitiv tillgänglighet står i fokus. En workshop kommer att hållas för att 
identifiera relevanta aktiviteter kopplat till detta uppdrag. Dessa aktiviteter kommer 
sedan bli underlag för diskussion för revideringen av handlingsplanen inför 2018. En 
referensgrupp kommer att tillsättas för arbetet med revidering av handlingsplanen. 

Utred behovet av träffpunkter för personer med psykiska funktionshinder och för 
personer som inte har daglig verksamhet 

En projektledare har tillsatts för att utveckla arbetet på den befintliga mötesplatsen 
Berggården. En referensgrupp med deltagare från Berggården samt brukare inom 
boendestöd och gruppbostäder har tillfrågats om hur Berggården kan utvecklas för att 
möta upp det deltagarna efterfrågar. Till hösten kommer nya aktiviteter att startas upp 
utifrån denna kartläggning, bland annat studiecirklar i engelska och matlagning.  Sociala 
omsorgsnämnden kommer först utveckla den mötesplats som finns för målgruppen samt 
eventuellt i samarbete med Fritid och folkhälsonämnden se över utveckling av övriga 
befintliga mötesplatser för att möta målgruppens behov. 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 
      Sammanträdesdag 

           2017-06-19 
 
 
 
 
 
§ 351     2016/KS0460 739 
Uppföljning av Handlingsplan 2017 för ett tillgängligt samhälle 
Kommunfullmäktige fattade i december 2016 beslut om reviderat Program för ett 
tillgängligt samhälle. En handlingsplan för 2017 kompletterar programmet. Kom-
munstyrelsen har tre uppdrag i handlingsplanen som ska redovisas till Sociala 
omsorgsnämnden senast 30 juni 2017. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S): 
 
Uppföljning av handlingsplan 2017 för ett tillgängligt samhälle överlämnas till Sociala 
omsorgsnämnden. 
 
Vid protokollet 
 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeras 
 
 
Ulf Olsson (S)  Morgan Hjalmarsson (L) 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 juni 2017 
 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
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Anmälningsärenden 2017-09-25 
 
 
5.1 Delegationsbeslut 
Protokoll: 
2017-08-14 Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) Dnr 2017/SON0010 
2017-08-17 Lokal samverkansgrupp (LSG) Insats Dnr 2017/SON0025 
 Funktionshinder/Socialpsykiatri 
 
Lex Sarah 
2017-08-18 Utredning lex Sarah LSS, inget missförhållande Dnr 2017/SON0087 
2017-08-24 Utredning lex Sarah LSS, inget missförhållande Dnr 2017/SON0104 
2017-09-01 Utredning lex Sarah SoL, inget missförhållande Dnr 2017/SON0103 
2017-09-06 Utredning lex Sarah SoL, inger missförhållande Dnr 2017/SON0105 
 
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger delegationsbesluten 
till handlingarna. 
 
 
5.2 Inkomna och avgivna skrivelser 
Inkomna: 
2017-08-21 Inbjudan till konferens om hedersrelaterat våld  
 och förtryck 10 november 2017, kl. 09.00–15.30, 
 Quality Hotel Grand Borås 
2017-08-21 Mailkonversation med anhörig (2 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2017-08-22 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-08-18 Mål nr 5169-16 
2017-08-22 Skrivelse från Kommunstyrelsen 2017-08-21  Dnr 2017/SON0014 
 om intern kontrollplan 2017 samt redovisning 
 av intern kontroll 2016 
2017-08-22 Mailkonversation med anhörig (3 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2017-08-24 Mailkonversation med anhörig  Dnr 2016/SON0001 
2017-08-28 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige  Dnr 2017/KS0426, 
 2017-08-17, § 147, delårsrapport januari–april Dnr 2017/KS0419 
 2017 för nämnderna och de kommunala bolagen 
2017-08-28 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, Dnr 8.5-10098/2017-4 
 IVO, om tillsyn av ärende rörande barn och 
 unga – översänt från Kommunstyrelsen 
2017-08-29 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Dnr 2014/SON0185 
 2017-08-17, § 139, avsägelse av förtroende- 
 uppdrag, entlediganden och fyllnadsval 
2017-08-30 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-08-25 Mål nr 716-17 
2017-08-30 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Dnr 2017/KS0313 
 2017-08-17, § 146, rapportering av ej verkställda 
 gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS 
 t.o.m. den 31 mars 2017 
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Inkomna (forts): 

2017-08-31 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-08-17,  Dnr 2017/KS0450 
 § 149, program mot hemlöshet 
2017-08-31 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-08-29 Mål nr 61-17 
2017-08-31 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-08-29 Mål nr 4243-16 
2017-09-01 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-06-19, Dnr 2017/KS0203 
 § 334, regler för koncerninköp 
2017-09-04 Brev från Frösunda Omsorg AB om Sociala Dnr 2017/SON0038 
 omsorgsnämndens viteskrav Södervärnsgatan 6A 
2017-09-05 Kammarrätten i Jönköping, beslut 2017-08-29 Mål nr 3221-16 
2017-09-05 Förvaltningsrätten i Jönköping, beslut 2017-08-30 Mål nr 3376-17 
2017-09-06 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-09-04 Mål nr 1847-17 
2017-09-07 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-09-04 Mål nr 5251-16 
2017-09-11 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-09-01 Mål nr 6086-16 
2017-09-11 Inbjudan till integrationsdagen 7 november 
2017-09-12 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-09-06 Mål nr 1638-17 
2017-09-12 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-09-05 Mål nr 329-17 
2017-09-13 Mailkonversation med anhörig (3 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2017-09-14 Brev från Frösunda Omsorg AB om viteskrav Dnr 2017/SON0038 
 Södervärnsgatan 6A 
2017-09-15 Inbjudan till konferens om hedersrelaterat våld 
 och förtryck 
 
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till 
handlingarna. 
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