
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-06-07 

 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till  
sammanträde måndagen den 13 juni 2022, kl. 17.30 
 
Plats: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 6,                  
 sammanträdesrum Visen 
 

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

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 

Partigruppmöten för politisk beredning sammanträdesdagen (plan 5) 

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

 

Förhinder anmäls alltid till David Englund, 033 353854 eller via e-post: 
david.englund@boras.se 
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Utredning Aktivitetshus 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden föreslås besluta att utredningen av Aktivitetshus är 
genomförd och att behovet i dagsläget är tillgodosett genom 
aktiveringspedagogerna. 

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 
Förvaltningen har fått ett uppdrag av Kommunfullmäktige att se över behov, 
kostnad, placering och innehåll för ett aktivitetshus för nämndens målgrupp. 
Frågan utreddes 2019 med fokus att utreda hur ett aktivitetshus för personer 
med psykiska funktionsnedsättningar kunde utformas. Syftet med utredningen 
var att ta reda på hur ett aktivitetshus kunde utformas så att det motverkade 
isolering och stillasittande för målgruppen. Gruppen personer med psykisk 
funktionsnedsättning utan sysselsättning är stor och heterogen. Det finns i 
Borås Stad både en träffpunkt Simonsland, och flera mötesplatser som är 
öppen för alla invånare. För personer med psykiska funktionsnedsättningar 
finns det mötesplatser som drivs av föreningar samt en mötesplats som drivs av 
Sociala omsorgsförvaltningen. 2018 genomfördes en utredning som visade att 
det inte fanns behov av fler mötesplatser, däremot fanns det ett stort behov av 
aktivitetshus för målgruppen. Skillnaden mellan aktivitetshus och mötesplats är 
att ett aktivitetshus har personal som har stor kompetens om målgruppen. När 
utredningen om aktivitetshus var klar, skickades en framställan till 
Lokalförsörjningsnämnden och sökandet efter lämplig lokal påbörjades. Fyra 
risker identifierades under utredningsarbetet kring aktivitetshus; 

• Att man startar upp en verksamhet som har för stor kostym för antalet 
reella deltagare.  

• Att man startar upp en ny verksamhet som egentligen redan finns.  

• Att man startar upp en verksamhet som konkurrerar med den ideella 
sektorn.  

• Att man skapar en inlåsningseffekt med verksamheten.  

Behov  
De övergripande målen med ett aktivitetshus är att öka den sociala tryggheten, 
främja jämlika levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet, bidra till 
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en meningsfull fritid och ge stöd till studier eller arbete. Den huvudsakliga 
målgruppen för ett aktivitetshus är personer i yrkesför ålder. Återgång till 
arbetsmarknaden eller studier är ett mål.  

Det beräknas finnas över 500 personer med psykiska funktionsnedsättningar 
som idag är ”okända” av Social omsorgsförvaltningen och som skulle kunna bli 
föremål för uppsökande verksamhet.  

Flera förvaltningar bör samverka i frågan om aktivitetshus utifrån sina olika 
ansvarsområden som styrs av respektive nämnds reglemente. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen (FOF) arbetar med övergripande folkhälsoarbete, att 
främja fritidsverksamheten till kommunens medborgare samt kommunens 
anläggningar och föreningsstöd. FOF samordnar det suicidpreventiva teamet 
som består av representanter från flera förvaltningar, regionen och andra 
organisationer som träffar personer med psykisk ohälsa. Fritid och 
Folkhälsoförvaltningens huvuduppdrag är unga upp till 25 år och äldre än 65 år, 
alltså huvudsakligen inte personer i yrkesför ålder.  

Sociala omsorgsförvaltningen ansvarar för biståndsbedömt stöd till 
medborgare med någon typ av funktionsnedsättning och har en stor kunskap 
om psykiska funktionsnedsättningar. Sociala omsorgsförvaltningens 
huvudsakliga målgrupp är personer som är 18-65 år.  

Arbetslivsförvaltningen är ytterligare en viktig aktör. Arbetslivsförvaltningens 
målgrupp är personer som har en arbetsförmåga som överskrider 25 procent 
och som är 16-65 år. De har ett nära samarbete med samordningsförbundet och 
ansvarar för personligt ombud.  

Kostnad 
Varje person som inte kommer in på arbetsmarknaden beräknas minst kosta 
samhället 12 miljoner kronor under sin livstid. Förutom minskat lidande finns 
det således stora ekonomiska vinster att göra om dessa personer kan lockas 
utvidga sin komfortzon. Uteblivna insatser kan leda till att onödigt många 
funktionsnedsättningar blir livslånga. På sikt beräknas därför åtgärderna leda till 
en samhällsekonomisk vinst. Den totala kostnaden för aktivitetshus, personal 
och omkostnader uppgår till 2 618 000 kr/år. 

Resurs Kostnad/år Kommentar 
Aktiveringspedagoger  
 

1 200 000 Två tjänster inklusive 
kompetensutveckling. 

Aktivitetshus 1118 kr/kvm/år = 
1 118 000 

Lokalen bedöms behöva 
vara ca 1000 kvm.  

Inköp och subventionering 
av aktiviteter till små 
grupper, samt 
arbetsmaterial.  
 

300 000 En del av kostnaderna, till 
exempel hyreskostnader för 
de små grupperna, kommer 
troligtvis bli andra 
kommunala eller 
kommunalt stödda 
verksamheters inkomst.  
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Placering 
Aktivitetshuset bör finnas tillgängligt och nära till allmänna kommunikationer, 
förslagsvis någonstans längs busslinje 1:s sträckning. Det är den busslinjen med 
tätast trafik.  

• Gärna på promenadavstånd från Psykiatrins planerade nya kvarter på 
Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.  

• God fysisk tillgänglighet. 

• Behöver finnas tillgänglig på nätet i lämpligt forum.  

• Hemlik miljö. En del personer sig obekväma i miljöer som påminner 
om institution.  

Innehåll 
Det är viktigt att fånga upp och stödja individens egen vilja att hitta sin väg mot 
återhämtning till psykisk hälsa genom evidensbaserad praktik. Individens behov 
kan variera över tid. I ett visst läge handlar det om att ha någonstans att vara, att 
kravlöst träffa andra människor i ett sammanhang. I ett annat läge handlar det 
om att ha något att göra, och i ytterligare ett annat handlar det om att få stöd att 
komma vidare till ett aktivt liv med studier eller arbete. Centralt är att få tillhöra 
ett socialt sammanhang. Den nya verksamheten ska därför vara öppen, det vill 
säga inte bygga på biståndsbeslut. Det ökar tillgängligheten och ger möjligheten 
att fånga upp nya deltagare. Enskilda presumtiva deltagare har berättat att de vill 
ha möjligheten att bekanta sig med den öppna verksamheten redan under 
inläggning i slutenvården. De menar att det skulle bli lättare att söka upp den 
öppna verksamheten efter vårdtiden om de har ”ett ansikte”. För personer med 
psykisk ohälsa är det extra viktigt att bibehålla fysisk aktivitet och goda sömn- 
och matvanor. Sådana aktiviteter som främjar sömn- och matvanor är enkla att 
anordna och som dessutom i sig påverkar det psykiska hälsan positivt. 
Skapande verksamhet efterfrågas. Personligt ombud har uppmärksammat 
behov av praktisk samhällskunskap t.ex. hjälp att söka bostad. Det är exempel 
på verksamheter som skulle kunna organiseras speciellt för målgruppen. 
Eftersom personer med psykiska funktionsnedsättningar ofta lever under 
knappa ekonomiska förutsättningar, bör inte aktiviteterna kosta för mycket för 
deltagarna. 

Bedömning 
I utredningen av aktivitetshus framkommer att det viktigaste i ett aktivitetshus 
är kompetent personal, framför lokal. Genom att prioritera kompetent personal 
framför lokaler minimeras risken att bygga upp en för stor verksamhet för 
antalet reella deltagare. Genom att börja med två personal med spetskompetens 
och sedan bygga ut verksamheten vid behov är ytterligare ett sätt att undvika 
detta. I princip alla som bidragit med information till utredningen har varit 
överens om vikten av att ta tillvara det utbud som finns i Borås Stad. Det är 
viktigare att prioritera metoder som syftar till få ut deltagarna i de aktiviteter 
som redan idag finns och genom att inte ha egna lokaler undviks också 
konkurrens med den ideella sektorn. Utredningen har resulterat i ett förslag om 
en verksamhet, byggd på ett tätt samarbete mellan Fritid och 
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Folkhälsoförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen. Det gäller i första 
hand att få till stånd ett sådant samarbete och sätta strukturer, exempelvis i 
form av en styrgrupp, innan lokaler förhyrs.  
 
Eftersom pandemin har förskjutit arbetet med att anställa 
aktiveringspedagogerna, så har de två personerna precis startat sitt uppdrag. 
Genom att ge aktiveringspedagogerna rätt förutsättningar säkerställs att de gör 
rätt saker. Nedan steg att omhänderta framöver; 

• Det behöver klarläggas vilken förvaltning som ansvarar för att bedriva 
aktivitetshus. En projektgrupp samt en styrgrupp bör bildas.  

• Förvaltningen behöver få till konkreta samarbeten med övriga 
förvaltningar, lämpliga föreningar och andra samarbetspartners som 
Svenska kyrkan, Studieförbunden, föreningar samt regionen.  

• Aktiveringspedagogerna bör arbeta uppsökande och stödjande samt 
samarbeta med andra förvaltningar och organisationer. De behöver 
marknadsföra sig och omvärldsbevaka hur andra kommuner arbetar 
med målgruppen.  

• Arbetet bör utvärderas kontinuerligt för att sedan göra en bedömning 
om det behövs ett aktivitetshus framöver.  
 

 

Beslutsunderlag 
1. Rapport: Aktivitetshus för personer med psykiska funktionsnedsättningar 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Månadsuppföljning ekonomi t.o.m. maj 2022 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport ekonomi t.o.m. 
maj 2022. 

Sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden redovisar ett positivt resultat till och med maj på 
3 709 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget enligt årsbudget.  

Projekteringsframställan för ombyggnad av Skogslid, Gamla Kyrkvägen till 
gruppbostad med inriktning äldre LSS samt korttidsboende enligt SoL är 
beslutad. Beslutet innebär en nettoökning av fem lägenheter LSS och två 
korttidsplatser SoL, för vilka nämnden kommer att äska medel i budget 2023. 

Förvaltningen har nu en gruppbostad mot personkrets 3, vilket förvaltningen 
inte har haft tidigare. Om detta kommer innebära högre kostnader än 
budgeterat kommer nämnden att äska medel för detta i budget 2023. 

Skyddsutrustning för personal som t.ex. munskydd, handskar och visir har 
under corona-pandemin hanterats centralt av Kommunstyrelsen. Nu har 
kostnaden för skyddsutrustning återgått till att betalas av förvaltningen precis 
som det var före pandemin. Förvaltningen ska även betala en årskostnad 
uppgående till 200 tkr för att driva ett krislager med skyddsmaterial. 

Till 2022 har nämnden fått en högre hyreskostnad för gruppbostäder inom 
socialpsykiatrin. Kostnaden avser gemensamhetsytor (korridorer) vilket tidigare 
har betalats av Lokalförsörjningsnämnden (LFN). Den ökade kostnaden uppgår 
till 928 tkr och har för 2022 finansierats genom en omflyttning av budget från 
personal till lokaler. Omfördelning av budget mellan LFN till SON bör göras 
för detta. 

Nämnden har en volymökning inom daglig verksamhet, där antalet deltagare 
med verkställda beslut har ökat med 30 st. sedan 2019. Antalet deltagare har 
varit svårt att beräkna under pandemiåren 2020 och 2021 när många deltagare 
hade uppehåll i verkställighet m.m. Volymökningen ger en ökad kostnad för 
verksamhetsområdet myndighet som betalar ut ersättning för daglig verksamhet 
till externa utförare och till verkställigheten inom förvaltningen. Fler deltagare 
på daglig verksamhet ger även en högre kostnad för habiliteringsersättningen. 

 

Beslutsunderlag 
1. Månadsrapport ekonomi t.o.m. maj 2022 Sociala omsorgsnämnden 
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Samverkan 
Ärendet samverkas på FSG den 8 juni 2022. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

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

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

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

Sociala omsorgsnämnden redovisar ett resultat till och med maj på +3,7 mkr. Prognosen för helåret är i 
nuläget enligt årsbudget. 

2  Nämndens verksamhet 

2.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

tkr Utfall 
perioden 

Budget 
perioden 

Period- 
avvikelse 

Årsbudget Prognos 
avvikelse 

Ersättning fr Försäkringskassan SFB 35 330 35 524 -194 83 141 0 

Statsbidrag och övriga bidrag 7 298 6 856 442 17 520 0 

Avgifter och övriga intäkter 8 208 8 249 -41 19 031 0 

Summa intäkter 50 836 50 629 207 119 692 0 

      

Personalkostnader -212 181 -210 651 -1 530 -530 720 -2 576 

Lokalkostnader -9 330 -9 449 119 -22 678 0 

Material -4 378 -4 779 401 -12 138 0 

Externa placeringar annan kommun -26 524 -26 047 -477 -60 705 -500 

20 första timmarna Försäkringskassan -25 743 -24 500 -1 243 -58 800 -2 800 

Övriga tjänster -73 436 -76 429 2 993 -183 843 -1 700 

Kapitalkostnader -265 -347 82 -832 0 
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Summa kostnader -351 857 -352 202 345 -869 716 -7 576 

      

Buffert 0 -3 157 3 157 -7 576 7 576 

Nettokostnad -301 021 -304 730 3 709 -757 600 0 

      

Kommunbidrag 304 730 304 730  757 600  

Resultat efter kommunbidrag 3 709 0  0  

      

Resultatanalys 
Sociala omsorgsnämnden redovisar ett positivt resultat till och med maj på 3 709 tkr. Fem tolftedelar av 
nämndens buffert påverkar resultatet positivt med 3 157 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget enligt 
årsbudget. Årets buffert för oförutsedda kostnader har inte fördelats av nämnden. Buffert kan behövas 
under året eftersom nämnden har en verksamhet där det kan tillkomma nya externa placeringar, fler 
beslutade timmar personlig assistans LSS m.m. 

Budget och prognos har inte tagit hänsyn till den tilläggsbudget på 1 mkr till SON som ska beslutas i 
KF den 22 juni. 

Projekteringsframställan för ombyggnad av Skogslid, Gamla Kyrkvägen till gruppbostad med inriktning 
äldre LSS samt korttidsboende enligt SoL är beslutad. Beslutet innebär en nettoökning av fem 
lägenheter LSS och två korttidsplatser SoL, för vilka nämnden kommer att äska medel i budget 2023. 

Förvaltningen har nu en gruppbostad mot personkrets 3, vilket förvaltningen inte har haft tidigare. Om 
detta kommer innebära högre kostnader än budgeterat kommer nämnden att äska medel för detta i 
budget 2023. 

Skyddsutrustning för personal som t.ex. munskydd, handskar och visir har under corona-pandemin 
hanterats centralt av Kommunstyrelsen. Nu har kostnaden för skyddsutrustning återgått till att betalas 
av förvaltningen precis som det var före pandemin. Förvaltningen ska även betala en årskostnad 
uppgående till 200 tkr för att driva ett krislager med skyddsmaterial. 

Till 2022 har nämnden fått en högre hyreskostnad för gruppbostäder inom socialpsykiatrin. Kostnaden 
avser gemensamhetsytor (korridorer) vilket tidigare har betalats av Lokalförsörjningsnämnden (LFN). 
Den ökade kostnaden uppgår till 928 tkr och har för 2022 finansierats genom en omflyttning av budget 
från personal till lokaler. Omfördelning av budget mellan LFN till SON bör göras för detta. 

Nämnden har en volymökning inom daglig verksamhet, där antalet deltagare med verkställda beslut har 
ökat med 30 st. sedan 2019. Antalet deltagare har varit svårt att beräkna under pandemiåren 2020 och 
2021 när många deltagare hade uppehåll i verkställighet m.m. Volymökningen ger en ökad kostnad för 
verksamhetsområdet myndighet som betalar ut ersättning för daglig verksamhet till externa utförare 
och till verkställigheten inom förvaltningen. Fler deltagare på daglig verksamhet ger även en högre 
kostnad för habiliteringsersättningen. 

2.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

tkr Utfall  
perioden 

Budget 
perioden 

Period 
avvikelse 

Årsbudget Prognos 
avvikelse 

Gemensam administration      

Intäkt 190 68 122 164 0 



Sociala omsorgsnämnden, Månadsrapport maj 5(7) 

tkr Utfall  
perioden 

Budget 
perioden 

Period 
avvikelse 

Årsbudget Prognos 
avvikelse 

Kostnad -12 354 -12 768 414 -32 310 1 000 

Nettokostnad -12 164 -12 700 536 -32 146 1 000 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -599 -679 80 -1 640 0 

Nettokostnad -599 -679 80 -1 640 0 

Vård och omsorg i ordinärt boende      

Intäkt 888 310 578 909 0 

Kostnad -10 153 -7 751 -2 402 -20 545 -3 700 

Nettokostnad -9 265 -7 441 -1 824 -19 636 -3 700 

Vård och omsorg i särskilt boende      

Intäkt 4 195 4 307 -112 10 716 0 

Kostnad -39 261 -37 309 -1 952 -91 578 -3 700 

Nettokostnad -35 066 -33 002 -2 064 -80 862 -3 700 

Insatser enl LSS och SFB      

Intäkt 46 453 46 770 -317 110 002 0 

Kostnad -288 100 -291 646 3 546 -718 683 -1 176 

Nettokostnad -241 647 -244 876 3 229 -608 681 -1 176 

Övrig vård och omsorg      

Intäkt 585 672 -87 1 501 0 

Kostnad -2 865 -3 547 682 -8 560 0 

Nettokostnad -2 280 -2 875 595 -7 059 0 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 -3 157 3 157 -7 576 7 576 

Nettokostnad 0 -3 157 3 157 -7 576 7 576 

Totalt      

Intäkt 52 311 52 127 184 123 292 0 

Kostnad -353 332 -356 857 3 525 -880 892 0 

Nettokostnad -301 021 -304 730 3 709 -757 600 0 

2.2.1 Central administration 

Inom verksamheten central administration redovisas främst kostnader för centrala stödfunktioner. 

Budgetavvikelse 

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



Sociala omsorgsnämnden, Månadsrapport maj 6(7) 

2.2.2 Politisk verksamhet 

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

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar 0 tkr i budgetavvikelse. 

2.2.3 Vård och omsorg i ordinärt boende 

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

Budgetavvikelse 

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

2.2.4 Vård och omsorg i särskilt boende 

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

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar -3 700 tkr i budgetavvikelse. Minusprognosen avser till största delen 
förvaltningens egna gruppbostäder inom socialpsykiatrin. Nämnden fick en ökad hyreskostnad utöver 
index till 2022 på 928 tkr avseende gemensamma ytor i två gruppbostäder inom socialpsykiatrin. Köpta 
platser i annan kommun inom socialpsykiatrin har en mindre minusprognos. 

2.2.5 Insatser enl LSS och SFB 

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

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar -1 176 tkr i budgetavvikelse. Nämnden har en volymökning med 30 st. fler 
verkställda beslut inom daglig verksamhet vilket ger ökade kostnader för nämnden. Daglig verksamhet 
utförs enligt LOV (lagen om valfrihet) med både privata utförare och inom förvaltningen. Fler 
deltagare på daglig verksamhet ger även en ökad kostnad för habiliteringsersättning. Inom entreprenad 
bolaget finns det tillfälligt några tomma platser, vilket ger ett överskott. Egna gruppbostäder LSS har ett 
tillfälligt överskott där vårdtyngden för nya boendet med inriktning demens inte används fullt ut än. 
Inom bemanningsenheten finns det några vakanta tjänster, vilket ger ett mindre överskott. 

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

2.2.6 Övrig vård och omsorg 

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

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar 0 tkr i budgetavvikelse. 

2.2.7 Buffert 

Nämndens buffert för året är 7 576 tkr och motsvarar 1% av årets kommunbidrag. Bufferten är avsedd 
för oförutsedda och tillfälliga kostnader som kan uppkomma under året. 

3  Verksamhetsmått 

3.1 Funktionshinderverksamhet LSS 

3.1.1 Personlig assistans 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2021 Utfall Maj 2022 Årsbudget 
2021 

Antal personer med personlig ass enl LSS 66 57 60 

Antal personer med personlig ass enl SFB 177 183 180 

Antal timmar personlig assistans enl LSS 12 884 12 693 166 000 

Varav retroaktiva beslut, antal timmar 142 278 0 

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

3.2 Funktionshinderverksamhet SoL 

3.2.1 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2021 Utfall Maj 2022 Årsbudget 
2021 

Antal personer med boendestöd 208 237 245 

Antal utförda timmar boendestöd 1 333  16 150 

Timmarna per maj 2022 är inte rapporterade ännu. 
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Revisionsberättelse och revisionsredogörelse 2021 för 
Sociala omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden föreslås besluta att lägga revisionsredogörelse och 
revisionsberättelse för Sociala omsorgsnämnden 2021 till handlingarna. 

Sammanfattning 
Stadsrevisionen har granskat Sociala omsorgsnämnden verksamhet och 
årsredovisning 2021. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i 
kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs för 
att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas 
revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.  

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut 
konstaterar revisionen att målvärdena för två av de tre indikatorer som 
Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 

Sociala omsorgsnämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen 
för Kommunfullmäktiges indikatorer. Nämnden har avseende 2021 fått två 
uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut av vilka båda är genomförda. 

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 
25,7 mnkr. Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till överskottet 
redovisas i årsredovisningen. 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med barnkonventionen. 
Granskningens kartläggning av hur barnkonventionen tillämpas vid viss 
myndighetsutövning visar bl.a. att Sociala omsorgsnämnden behöver säkerställa 
en tillräcklig uppföljning och kontroll av barnkonventionens efterlevnad inom 
myndighetsutövningen. Sociala omsorgsnämnden behöver även säkerställa att 
barnkonsekvensanalyser genomförs och dokumenteras vid samtliga beslut som 
på ett direkt eller indirekt vis berör barn. Stadsrevisionen bedömer att nämnden 
bör genomföra åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer. 

Sociala omsorgsnämnden har efter Stadsrevisionens granskning av arbetet med 
Barnkonventionen inkommit med ett svar med planerade åtgärder enligt 
revisionens rekommendationer. 
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Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna 
kontrollen bedöms som tillräcklig. 

Stadsrevisionen tillstyrker att Sociala omsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet 
för år 2021. 

Beslutsunderlag 
1. Revisionsberättelse och revisionsredogörelse 2021 för Sociala 
omsorgsnämnden 
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Andra revisorsgruppen

Kommunfullmäktige  
Borås Stad

Revisionsberättelse för för Sociala 
omsorgsnämnden år 2021

Vi har granskat Sociala omsorgsnämnden verksamhet och årsredovisning 2021. Granskningen 
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfatt-
ning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår 
revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att 
målvärdena för två av de tre indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 

Vi bedömer att Sociala omsorgsnämnden i vissa avseenden inte säkerställt ett ändamålsenligt 
arbete som uppfyller barnkonventionen.

Vi bedömer att Sociala omsorgsnämnden verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur 
 ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Vi tillstyrker att Sociala omsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2021.

BORÅS 2022-03-28

Boris Preijde Ingwer Kliche Lena Brännmar
Ordförande Vice ordförande 

Bengt Sandell Jürgen Urbas  Tuula Järvinen  
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Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom 
nämnden är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarspröv-
ning. Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den gransk-
ning av nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, 
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. 

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Sociala omsorgsnämnden redovisar ett överskott på 25,7 mnkr jämfört med budget. Bufferten 
är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de 
större budgetavvikelserna.

Verksamheternas resultat 
• Intäkter 

Nämnden har erhållit 1,8 mnkr mer i statsbidrag än budgeterat för merkostnader till 
följd av covid-19 samt statsbidrag från Migrationsverket avseende ersättning för stödin-
satser samt hälso- och sjukvård för nyanlända. Ett stort överskott på övriga intäkter be-
ror främst på ökade intäkter från Försäkringskassan avseende personlig assistans. Totalt 
har intäkterna överstigit budget med 7,9 mnkr.

• Personalkostnader 
Del av överskottet inom personalkostnader är en följd av hanteringen kring covid-19 och 
därmed ett tillfälligt överskott. Uppskjuten anställning av aktiveringspedagoger, hög 
frånvaro inom bl.a. hälso- och sjukvårdsorganisationen, färre deltagare på daglig verk-
samhet till följd av pandemin gör att frånvaro av personal inte alltid ersätts med vikarier. 
Även hög sjukfrånvaro på enheterna där det ibland har saknats vikarier och varit svårig-
heter med bemanning anges som förklaring. För statsbidraget god vård och omsorg 
av äldre budgeterades med 4 mnkr i personalkostnader men förvaltningen har istället 
använt bidraget till inköp av material och utrustning. Kvarvarande medel kommer inte 
behöver återbetalas. En del av överskottet är en följd av ökad budgetmedvetenhet och 
effektivisering genom samplanering. Totalt har personalkostnaderna understigit budget 
med 20,5 mnkr.

• Material och tjänster 
Ett underskott för material och tjänster jämfört med budget bestående av ett antal 
negativa poster. Det har gjorts inköp för del av statsbidraget god vård och omsorg av 
äldre. När antalet brukare med beslut om personlig assistans via Försäkringskassan så 
ökar nämndens kostnad för de tjugo första timmarna till Försäkringskassan. Nämnden 
är även skyldig att ersätta privata assistansbolag för merkostnad vid ordinarie assistents 
sjukfrånvaro. Kostnaden för detta har varit betydligt högre än tidigare år. Ett underskott 
på ersättning till LOV-företag inom daglig verksamhet är en följd av tillfälliga regler för 
ersättning under pandemin. Detta gäller även underskottet av habiliteringsersättningen 
som också är en följd av tillfälliga regler under pandemin. Totalt har kostnaden för ma-
terial och tjänster överstigit budget med 10,2 mnkr.

Sociala omsorgsnämnden önskar att överskottet läggs till nämndens ackumulerade resultat.
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Investeringsbudget
Investeringar, årliga anslag, uppgår till 3 000 tkr som inte förbrukats under året.

Backhagsvägen LSS, Färgargatan LSS samt Skogsfrugatan SoL är färdiga men inköp har gjorts 
på driftsbudget. Våglängdsgatan LSS är inflyttad av ett boende som drivs på entreprenad och 
avser en flytt från en annan adress. Detta på grund av att gruppbostaden hade utdömda lokaler 
i händelse av en brand. Investeringsbudget för upprustning av lokaler inom daglig verksamhet 
har inte använts utan inköp har gjorts på driftsbudget. Gruppbostad Sörmarksliden LSS är inte 
påbörjad.

Under byggprocessen blir det sedan ofta förseningar p.g.a. överklaganden m.m. Därför behöver 
nämnden flytta fram investeringsbudget till kommande år. Sociala omsorgsnämnden begär 
därför hos Kommunstyrelsen att investeringsmedel för ny gruppbostad Sörmarksliden LSS får 
överföras till 2022 (500 tkr).

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
I Kommunfullmäktiges budget för år 2021 har målvärden formulerats för 23 indikatorer koppla-
de till de strategiska målområden som ingår i Borås Stads Vision 2025.  I Kommunfullmäktiges 
budget anges även om respektive indikator ska öka eller minska. För Sociala omsorgsnämndens 
har Kommunfullmäktige fastställt tre indikatorer. Nämnden redovisar måluppfyllelsen av in-
dikatorerna enligt nedan: 

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. Utfallet för indikatorn i
årsredovisningen är lägre än utfallet för år 2020. Målsättningen uppnås.

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. Utfallet för
indikatorn (72,5) i årsredovisningen är avsevärt högre än utfallet för år 2020 (42).
Målsättningen uppnås inte. Inför sommaren 2021 tog förvaltningsledningen ett be-
slut att semestervikarier kunde timavlönas under semesterperioden 2021. Detta för
att öka flexibiliteten i deras anställning. Detta gav till följd att andelen timavlönade
på förvaltningen mer än fördubblades mot tidigare år under juli och augusti månad.
Bemanningsenheten har inte ökat andelen timavlönade under 2021 i övrigt.

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka %. Utfallet för
indikatorn i årsredovisningen är lägre än utfallet för år 2020. Målsättningen uppnås
inte.  Trenden har varit sjunkande under perioden 2019-2021. Nämnden menar att
pandemin varit en klar faktor eftersom flertalet hälsoaktiviteter ställts in eller skjutits
på och gym har i perioder varit stängda eller förändrat sina öppettider och rutiner.

Nämnden har inte uppnått målsättningen för två av de tre indikatorerna som Kommunfullmäktige 
har fastställt.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit två egna indikatorer med målvärden vilket är i linje med Stadens styr- och 
ledningssystem.

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2021 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut som är 
genomförda.

0    0   2    0 – av två uppdrag
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Konsekvenser av coronaviruset  
Nämnder uppger att enhetschefer har kämpat med bemanning då det varit väldigt utmanande 
att rekrytera personal med rätt kompetens. Det har dels varit frånvarande personal till följd av 
egen sjukdom, restriktioner till följd av pandemin samt VAB. Tjänstepersoner inom förvaltningen 
har utifrån Folkhälsomyndighetens uppmaning till stora delar arbetat hemifrån.

Nämnden konstaterar att pandemin påverkat verksamheten i omfattande utsträckning. En sak 
som lyfts fram är att verksamheten ser en verksamhetsutvecklings-, utbildnings- och uppfölj-
ningsskuld med anledning av att pandemiarbetet prioriterats och att en stor del av resurser krävts 
till att upprätthålla kärnverksamheten. Det finns också positiva bieffekter. Ett exempel är att 
digitaliseringsarbetet har kommit igång på riktigt.

Ekonomiskt har pandemin inneburit ett överskott avseende statsbidrag och personalkostnader. 
Det har också inneburit negativ ekonomiskt påverkan som härrör från tillfälliga regler om ersätt-
ning inom daglig verksamhet. Nämnden uppskattar den ekonomiska konsekvensen av pandemin 
till ett överskott om 6 mnkr.

Specifika bevakningsområden 
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Förändrad målgrupp 
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2018 att verksamhet som vänder sig till personer under 
65 år och är i behov av omsorg enligt socialtjänstlagen (exkl. socialpsykiatri) överförs till Vård- och 
äldrenämnden. Även hälso- och sjukvårdsdelen som berörs flyttas. Nämnden har fortsatt ansvar 
för verksamhet som vänder sig till alla barn 0-18 år med behov (SoL, LSS, HSV). Sociala omsorgs-
nämnden och Vård- och äldrenämnden fick i samband med beslutet förändrade reglementen.

Personer med LSS-insatser med behov av kompletterande insatser enligt SoL ökade 2020 som 
ett resultat att 65-års gränsen mellan Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden 
togs bort 2019. Sociala omsorgsnämnden fick ingen budget för de överflyttade brukarna vilket 
har ökat kostnaderna för nämnden.

Förvaltningen uppger att förvaltningen har samverkat med Vård- och äldrenämnden under 2021 
för att klargöra gränssnittet för målgrupperna och diagnoser mellan förvaltningarna. Arbetet lett 
till att de flesta oklarheter är hanterade och de sista frågorna bedöms kunna hanteras under 2022.

Nämnden hade i sin riskanalys för 2020 identifierat risk i gränssnitten mellan nämnden och 
Vård- och äldrenämnden med anledning av beslutet från 2018. Detta område finns inte med i 
nämndens riskanalys för 2021.

LSS boende väntetider 
Personer som omfattas av LSS och SoL ges rätt till en av kommunen anvisad bostad med särskild 
service för vuxna. Kommunen har ett särskilt ansvar när det gäller boendet för personer med 
funktionshinder. 

Under 2021 har förvaltningen, på Sociala omsorgsnämndens uppdrag, kartlagt nuvarande be-
stånd av gruppbostäder LSS samt prognosticerat framtida volymbehov samt analyserat eventuella 
behov av särskilt anpassade gruppbostäder utifrån olika målgruppers behov. Utifrån kartlägg-
ningen konstateras att Sociala omsorgsförvaltningen idag har ett underskott på omkring fem 
gruppbostäder. Flertalet gruppbostäder kommer också att behöva lämnas antingen av brand-



6

skyddsskäl och/eller på grund av att lokalerna i övrigt är undermåliga. I Lokalbehovsplan 2021-
2023 framhåller nämnden att det fortfarande finns boenden som inte uppfyller kriterierna att 
vara fullvärdiga enligt Boverkets regler och de kan inte erbjudas till nya personer som beviljats 
ett boende enligt LSS-lagen. Dessa enheter behöver byggas om och prioriteras, alternativt bytas 
ut mot ändamålsenliga bostäder, för att kunna erbjudas de personer som har fått beslut om ett 
LSS-boende.

Nämnden uppger att mycket talar för att målgruppen har förändrats, och kommer att fortsätta 
förändras, med avseende på brukare med komplex problematik. De ordinära gruppbostäderna 
har redan idag svårigheter med att anpassa sin verksamhet efter brukarnas behov, framförallt då 
dessa behov färgas av allvarlig psykiatrisk ohälsa och sjukdom, åldersrelaterade sjukdomar och 
autismspektrumtillstånd. Förvaltningen menar att man behöver vidta åtgärder för att svara mot 
de behov som en delvis förändrad målgrupp har av gruppbostäder LSS.

Under året har två nya gruppbostäder med särskild service enligt LSS öppnat, dels Färgargatan 
med inriktning mot demens samt Backhagsvägen med inriktning mot autism. En gruppbostad 
inom socialpsykiatrin har flyttat till nybyggda lokaler.

Efterfrågan på ändamålsenliga bostäder för målgrupperna inom LSS och SoL kvarstår. I dagsläget 
bor omkring 200 personer på gruppbostäder LSS i Borås Stad och det är relativt jämnt fördelat 
mellan män (109 personer) och kvinnor (91 personer). Omkring 15 beslut om gruppbostad LSS 
verkställs genom köp av extern plats i andra kommuner och ca 14 beslut har inte kunnat verk-
ställas under våren 2021.

Budgetförutsättningar
Under de senaste åren har förändrade regler kring personlig assistans gjort att insatser och kost-
nader som tidigare låg hos Försäkringskassan flyttats över till kommunens ansvar, vilket påverkat 
Sociala omsorgsnämnden. I budget 2020 fick nämnden ett utökat kommunbidrag om ca 11 500 
tkr för att komma till rätta med underskottet. Under 2020 tillskrev nämnden Kommunstyrelsen 
angående hur övervältringskostnaderna fortsatt ska hanteras, då kostnaderna förväntades kvarstå 
även under 2021. 

Nämnden uppger att man under 2021 har förbättrat kontrollen över sin ekonomi och att ett 
antal beslut om personlig assistans har övergått från kommunens ansvar till Försäkringskassans 
ansvar vilket medfört att frågan inte är aktuell på samma sätt.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Borås Stads hantering av coronapandemin
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads hantering av  coronapandemin. 
Resultatet av granskningen redogörs för ytterligare i granskningsredogörelsen för Kommun-
styrelsen.

Centralt tillkommande kostnader 
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad. 
Resultatet av granskningen redogörs för ytterligare i granskningsredogörelsen för Kommun-
styrelsen.  
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Borås Stads arbete med barnkonventionen 
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med barnkonventionen. Syftet med granskningen 
var att bedöma om Kommunstyrelsen och granskade nämnder vidtagit åtgärder för att säkerställa 
att Borås Stad uppfyller barnkonventionen och om arbetet är ändamålsenligt.

Granskningen har riktat sig dels mot stadens övergripande arbete med barnkonventionen, dels 
mot kartläggning av hur barnkonventionen säkerställs och tillämpas vid viss typ av myndighets-
utövning som rör barn och ungdomar. 

Granskningen visar att det barnrättsbaserade synsättet med barnet som rättighetsbärare inte 
har fått genomslagskraft i stadens verksamheter. Barnkonventionen beaktas inte i tillräcklig 
utsträckning i stadens styrdokument eller i arbets- och beslutsprocesser. Det saknas systematik 
vad gäller genomförande av barnkonsekvensanalyser vid beslut som berör barn på ett direkt eller 
indirekt sätt. På det stora hela saknas därutöver uppföljning av Kommunstyrelsens och nämn-
dernas arbete med barnkonventionen. 

Granskningens kartläggning av hur barnkonventionen tillämpas vid viss myndighetsutövning 
visar bl.a. att Sociala omsorgsnämnden behöver säkerställa en tillräcklig uppföljning och kon-
troll av barnkonventionens efterlevnad inom myndighetsutövningen. Sociala omsorgsnämnden 
behöver även säkerställa att barnkonsekvensanalyser genomförs och dokumenteras vid samtliga 
beslut som på ett direkt eller indirekt vis berör barn. Stadsrevisionen bedömer att nämnden bör 
genomföra åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer.

Stadsrevisionen bedömer att Sociala omsorgsnämnden i vissa avseenden  inte säkerställt ett 
ändamålsenligt arbete som uppfyller barnkonventionen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för intern kontroll. Ansvaret innefattar bl.a. att 
nämnden ska genomföra riskanalys, upprätta plan för intern kontroll och genomföra uppföljning 
av planen. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen 
noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekom-
mande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys som identifierade nio risker. Planen för intern kontroll omfattade sju kontrollmoment. 
Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 21 februari 2022. Uppföljningen 
av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser.

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes 1 december 2021 med Sociala omsorgsnämndens presidium, bevak-
ningsansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltnings-
ledning.
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Sammanfattande bedömning 
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
full mäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kon-
troll bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande 
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de 
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2021.  

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man 
ligger att uppnå de mål som anges i Kommunfullmäktiges indikatorer, respektive i vilken ut-
sträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda upp-
drag, eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är 
samtidigt väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför 
man inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 25,7 mnkr. 
Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till överskottet redovisas i årsredovisningen. 

Sociala omsorgsnämnden har under året inte uppnått målen för två av tre indikatorer. Nämnden 
har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. 
Nämnden har avseende 2021 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut av vilka 
båda är genomförda.

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med barnkonventionen. Granskningens kart-
läggning av hur barnkonventionen tillämpas vid viss myndighetsutövning visar bl.a. att Sociala 
omsorgsnämnden behöver säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av barnkonventio-
nens efterlevnad inom myndighetsutövningen. Sociala omsorgsnämnden behöver även säkerställa 
att barnkonsekvensanalyser genomförs och dokumenteras vid samtliga beslut som på ett direkt 
eller indirekt vis berör barn. Stadsrevisionen bedömer att nämnden bör genomföra åtgärder i 
enlighet med angivna rekommendationer.

Stadsrevisionen bedömer att Sociala omsorgsnämnden i vissa avseenden inte säkerställt ett 
ändamålsenligt arbete som uppfyller barnkonventionen.

Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört 
en egen riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksam-
hetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment. Riskanalysen ligger till grund för nämndens 
plan för intern kontroll för året. Nämnden har genomfört samtliga kontrollmoment och gjort 
en uppföljning av den interna kontrollen. Nämndens uppföljning av den interna kontrollen 
innehåller analyser och åtgärder.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
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Tillförordnad förvaltningschef SOF sommaren 2022 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden föreslås tillstyrka upprättat förslag. 

Ärendet i sin helhet 
Under förvaltningschef Magnus Stenmarks sommarsemester 2022 erhåller 
följande personer förordnande som tillförordnad förvaltningschef: 

 

2022-07-18 – 2022-07-22  Verksamhetschef Johanna Holmer 

2022-08-01 – 2022-08-05   Verksamhetschef Jonatan Halling 

 

Beslutanderätt gäller de beslut som delegerats till förvaltningschef och som 
framgår av Sociala omsorgsnämndens delegationsordning. 

 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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