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Budgetuppföljning efter maj 2018 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för maj 

2018 med helårsprognos.  

Ärendet i sin helhet 

Chef för ekonomifunktionen, Per-Olof Jinnegård, föredrog ärendet.        

Individ- och familjeomsorgsnämnden upprättar budgetuppföljning med 

helårsprognos efter varje månad och redovisar denna för nämnden.      

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning efter maj 2018.  

  

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom individ- och 
familjeomsorgens delområde barn och familj och vuxna samt för ensamkommande barn. Nämnden har 
dessutom ett kommunövergripande samordningsansvar vad avser boendesituationen för människor 
som är socialt utsatta eller långt ifrån den ordinarie bostadsmarknaden. 

Nämnden har dessutom två av kommunfullmäktige fastställa samarbetsuppdrag. Ett särskilt 
samarbetsuppdrag för barn och unga i riskzonen samt ett särskilt samarbetsuppdrag för 
boendeprocessen. Samarbetsuppdragen innebär att nämnden: 

 har befogenhet att sammankalla berörda nämnder 

 har ansvaret att samarbetsuppdragen kommer i gång 

 skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete 

 formulera mål för arbetet  

 att resultatet mäts utvärderas och redovisas 

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

Individ- och familjeomsorgsnämndens arbete ska vidareutvecklas under 2018 för att uppnå målbilden: 

 förutsättningar för en likvärdig och rättvis service till stadens invånare 

 förbättrad effektivitet 

 att organisationen ges förutsättningar att ta ett samlat ansvar för verksamheten 

 fortlöpande, samlad och kontrollerad utveckling av verksamheten 

 att samverkan kring insatser för barn och unga ska stärkas ytterligare 

 att styrning, ledning och uppsikt underlättas 

Nämnden ska starta ett drogfritt stödboende under 2018 enligt uppdrag från Kommunfullmäktige. 
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2 Nämndens verksamhet 1 

2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 2017-

05 
Budget2018 

Budget 
2018-05 

Utfall 2018-
05 

Prognos 
2018 

Avvikelse 

Central 
administr
ation 

-7 531 -12 070 -4 983 -2 678 -11 370 700 

Politisk 
verksamh
et 

-611 -1 734 -721 -716 -1 734 0 

Allmän 
IFO-
administr
ation 

-22 667 -66 801 -27 610 -26 123 -66 001 800 

Barn- och 
ungdoms
vård 

-45 813 -115 629 -44 030 -50 889 -126 080 -10 451 

Vård av 
vuxna 

-27 871 -76 165 -29 124 -29 528 -80 665 -4 500 

Flyktingve
rksamhet 

-18 0 0 0 0 0 

Övrig 
verksamh
et 

0 0 0 0 0 0 

Buffert 0 -2 751 -1 146 0 0 2 751 

Summa -104 511 -275 150 -107 614 -109 934 -285 850 -10 700 

Individ och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 13 451 tkr. Bufferten täcker 
underskottet med 2 751 tkr, nettot blir minus 10 700 tkr. 

Underskottet består av plus 700 tkr central administration, plus 800 tkr allmän IFO administration, 
minus 10 451 tkr barn och ungdomsvård, minus 4 500 tkr vård av vuxna samt buffert plus 2 751 tkr. 

Underskottet inom barn- och ungdomsvården är en följd av volymökning, fler unika individer är 
aktualiserade och fler är föremål även för mer omfattade insatser. 

Åtgärder pågår för att minska prognostiserat underskott genom Rätt matchat stöd, samarbetsmodell 
mellan myndighet och öppenvård, där alla komplexa ärenden ska övervägas i samverkan för att 
möjliggöra interna alternativ. Används även vid omprövning/uppföljning, samt avslut av vård. 
Strukturerat hemtagningsarbete innebär att öppenvårdskontakt med planering för hemgång ska finnas 
redan vid placeringstillfället. En översyn och aktivt arbete med insatsen kontaktfamilj och 
kontaktperson har resulterat i färre beslut med dessa insatser och istället involverat nätverket. 
Strategiskt arbete med tidiga insatser genom att öppna upp för begränsat antal serviceinsatser med 
möjlighet för föräldrar och barn att själv söka hjälp. Inom arbetet med Förstärkt familjehemsvård med 
ökat stöd till familjehemmen och till de placerade barnen kommer förvaltningen att ha ett alternativ till 
extern köpt familjehemsvård. När det gäller personalbemanningen tas en plan fram för avveckling av 
samtliga konsulter. 
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Central administration 

Central administration består av Förvaltningsledning, Kvalitet och utveckling, Ekonomifunktion, HR-
funktion samt övrig stödverksamhet. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheterna med 
ständiga förbättringar. Verksamheten beräknas göra ett överskott med 700 tkr beroende ej tillsatta 
tjänster under året. 

Politisk nämnd  

Politisk nämnd består av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 50 % av 
nämndsekreterare. Verksamheten beräknas hålla sin budget. 

Allmän IFO Administration 

Allmän IFO Administration består av administration av myndighetsutövning för barn och unga, unga 
vuxna samt vuxna. Inom myndighetsutövning barn och unga är verksamheten uppdelat i tre områden. 
Myndighetsutövning vuxna är uppdelad i unga vuxna 18-25 år och vuxna. 

Inom administration av myndighetsutövning är det svårt med kompetensförsörjning av socionomer. I 
verksamheten barn och unga är det personalbrist och det köps in konsulter från bemanningsföretag. 

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

Sociala jouren med uppdrag för flera avtalskommuner har idag stora svårigheter med 
personalförsörjning och är beroende av vikarier, vilket skapar en sårbarhet i en liten enhet. Detta i 
kombination med behov av kontinuitet och verksamhetsutveckling har gjort att det tagits fram en 
handlingsplan för att stärka och utveckla verksamheten. 

Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse. 

Verksamheten beräknas göra ett överskott med 800 tkr. Vuxen plus 700 tkr, unga vuxna minus 500 tkr 
samt barn och familj minus 850 tkr för köp av personal från bemanningsföretag. Barn och familj 
beräknas få in statsbidrag med 1 700 tkr för deras personalkostnader, övrig verksamhet under allmän 
IFO administration minus 250 tkr. 

Under allmän IFO administration ingår även socialrådgivare där nämnden ska medverka med 
socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och som kommer att etableras i Borås. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar med förebyggande åtgärder med verksamheterna 
socialrådgivare på familjecentralerna, familjerådgivning samt samarbetssamtal. Förebyggande arbete 
bedrivs också av fältverksamheten och genom Origo som är en serviceinsats för stöd till föräldrar och 
barn. 

Socionomer är ett bristyrke där det gjorts ett stort arbete med att rekrytera och behålla personal. Även 
fortsättningsvis kommer det att satsas lönemässigt, men även extra på de socionomer som arbetat länge 
i Borås Stad genom en erfarenhetssatsning. 

Barn och ungdomsvård 

Barn och ungdomsvård 0-20 år består av institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser där 
dialogcentrum, boendestöd och kontaktverksamhet ingår. Övriga öppna insatser där fältverksamhet, 
stödverksamhet, barnahus, utväg, ungdomsmottagning, spädbarnsverksamhet tillsammans med Västra 
Götalandsregionen ingår samt bistånd som avser boende. 

Nämnden ska fokusera på tidiga insatser och öka den enskildes delaktighet. All vård som ges med stöd 
av Socialtjänstlagen ska ske i nära samarbete och samförstånd med samtliga parter och med barn och 
ungas behov i centrum. Rätt matchat stöd, tillämpas så att den samlande kompetensens inom Individ- 
och familjeomsorgsnämnden nyttjas optimalt och att stödet utformas och matchas utifrån den enskildes 
behov. 
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Öppenvårdsinsatserna inom den sociala barn- och ungdomsvården innebär allt från stöd i ett tidigt 
skede för att minska risken för framtida psykologiska svårigheter, till omfattande insatser för individer 
där påtagliga problem redan visats sig. 

Samarbetet med annan verksamhet och annan huvudman behöver fortsatt utvecklas och sker inom 
ramen för nämndens samarbetsuppdrag. Ett välfungerande samarbete mellan olika aktörer och den 
enskilde är av stor betydelse och verksamheten arbetar för att öka antalet samordnade individuella 
planer, SIP. Allt för att uppnå bästa resultat av vård för den enskilde. Verksamheten strävar efter att de 
aktörer som finns kring en individ i behov av stöd ska verka som ett team för den enskildes bästa och 
mest effektiva vård ska kunna ges. 

Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder med verksamheterna fältverksamheten, stödcentrum 
och Dialogcentrum. En nystartad serviceinsats, Origo finns nu också och som riktar sig till föräldrar 
med barn. Stödet sker genom en begränsad och kortvarig samtalskontakt. Inom Dialogcentrum bedrivs 
också barngruppsverksamhet genom Hopptornet som främst vänder sig till barn med separerade 
föräldrar vars konflikter påverkar barnet negativt. 

Verksamheten barn och familj beräknas göra ett underskott på 10 451 tkr. Underskottet består av plus 
2 000 tkr för ej tillsatta tjänster på dialogcentrum, fält och stödverksamhet samt boendestöd. Köp av 
externa platser beräknas kosta 12 451 tkr mer än budget. 

Verksamheten Barnahus som Individ- och familjeomsorgsnämnden bedriver ihop med 
Västragötalandsregionen, Polisen, kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn, Vårgårda, Alingsås, Lerum samt Åklagarmyndigheten. Verksamheten är en 
myndighetssamverkan i gemensamma lokaler för barn som misstänkts vara utsatta för brott. Med ett 
barnahus sker ett bättre omhändertagande och bemötande av barnet i utredningssituationen. I 
verksamheten finns två samordnare som håller ihop arbetet på Barnahuset. 

Verksamheten barnahus beräknas hålla budget. 

Arbetet med att stärka familjehemmen fortsätter under 2018. 

Vård av vuxna 

Vård av vuxna består av köp av institutionsvård och familjehemsvård för vuxna och Unga/Vuxna med 
missbruksproblem. Interna insatser för vuxna med missbruksproblem där verksamheterna 
Kaptensgatan, Badhusgatan, Klintesväng, Boendesocialenhet och Mobila teamet ingår. Individuellt 
behovsprövad öppenvård och serviceinsatser utifrån missbruksproblematik på Cedern och 
Yxhammarmottagningen. En öppen verksamhet på Träffen, samt den Vräkningsförebyggande enheten 
vars uppdrag gäller alla i staden som riskerar vräkning. 

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

Inom verksamhetsområdet IFO vuxen hanteras utifrån biståndsbeslut boendesocialt stöd med 
andrahandskontrakt och sociala kontrakt av den Boendesociala enheten. Det finns jourlägenheter för 
målgrupperna relationsvåldsutsatta och andra med biståndsbeslut från Arbetslivsförvaltningen samt 
träningslägenheter för utslussning i samband med missbruksbehandling. Det vräkningsförebyggande 
arbetet samordnas av nämnden och är en viktig del i Program mot hemlöshet. Hemlöshet är ett allt mer 
centralt problem för socialtjänsten och nämndens samordningsansvar för socialt utsatta grupper med 
behov av insatser från socialtjänsten är förtydligat i nämndens boendeuppdrag. 

Det finns blockhyrda lägenheter med stöd för personer med bestående psykisk och/eller fysisk ohälsa 
utifrån sitt missbruk, verksamheten finns på Kaptensgatan. Det finns även två härbärgen, 
akutboendeplatser, varav ett är utan biståndsbeslut Badhusgatan och med biståndsbeslut Klintesväng. 
Det finns även möjlighet till kortare och längre tidsdygn runt boende Klintesväng. Det pågår ett arbete 
med översyn av akutboendeplatserna där bland annat frågan om öppettider för Badhusgatan och 
förändringar av akutplatserna på Klintesväng ingår. 
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Träffen är en dagverksamhet som vänder sig till personer med missbruksproblem. 

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

Det påbörjade arbetet med Rätt matchat stöd för boendeinsatser fortsätter och är en viktig del i arbetet 
med att minska behovet av externa boende, tillsammans med starten av ett nytt drogfritt boende som är 
ett av nämndens uppdrag för år 2018. 

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

IFO-vuxen beräknas göra ett underskott på 4 500 tkr. Underskottet består av 2 800 tkr tvång i 
öppenvård. Under tvång i öppenvård finns en budget på 2 000 tkr, kostnaden för tvång i öppenvård för 
år 2018 beräknas till 4 800 tkr. Vidare består underskottet av köp av platser i vård och omsorgsboende 
inom Vård- och äldreförvaltningen med 787 tkr, nämnden köper 3 platser, 2 platser är budgeterade. 
Övriga köp av externa platser under vuxen beräknas gå minus med 1 813 tkr. Övriga verksamheter 
under vuxen beräknas göra ett överskott med 900 tkr. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har ett uppdrag under 2018 att utvärdera och vid behov ompröva 
verksamheten på Natthärbärget Kastanjen (Badhusgatan). Frågan om öppethållande även under 
sommarmånaderna ska ingå i omprövningen. 

Flyktingverksamhet 

Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande barn. 

Verksamheten bedriver idag två hem för vård och boende, HVB varav det ena kommer att avvecklas 
under 2018. Verksamheten har också ett stödboende. 

Ett stort omställningsarbete pågår inom flyktingverksamheten och fortsätter under år 2018 som en 
följd av beslut som fattas nationellt och som får en direkt påverkan i verksamheten. 

Verksamheten finansieras av Migrationsverket. 

Unga asylsökande som fyller 18 år ska få stanna kvar i Borås Stad till dess den enskildes ansökan om 
asyl är avgjord. 
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Riskanalys inför internkontrollplan 2019  

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att Individ – och familjeomsorgsnämnden fastställer Riskanalysen för 2019 

efter genomförda förändringar och tillägg samt  

att översända denna till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.        

Sammanfattning 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna 

kontrollen inom respektive verksamhetsområde som finns inom nämnden. 

Intern kontrollplan har tidigare beslutas i samband med årsslut och budget. 

Från och med kontrollplanen för 2019 tidigareläggs denna och tas i samband 

med nämndens sammanträde i augusti. Inför 2019 har nämnden tagit sin 

utgångspunkt i 2018 års inventering av risker. Nämnden värderar nu dessa 

risker på nytt och gör förändringar och kompletteringar i samband med 

nämndsmötet. Därefter fastställs riskanalysen för 2019.               

Ärendet i sin helhet 

Riskanalyser behöver göras i många olika situationer och på olika områden. 
Syftet med riskanalyser är att identifiera risker som är förknippade med det 
område som analyserats och att med analysen som grund kunna besluta om 
vilka åtgärder som ska vidtas för att minska eller helt eliminera dessa risker. 
Riskanalysen skall mynna ut i en intern kontrollplan som skall leda till att 
riskerna minimeras. 
 
Utifrån en riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner 
att särskilt granska under verksamhetsåret. Att granska samtliga rutiner och 
system skulle ge en mycket säker verksamhet men kräva mycket tid och 
resurser. Vissa kontrollmoment måste väljas ut. För att kunna välja ut kontroller 
ska årligen göras en riskanalys. När risker har identifierats skall de värderas. De 
riskområden som bör analyseras är de som på ett omfattande sätt påverkar 
nämndens verksamhet.: 

 Betydande förändringar i befolkningen och för Individ- och 
familjeomsorgsnämndens målgrupper 

 Risker kopplat till den ekonomiska redovisningen 

 Nya lagar och föreskrifter som nämnden riskerar att inte kunna leva 
upp till 

 Risker att inte nå de mål som nämnden satt upp 
 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Riskanalys kan genomföras på flera olika sätt. Utgångspunkten i årets riskanalys 

är de risker som togs fram för 2018. Dessa gås igenom och värderas på nytt. 

Eventuella andra nya risker läggs till i analysen. I underlaget till riskanalysen 

finns nu även uppföljningen av 2017 års kontrollplan. Tidigare år har 

riskanalysen gjorts så pass sent att man inte haft tillgång till en nyligen gjord 

riskanalys. Det nya ”årshjulet” ger förbättrade möjligheter att blicka tillbaks på 

en uppföljning i samband med den nya analysen. 

 

Riskbilder med riskbedömning 9 eller högre i riskanalysen ska tas med i den 

interna kontrollplanen. 

Beslutsunderlag 

1. Riskanalys 2019. 

2. Uppföljning av intern kontroll 2018.                                

Samverkan 

Ärendet om Riskanalys har samverkats vid FSG den 15 juni 2018. 

 

 

Mats Tolfson 

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har följt upp den plan för Intern kontroll som gjordes för 2017. Detta var den första kontrollplanen för den nya 

nämnden och medförde lärdomar för fortsatt arbete med såväl riskanalys och Interna kontrollplaner. De olika kontrollmomenten har i stort fungerat väl 

att genomföra. I några fall går det att konstatera att såväl kontrollmomentet och metoden för kontroll kan göras på ett bättre sätt och erfarenheter av 

detta har tagits med till utformningen av kontrollplanen för 2018. 

2 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

Ledningssystem för 
kvalitet 

Kontroll av att samtliga enheter har genomgått 
utbildning i huvudprocesser inom 
ledningssystemet Avstämning av utbildningar 

Analys 

Alla anställda har genomgått utbildning i systemet Canea och även då den huvudprocess som 
finns för kärnverksamheten att tillhandahålla vård och omsorg för bar och unga, unga vuxna 
och vuxna.Samtliga enheters rutindokument har lagts in i det datastöd som Canea utgör och 
även kopplats till processerna. Verksamheterna har utifrån uppförljning med enhetscheferna 
en en förhållandevis god kännedom om var de kan söka efter och veta var aktuella rutiner 
finns att hämta. Det finns utsedda stödanvändare ute på varje enhet. Det återstår att följa upp 
hur systemet används och hur man tar till sig de rutiner som finns. 
 
Åtgärd 

En planerad uppföljning av användningen av stödsystemet Canea kommer att göras under 
våren 2018. Utöver detta kommer varje enhet att få utbildning/inspiration kring användning av 
synpunktshantering som ett led i ledningssystemet för kvalitet. 
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3 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

Rekrytering Följa antalet vakanta tjänstefaktorer inom 
myndighetsutövning Antalet vakanta tjänster 

rapporteras löpande 

Analys: Inom barn och ungas myndighetsutövning saknades vid årets början 17 årsarbetare 
socialsekreterare. I slutet på april hade vakanserna minskat till 15 tjänster och vid slutet av 
året fanns 11 vakanser av totalt 44 årsarbetare. Asylverksamheten hade i början av året 6 
vakanser i förhållande till 12 årsarbetare. Vid årets slut hade vakanserna minskat till 3 men då 
hade även det planerade personalbehovet minskat till 10 årsarbetare. Verksamheten räknar 
med att närma sig en fulltalig situation inom asylverksamheten i början av 2018. 
 
 
Åtgärd: Myndighetsutövningen inom barn och unga har köpt konsulttjänster. Utöver detta har 
en handlingsplan upprättats för en prioriteringsordning. Ambitionsnivån är sänkt men 
verksamheten klarar lagkraven. Arbete kring att attrahera och rekrytera pågår genom att IFO-
förvaltningen varit med på studentmässor, varit synliga i media med mera. 
KAL-grupp (kompetens- och personalförsörjning, arbetsmiljö, lönevillkor) har lagt förslag under 
hösten 2017 på åtgärder för denna grupp bla. rekrytering av HR-specialist och kommunikatör 
med inriktning på attrahera och rekrytera socionomer. 
 

Introduktion Uppföljning av att nyanställda får en person med 
extra ansvar för grundintroduktion Webbenkät och 

stickprov vid årets slut 

Analys 

En enkät har skickats ut till samtliga enhetschefer inom förvaltningen. I enkäten har 
efterfrågats om det gjorts nyanställningar och om de fått en introduktion samt hur denna har 
varit. 8 enhetschefer har uppgivit att de haft helt nyanställd personal som behövt en 
introduktion. Drygt hälften av cheferna anger att de haft en utsedd person som svarat för i 
grundintroduktionen. Någon av cheferna har själv ansvarat för större delen av introduktionen. 
Flera har uppskattat de introduktionsdagar som förvaltningen själv anordnar samt den 
introduktion i socialrätt som ges till nyanställda medarbetare. 
 
Åtgärd 

I stort har enkäten visat på att det finns en god och välfungerande introduktion samt att det 
finns en utsedd person som svarar för grundintroduktionen samt att den planerade 
introduktionen kunnat följas enligt plan. I några enstaka fall har det skett avbrott i 
introduktionen och i vissa fall har enhetschef fått svara för introduktionen. Resultaten kommer 
att tas med till verksamheterna för uppföljning av planeringen av introduktion för nyanställda. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

Hot - och våld Uppföljning av tillbud och arbetsskador genom 
Systematiska arbetsmiljöarbetet Sker i SAM 

Analys 

Denna risk följs inom det Systematiska arbetsmiljöarbetet där det finns såväl kontrollmoment 
som handlingsplaner inom detta område. Under året har det varit 14 tillbud rörande Hot och 
våld främst inom myndighetsutövning. Samtliga verksamheter och enheter följer noga upp 
varje tillbud om hot och våld och har rutiner och gör handlingsplaner på området. 
 
Åtgärd 

Hot och våld är viktigt att följa upp och göra handlingsplaner för. detta görs inom det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 

Lön Kontroll av löneutbetalning stickprov genomförs av 

ekonomen 

Analys 

Stickprov av ett antal löner har gjorts och gåtts igenom. Inga fél eller brister har funnits vid 
denna genomgång. 
 
Åtgärd 

Fortsätta följa och även göra fortsatta stickprov av löner 
 

4 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

Upphandling Utbildning/ genomgång av regler vid 
upphandlinginom verksamheten Ett Informations/ 

utbildningsmoment skall vara genomfört för samtliga 
enheter 

Analys 

En inventering av kunskap kring direktupphandling samt erfarenhet av direktupphandlingar har 
genomförts inom Individ- och familjeomsorgsnämnden under 2017. 15 direktupphandlingar har 
genomförts. Alla chefer som besvarat enkäten utom en hade kännedom om vilka regler som 
gäller i samband med direktupphandlingar. Tre har gått utbildning och några har anmält sig till 
nästa aviserade interna utbildning 
 
 
Åtgärd 

Plan är att chefer som gör direktupphandlingar ska genomgå utbildning inom området som 
genomförs centralt i Borås Stad. Flera är anmälda till sådan utbildning i april 2018. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

Upphandling av 
vårdgivare 

Kontroll av att Borås Stads upphandlingsregler 
följs Stickprov 

Analys 

Stickprov av inköp har gjorts. I de flesta fall användes leverantörer som är upphandlade av 
Borås  eller som tillhör ramavtal som Borås har anslutit sig till. Borås har anslutit sig till 
ramavtal för institutioner(HVB-hem) för barn och ungdomar. Några av stickproven har rört 
upphandling av socionomtjänster där det idag inte finns något avtal. En upphandling har 
påbörjats under hösten 2018 för att slutföras våren 2019. 
 
Åtgärd 

Fortsätta att bevaka de områden där Individ- och familjeomsorgen har upphandlade avtal. Ett 
avtal rörande institutioner ,HVB-hem för Vuxna, har förlängts. En ny upphandling behöver 
påbörjas under 2018. 
 

Representation Att deltagarförteckning och syfte framgår för 
kostnader avseende utbildning och 
representation i samband med granskning av 
leverantörsfakturor Stickprov 

Analys 

50 stickprov av fakturor med konto 4711 har genomförts, av de 50 var det 5 fakturor som det 
inte framgick vilket syfte och vilka deltagare som var med på utbildningen 
 
Åtgärd 

Fortsätta med kontollen 2018, utbilda de enheter där det inte har fungerat riktigt under 2017. 
 
 

Statsbidrag/ersättningar Att göra en rutin för bevakning av olika 
statsbidrag Kontroll att rutin finns 

Analys 

Alla statsbidrag som IFO kan söka har sökts under 2017, 
De statsbidrag som har sökts är från migrationsverket när det gäller ensamkommande barn 
samt statsbidrag för personal inom myndighetsutvövning barn och unga. 
 
 
Åtgärd 

 
Fortsätta att söka statsbidrag för år 2018 
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5 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

Barn och ungdom -
utredningar 

Kontroll av utredningstiden Görs på 

myndighetsenheten inom IFO BoU 
Risk att barnavårdsutredningar inte slutförs inom lagstadgade 4 månader. Sju utredningar har 
under året tagit längre tid än 4 månader. 
 
Analys 

Beslutsunderlagen har i 3 fall varit färdigställda innan 4 månader hade förflutit, men det var 
missat att avsluta/ signera utredningen. Två utredningar tillhörde asylverksamheten och en 
tänkbar orsak var hög arbetsbelastning som medförde att utredningarna inte signerades.. 
 
 
Åtgärd 

Under 2017 har extra arbetsledning prioriteras till asylverksamheten med två 
metodhandledare. Metodhandledarna har arbetat med rutiner, struktur för att öka 
rättssäkerheten. Antal ärenden har minskat drastiskt under hösten 2017 vilket har gjort att 
socialsekreterarna har kunnat lägga mer fokus på administrativa rutiner. 
 

Barn- och unga 
Förhandsprövning av 
anmälan 

Genom aktgranskning kontrollera den tid beslut 
tas om att inleda/ inte inleda utredning Genom 

statistik 

En totalgenomgång av förhandsprövningar har gjorts och samtliga har granskats. Under året 
är 30  förhandsprövningar inte gjorda inom föreskriven tidsperiod, dvs. 14 dagar. 14 av 
förhandsprövningarna gjordes den 15:e dagen och ytterligare ett antal gjordes dagarna efter.. 
 
Analys 

Överlag och sett till antalet anmälningar total är det få förhandsprövningar som tar längre tid 
än 14 dagar och i de fall det gör det så rör det sig om enstaka dagar. Socialsekreterarna är 
medvetna om förhandsbedömningstid om max 14 dagar.  I några fall kan det röra sig om 
ouppmärksamhet kring att bevaka vilken dag exakt som anmälan kom in. 
 
Åtgärd 

Metodhandledarna kommer att fortsätta arbeta med förhandsbedömningstiden för att 
säkerställa att rättssäkerheten följs. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

Rekrytering Familjehem Följa antalet interna familjehem Kontroll att detta 

genomförts utifrån egen statistik, Jämförelser görs 
även med antalet externa familjehem. 

Antal interna familjehem som används är 111 stycken. 
Analys 

Nämnden har under året följt antalet interna respektive externa familjehem och har haft som 
inriktning att öka antalet interna familjehem. Under året har antalet familjehem minskat. Detta 
beror uteslutande på att ensamkommande flyktingar flyttat ut till stödboende, egna lägenheter 
eller till Migrationsverkets boenden. De ensamkommande ungdomarna som placerats under 
åren 2014-2016 har blivit äldre och få nya har tillkommit. Till följd av detta har även antalet 
interna familjehem blivit färre. Om vi dock ser enbart på placeringar som rör övriga barn och 
ungdomar och inte räknar med familjehem för ensamkommande så har det skett en ökning. 
Antalet interna familjehem har här ökat från 64 till 77 om man jämför situationen januari 2017 
och januari 2018 
 
Åtgärd 

Förstärkt familjehemsvård har påbörjat sitt arbete under 2017. Syftet är att förstärka 
familjehemsvården på en rad områden, bl.a. rekrytera en specialpedagog för att följa barnens 
skolgång, ge möjlighet till konsulentstöd till familjehemmen med mera. En följd beräknas bli att 
Borås stad kan behålla fler familjehem och att fler kan rekryteras så att sammantaget det finns 
fler. Detta kommer att underlätta matchning av barn och familjehem. från sommaren 2017 har 
även specialpedagogen börjat sitt arbete. Verksamheten har även gjort en plan för 
rekryteringsinsatser.  Metodutvecklingen som detta arbete innebär beräknas sträcka sig in 
under 2018. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

Boendekedja för 
ungdomar 

Följa antalet som är redo att flytta ut där det 
saknas möjlighet att flytta till en egen bostad 

Uppföljning av enhetschefer 

Analys 

Under året har verksamheten för Barn och unga haft två ungdomar som inte längre har ett 
vårdbehov, men där placering fortgår på grund av bostadsbrist. Under sommaren fick dessa 
ungdomar möjlighet att teckna egna hyreskontrakt på egen hand, på annan ort. Flera 
ungdomar har gått vidare till egen lägenhet. Överenskommelsen med AB Bostäder är här ett 
bra stöd för att få vårdkedjan att fungera. Under våren 2017 så hade asylverksamheten cirka 
35 ungdomar som egentligen inte hade ett vårdbehov, men var fortsatt placerade utom det 
egna hemmet då annat alternativ inte fanns. Verksamheten har letat efter olika  
boendealternativ. Sedan december 2017 har cirka 20 ungdomar med PUT/ TUT som är över 
18 år och inte inte längre har ett vårdbehov utifrån socialtjänstens bedömningar, kunna få 
teckna ett andrahandskontrakt. Det finns fler ungdomar som är redo att flytta ut och en 
planering pågår att skapa fler boendemöjligheter. Om ytterligare ensamkommande skall ges 
lägenhet på motsvarande sätt kan detta dock leda till svårigheter och brist på lägenheter. 
Några ungdomar som idag är placerade på grund av omfattande missbruk/ 
kriminalitetsproblematik är i behov av en annan boendeform vid utflytt från sina placeringar. 
Pga deras komplexa svårigheter vilket kräver stora stödinsatser vid en utflytt är det idag svårt 
att tillmötesgå deras behov. Hinder för att teckna ett eget hyreskontrakt är ett faktum då de inte 
har någon egen inkomst/sysselsättning vilket gör det svårt att planera för en utflytt. 
Ungdomarna har svårt att klara en boendeform utan boendestöd och ekonomiskt bistånd. 
 
 
Åtgärd 

Fortsatta kontakter med övriga kommunala och privata bostadsbolag. Arbetet fortsätter kring 
att med framförhållning planera utifrån vårdkedjetänk utifrån varje ungdom samt arbeta för fler 
boendealternativ där möjligheten att teckna andrahandskontrakt. Med anledning av att det idag 
är svårt att erhålla ett socialt kontrakt riskerar ungdomarna att flytta ut från institutionerna utan 
en hållbar långsiktig lösning. Fortsatt utvecklad  samverkan krävs mellan IFO Barn och Unga, 
Unga Vuxna, Försörjningsstöd samt Beroendeenhet/psykiatri. 

Vuxen 
Delaktighet/medskapand
e 

Brukarenkäter avseende bemötande och 
delaktighet Nationella brukarundersökningen samt 

Brukarenkäter 

Analys 

Under hösten 2017 deltog Individ- och familjeomsorgen (IFO) och försörjningsenheten på 
Arbetslivsförvaltningen (ALF) i Borås Stad i den nationella brukarundersökningen för IFO. 26 
vuxna med missbruksproblematik har svarat. 92 % upplevde att deras synpunkter blir 
efterfrågade i kontakten kring utredning och insats. 75% upplevde att de kunde påverka 
insatsen. 
 
Åtgärd 

Delaktighet/medskapande kommer att vara ett målområde för verksamheten Vuxna under 
2018 och särskilda aktiviteter kommer att göras för att stärka delaktigheten. 
Brukarundersökningen kommer att göras även 2018. Avsikten är även att ta fram egna 
brukarenkäter för att få ytterligare fördjupning. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

Adekvat vårdform Vuxen Inventering av placerade personer med 
samsjuklighet där placeringen inte bedöms som 
anpassad till behovet Inventering inom egna 

verksamheten 

Analys 

Kontroll har gjorts av IFO Vuxen-verksamhetens institutionsplaceringar. Det finns några fåtal 
där verksamheten har haft en uppfattning om att en mer avpassad institution hade haft 
möjlighet att tillgodose behoven bättre. detta gäller då vuxna missbrukare med en psykiatrisk 
problematik där det funnits stora behov av vård och behandling för de psykiatriska problemen. 
Få institutioner erbjuder en anpassad vård för denna målgrupp. Ingen har dock farit illa genom 
någon placering och behov har tillgodosetts genom vården. 
 
Åtgärd 

Fortsatt kontakt och samverkan med Södra Älvsborgs sjukhus och då särskilt Psykiatriska 
kliniken kring att finna anpassade vårdformer för målgruppen med en samsjuklighet av 
missbruk/ psykisk sjukdom. 
 

Boende Vuxen Följa antalet som är redo att flytta ut där det 
saknas möjlighet att flytta till en egen bostad 

Följes genom en egnen mätning inom enheten varje 
tertial 

Analys 

Av de som varit placerade från IFO Vuxen på externt boende, familjehem eller 
behandlingshem så finns 8 personer som inte går att ta hem pga att det är brist på lämpliga 
lägenheter. Av dessa tillhör 2 gruppen unga vuxna. I samtliga fall är det framför allt pga att vi 
inte har boenden som är anpassade utifrån psykisk ohälsa och att det även behövs drogfria 
boenden med tillgång till personal (i vissa fall kanske dygnet runt). 
 
Åtgärd 

Pågår utredning och förslag om att ta fram ett drogfritt stödboende. 
 

Medskapande/delaktighet 
BoU 

Brukarenkäter avseende bemötande och 
delaktighet Nationella brukarundersökningen samt 

brukarenkäter inom enheterna 

Analys 

Under hösten 2017 deltog Individ- och familjeomsorgen (IFO) och försörjningsenheten på 
Arbetslivsförvaltningen (ALF) i Borås Stad i den nationella brukarundersökningen för IFO. För 
målgruppen ungdomar 13 år eller äldre svarade 39 personer på enkäten. Lätt att förstå 
informationen från socialsekreteraren får högre resultat i Borås Stad än i riket. Frågan om 
socialsekreteraren efterfrågar brukarens uppfattning om hur hans eller hennes situation skulle 
kunna förändras samt att det är lätt att få kontakt med socialsekreteraren hamnar i nivå med 
rikets resultat. Av de vårdnadshavare som fick ta del av enkäten deltog 72 personer i 
undersökningen. 92 % anger positiva svar kring om socialsekreterarna efterfrågar deras 
synpunkter kring hur situationen ska förändras. Något lägre resultat på frågeställning kring om 
de kan påverka resultaten men ändå drygt 70% positiva svar. 
 
Åtgärd 

Förvaltningen och verksamheten Barn och unga har som mål för 2018 att fortsätta arbeta för 
ökad delaktighet/medskapande. Verksamheten och enheterna ska ta fram egna aktiviteter 
som ska bidra till ökad delaktighet. Brukarundersökningen ska genomföras även 2018 och 
även egna brukarenkäter på enheterna. 
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1 Inledning 

Riskanalys behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Risker ska identifieras och värderas utifrån 

 verksamhets-, medborgar- och ett politiskt/demokratiskt perspektiv 

 ekonomiska, politiska, verksamhetsmässiga och förtroenderelaterade parametrar 

Risker ska värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. Risk innebär sannolikheten för att fel uppstår. Konsekvens innebär de ekonomiska och 

verksamhetsmässiga konsekvenser som uppstår vid fel. Riskanalysen bör genomföras årligen. 

När allvarlighetsgrad och sannolikhet ska skattats används riskmatrisen för att bestämma det numeriska värdet på riskens storlek. Riskens storlek 

fastställs till en riskpoäng genom att multiplicera värdet för bedömd allvarlighetsgrad med den bedömda sannolikheten. 

Vid risker som skattas till mer än 8 värderas risken som stor och de bakomliggande faktorerna ska identifieras och en handlingsplan ska tas fram. I 

kommentarsfältet skall kommentar skrivas ifall nämnden valt att inte föra över en riskbild med riskbedömning 9 eller högre till planen. 

Konsekvenser  

1. Försumbar (är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen) 

2. Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen) 

3. Kännbar (uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen) 

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

Sannolikheter  

1. Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå) 

2. Mindre sannolik (risken är mycket liten för att fel ska uppstå) 

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

4. Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå 

Multiplikation 1-3. Inget agerande krävs, vi accepterar riskerna4-8. Rutinen/processen bör hållas under uppsikt9-12.Rutin/processen bör åtminstone tas 

med i kommande intern kontrollplan16. Direkt åtgärd krävs 
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2 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet 
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Synpunktshanteri
ng/Kvalitet 

Handläggningstid i 
synpunktshanteringssysteme
t 

Risk för att handläggningstiden i 
synpunktshanteringssystemet inte 
hålls 

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej  

Ledningssystem 
för kvalitet 

Risk för att brukar/klienter 
inte får rätt insats och stöd 

Personal har inte kännedom om 
och/eller följer antagna rutiner 

     

Hantering av 
allmänna 
handlingar 

Risk för att allmänna 
handlingar inte hanteras 
korrekt på enheterna 

Risk för att det inte finns rutiner 
eller att man inte följer rutiner för 
att ta emot, lämna ut och bevara 
handlingar 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  

3 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet 
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Rekrytering Risk för att kvaliteten blir 
lägre till följd av låg 
bemanning 

Risk till följd av svårigheten att 
kunna rekrytera socionomer 

4.Allvarlig 4.Sannolik 16 Ja  

Introduktion Risk för att det inte sker en 
bra introduktion 

Risk pga bland annat tidsbrist 
vilket är avgörande för att ny 
personal skall uppnå god kvalitet i 
sitt arbete 

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja  

Hot - och våld Risk för hot- och våld inom 
det sociala arbetet 

Risk för arbetsmiljö och 
eventuella arbetsskador 

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja  

Lön Risk för felaktig 
löneutbetalning 

Risk för att fel utbetald lön i 
samband med 
övertidsrapportering eller 
personliga utlägg 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  
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4 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet 
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Upphandling Risk för otillräcklig 
kompetens kring 
upphandling och 
direktupphandling som leder 
till ofördelaktiga avtal 

Personal har inte tillräcklig 
kompetens eller följer inte rutin vid 
direktupphandling 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  

Upphandling av 
vårdgivare 

Risk att 
upphandla/direktupphandla 
en vårdgivare som är på 
obestånd eller har andra 
brister 

Risk i samband med köp av HVB 
eller familjehem 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Nej  

Representation Risk att riktlinjer för 
representation inte följs 

Risken är att 
representationsreglerna för Borås 
stad och skatteverkets regler inte 
följs, samt att representationen 
/utbildningen inte är godkänd. 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  

Bankkort Risk för felaktig hantering av 
bankkort 

Risk för att de bankkort som 
hanteras av främst boendenas 
personal i samband med 
aktiviteter inte hanteras på ett 
korrekt sätt 

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Ja  

Statsbidrag/ersätt
ningar 

Risk att inte samtliga 
statsbidrag eller ersättningar 
söks 

Att inte statsbidragsansökningar 
görs inom alla relevanta områden 
för samtliga personer 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  

Kundfakturor Risk att felaktiga 
kundfakturor skickas ut 

Risk att debiterar fel person eller 
verksamhet 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

4 Nej  

5 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet 
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Rekrytering 
Familjehem 

Risk att inte kunna rekrytera 
och behålla familjehem 

Risk som leder till svårighet att 
genomföra placeringar alternativt 
till köpa av externa lösningar 

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja  
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet 
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Köp av HVB Risk kopplat till köp av HVB 
för barn och unga 

Brister i upphandling 4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja  

BoU mötet med 
barnet 

Risk att handläggaren inte 
träffar barnet i utredningen 

 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Nej  

Vuxen 
Delaktighet/medsk
apande 

Risk att inte klienter är 
medskapande och delaktiga i 
utformandet av insatser 

 4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja  

Medskapande/del
aktighet BoU 

Risk för att brukarna inte är 
delaktiga/medskapande i 
utredning och eller 
genomförande 

      

Ersättning för 
ensamkommande 

Risk att inte få in de 
statsbidrag som Borås stad 
är berättigade till 

Risk pga förändringar i 
ersättningssystemet och de 
rutiner som finns kring 
återsökning via statsbidrag 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Nej  

Tid för möten med 
brukare/klienter 

Risk att det blir för lite tid för 
att möta brukare 

Risken är att inte digital teknik 
såsom videokonferenser används 
för möte och då ger för stor 
tidsåtgång vilket minskar tiden för 
övriga klientmöten 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  

6 Riskmatris 

 

4 

4 

 

8 

 

12 

 

16 

 

 

3 

3 

 

6 

 

9 

 

12 

 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

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

Sannolik (det är mycket 
troligt att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

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

17 15 4 

16 14 

13 11 10 9 

12 2 

18 

7 5 3 
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3 

 

4 

 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Direkt åtgärd krävs (13-16) Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 18 

 

Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer 

Riskbild Konsekvens Sannolikhet  
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Synpunktshanteri
ng/Kvalitet 

1 Handläggningstid i 
synpunktshanteringssystemet 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Ledningssystem 
för kvalitet 

 Risk för att brukar/klienter inte får rätt 
insats och stöd 

      

Hantering av 
allmänna 
handlingar 

2 Risk för att allmänna handlingar inte 
hanteras korrekt på enheterna 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Upphandling 3 Risk för otillräcklig kompetens kring 
upphandling och direktupphandling som 
leder till ofördelaktiga avtal 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Upphandling av 
vårdgivare 

4 Risk att upphandla/direktupphandla en 
vårdgivare som är på obestånd eller har 
andra brister 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

8 6 1 

8 9 1 
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Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer 

Riskbild Konsekvens Sannolikhet  
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Representation 5 Risk att riktlinjer för representation inte 
följs 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Bankkort 6 Risk för felaktig hantering av bankkort 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Ja  

Statsbidrag/ersätt
ningar 

7 Risk att inte samtliga statsbidrag eller 
ersättningar söks 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Kundfakturor 8 Risk att felaktiga kundfakturor skickas 
ut 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

Rekrytering 9 Risk för att kvaliteten blir lägre till följd 
av låg bemanning 

4.Allvarlig 4.Sannolik  16 Ja  

Introduktion 10 Risk för att det inte sker en bra 
introduktion 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Hot - och våld 11 Risk för hot- och våld inom det sociala 
arbetet 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Lön 12 Risk för felaktig löneutbetalning 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Rekrytering 
Familjehem 

13 Risk att inte kunna rekrytera och 
behålla familjehem 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Köp av HVB 14 Risk kopplat till köp av HVB för barn 
och unga 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

BoU mötet med 
barnet 

15 Risk att handläggaren inte träffar barnet 
i utredningen 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

Vuxen 
Delaktighet/medsk
apande 

16 Risk att inte klienter är medskapande 
och delaktiga i utformandet av insatser 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Medskapande/del
aktighet BoU 

 Risk för att brukarna inte är 
delaktiga/medskapande i utredning och 
eller genomförande 

      

Ersättning för 
ensamkommande 

17 Risk att inte få in de statsbidrag som 
Borås stad är berättigade till 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

Tid för möten med 
brukare/klienter 

18 Risk att det blir för lite tid för att möta 
brukare 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  
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Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala 

bostäder 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut        

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att översända nedanstående 

förslag till ansvarsfördelning och process kring sociala bostäder      

Sammanfattning  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har av kommunfullmäktige ett 

samarbetsuppdrag för boendeprocessens ”mjuka frågor”. Nämnden har startat 

ett arbete för att tydliggöra befogenheter kopplat till biståndsbeslut om sociala 

bostäder och ta fram ett förslag på hur Borås stad på bästa vis kan samordna 

bostäder åt de som är utanför bostadsmarknaden. Arbetet har resulterat i en 

ansvarsfördelning och en tydliggjord process. Nämnden överlämnar denna till 

kommunstyrelsen för erforderliga beslut.             

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har av kommunfullmäktige ett 

samarbetsuppdrag för boendeprocessens ”mjuka frågor”. Utifrån 

samarbetsuppdraget har nämnden kallat till presidiemöten med Sociala 

omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och Vård– och äldrenämnden. Dialogen 

kring de sociala boendefrågorna resulterade i att en politisk referensgrupp 

bildades. Referensgruppen utsåg i sin tur en arbetsgrupp med tjänstemän från 

olika förvaltningar i det sociala klustret samt även representanter från de 

kommunala bostadsbolagen. Referensgruppen har varit vägledande för 

arbetsgruppen kring de förslag som tagits fram. 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har, inom ramen för sitt 

samordningsansvar, ett uppdrag att tydliggöra mandat och befogenheter 

kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder och även ett uppdrag att utreda 

hur Borås stad på bästa vis kan samordna bostäder åt de som är utanför 

bostadsmarknaden. Sociala bostäder utgör det som idag benämns sociala 

kontrakt och övergångslägenheter. 

 

Referensgruppen och arbetsgruppen har försökt att tydliggöra vilka som är de 

utsatta grupperna men också att se på ansvarsfördelning och process kopplat till 
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sociala bostäder. De frågor och utmaningar som detta arbete försökt ge svar på 

är: 

 Samtliga som är i en utsatt boendesituation ska kunna få sitt behov av 

en social bostad med tillsyn prövad och detta ska ske inom en nämnd 

 Möjlighet till olika former av stöd för samtliga målgrupper som är 

utsatta förmedlat via en nämnd 

 Samla bostadsanskaffningen av andrahandskontrakt för socialt utsatta 

grupper till en nämnd men med bibehållen samverkan mellan 

nämnderna 

 En tydlig kontaktväg för bostadsbolagen kring de sociala bostäderna 

Flyktingar, såväl de med uppehållstillstånd som de som är asylsökande har inte 

inkluderats i arbetet. Dessa målgrupper finns ändå inberäknade när det gäller att 

samordna anskaffningen av sociala bostäder. 

En ansvarsfördelning och en process för arbetet har tagits fram. Nedan anges 

den föreslagna ansvarsfördelningen. 

 Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås bli ansvarig för prövning, 

myndighetsutövning kring de som har behov av en social bostad i form 

av andrahandskontrakt med Borås stad samt är ansvarig för 

boendesociala insatser kopplade till dessa bostäder 

 Arbetslivsnämnden föreslås bli ansvarig för anskaffning av bostäder 

som kan användas som andrahandskontrakt(sociala bostäder) 

 Arbetslivsnämnden föreslås ha samordningsansvaret avseende sociala 

bostäder gentemot bostadsbolagen.  

Det kommer att finnas behov av fortsatt samverkan mellan Vård- och 

äldrenämnden, Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Individ- och 

familjeomsorgsnämnden i arbetet kring de sociala bostäderna. Rutiner och 

samverkansgrupper behöver ses ut i det fortsatta arbetet. En närmare 

genomgång av förslaget och processen kring sociala bostäder finns i bilagan, 

”Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder”. 

Beslutsunderlag 

1. Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder. 

Samverkan 

Ärendet har samverkats på Individ- och familjeomsorgsnämndens FSG den 14 

juni 2018. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
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Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

 

 
 

 

Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala 

bostäder 

Inledning 

Kommunen har ett övergripande ansvar för bostadsförsörjningen. Socialtjänsten som 

finns inom Vård- och äldrenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 

Arbetslivsnämnden och Sociala omsorgsnämnden har dock inte skyldighet att 

tillgodose behovet av bostad i allmänhet. Socialtjänsten har inget generellt ansvar att 

ordna boende till bostadslösa. I första hand har den enskilde ett eget ansvar att planera 

för och ordna sitt boende. Det finns emellertid situationer där socialtjänsten måste 

bistå den enskilde som har speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad eller 

behålla sin bostad.  

 

De målgrupper som har ett särskilt behov av åtgärder är barn och unga, äldre, personer 

med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, personer med missbruk, brottsoffer och 

flyktingar. Det finns olika sätt att stödja dessa gruppers behov av boende och i flera fall 

hanteras detta med särskilda boendeformer, gruppboenden och liknande. Nämnderna 

som ingår i det s.k. ”sociala klustret”, Vård- och äldrenämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och Sociala omsorgsnämnden, har 

samtliga bostäder för dessa målgrupper. Arbetslivsnämnden handlägger och ordnar 

lösningar för de som utsätts för relationsvåld och ansvarar för boendelösningar för 

kommunplacerade flyktingar. Sociala omsorgsnämnden har gruppboenden för 

funktionshindrade, Vård- och äldrenämnden har vård- och omsorgsboenden, Individ- 

och familjeomsorgsnämnden har stödboenden för missbrukare o.s.v. 

 

Det som återstår att se över och skapa en tydligare ansvarsfördelning och process för 

de grupper som har speciella svårigheter att på egen hand skaffa eller behålla en bostad 

samtidigt som de tillhör en socialt utsatt grupp. Utgångspunkten är att personen 

behöver särskilda insatser för att behålla sin lägenhet eller behöver ett s.k. socialt 

kontrakt”. Socialtjänsten behöver särskilt identifiera och hantera riskgrupper för att 

hamna i hemlöshet.  Ett socialt kontrakt i den följande texten definieras som en bostad 

där Borås stad har hyreskontraktet och hyr ut bostaden i andra hand till en person. Till 

detta kommer någon form av insats/stöd kopplat till att kunna behålla lägenheten och 

på sikt kunna för överta förstahandskontraktet eller söka annan lägenhet på egen hand. 

För närvarande finns denna form av insats i två former. Övergångslägenhet för de med 

missbruksproblematik som utreds och hanteras inom Individ- och familjeomsorgs-

nämnden. Socialt kontrakt för samtliga övriga grupper som beslutas inom 
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Arbetslivsnämnden. För närvarande har ca 120-150 personer någon form av social 

bostad genom dessa två andrahandskontraktsformer. 

 

Om en person vänder sig till de nämnder i Borås stad som hanterar socialtjänst för att 

ansöka om bistånd till boende har denne utifrån socialtjänstlagen rätt att få sitt ärende 

prövat. Boendesociala insatser och andrahandsboende behöver dock inte vara den 

enda lösningen på boendeproblematiken för denna målgrupp. I många fall kan 

situationen lösas på annat sätt t.ex. genom ett förstahandskontrakt med borgen, ett 

förstahandskontrakt genom avtalet om Bostad först1, avbetalningsplaner eller andra råd 

och stödinsatser. Ansvarsfördelning och processen för ansökan, utredning och fortsatt 

insats för denna målgrupp behöver dock tydliggöras. 

 

Avgränsningar 

Förslagen till ansvarsfördelning och process omfattar inte akutboenden. Det 

finns flera akutboendeformer som avser att lösa boende över en natt eller 

kortare tid såsom akutboendeplatser, tillfälliga jourlägenheter, ekonomiskt 

bistånd till att bo på vandrarhem över natten, akutboendeplatser för 

missbrukar, ekonomiskt bistånd till kvinnojour med mera. Dessa omfattas inte 

här utan det rör bostadsformer som har en mer tydlig reglering och 

långsiktighet. 

 

Målgrupper med flyktingbakgrund omfattas inte av den beskrivna 

ansvarsfördelningen och processen men beaktas i vissa delar och då främst det 

som berör anskaffning av sociala bostäder och kontakten med bostadsbolag. 

 

Stödboenden, gruppboenden med mera för olika målgrupper ingår inte. 

 

Målgrupp 

- Den som är bostadslös eller riskerar att bli bostadslös 

- Den som har uttalade svårigheter att på egen hand ha möjlighet att få en egen 

bostad pga. störningar, hyresskulder 

- Den som i övrig tillhör en socialt utsatt grupp som behöver någon form av 

stöd från de nämnder som bedriver socialtjänst 

 

 

Social bostad och boendesocial insats 

Den boendesociala insatsen är tänkt att vara kopplad till boendet och bibehållandet av 

lägenheten. En eller flera andra insatser med andra fokus kan pågå från andra 

verksamheter. Exempelvis kan boendesocial insats och boendestöd från Sociala 

omsorgsnämnden finnas eller boendesocial insats och hemtjänst från Vård- och 

äldreförvaltningen.  Ibland kan dessa olika insatser bidra till varandra och det kan 

behövas samverkan och kommunikation. Hemtjänsten kan t.ex. bidra inom ramen av 

sin insats med sådant som påverkar boendet. Den boendesociala insatsen är dock tänkt 

att vara kopplat till andrahandskontraktet och tillsynen av lägenheten. Avsikten är att 

                                                      
1 Bostad först är en arbetsmetod som utgår från att en bostad med förstahandskontrakt är den 
trygghet som behövs för att gå vidare med sina övriga problem. Ett avtal med kommunalt 
bostadsbolag finns kring ett antal sådana lägenheter per år. 
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det alltid ska finnas en boendesocial insats kopplad till andrahandskontraktet. 

Omfattning och innehåll i den boendesociala insatsen kan variera utifrån behov. 

 

 

Ansvarsfördelning 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inom sitt ansvarsområde programmet 

mot hemlöshet och bedriver inom ramen för detta program ett flertal 

verksamheter som är relaterade till den beskrivna målgruppen. Akutboenden 

såsom härbärget, akutboendet ”Klintesväng”, stödboende för missbrukare och 

den Vräkningsförebyggande enheten är idag delvis riktade mot denna målgrupp. 

De med missbruksproblem vänder sig idag till Individ- och familjeomsorgen 

med sin boendeproblematik. För ungdomar, barnfamiljer, funktionshindrade 

och de över 65 år som inräknas i målgruppen finns idag ingen tydligt 

ansvarsfördelning. Ibland vänder de sig till Försörjningsstödsenheten för 

vägledning eller för en ansökan och de över 65 år hänvisas till ”spetsgruppen” 

(en intern samarbetsgrupp som tillkom 2016) för att få en lösning på en 

uppkommen bostadsproblematik för de över 65 år. 

Arbetsgruppen förslag är att ansvaret för att utreda, pröva och fatta beslut 

rörande boendesocial insats/andrahandskontrakt för samtliga i den aktuella 

målgruppen ska vara Individ- och familjeomsorgsnämnden. Individ- och 

familjeomsorgsnämnden ska även i de fall detta bedöms vara rätt insats tillsätta 

en boendesocial insats som innefattar ett andrahandskontrakt.  

 

Ansvarig för att anskaffa lägenheter som kan användas för andrahandskontrakt 

ska vara Arbetslivsnämnden. Arbetslivsnämnden ska ha kontakten med 

bostadsbolagen och ha översikten av de bostadsbehov som nämnderna i det 

sociala klustret har för olika målgrupper. Arbetslivsnämnden har redan idag 

ansvaret för att tillhandahålla bostäder till kommunplacerade flyktingar och kan 

komma att även framöver att få ansvaret för att tillhandahålla boende för vuxna 

asylsökande som idag får sin bostad genom Migrationsverkets 

anläggningsboenden. Genom arbetsgruppens förslag kan Arbetslivsnämnden 

vara samarbetsparten för bostadsbolagen när det gäller samtliga dessa 

lägenhetsbehov.  

 

Arbetslivsnämnden ska även ha ansvaret att tilldela lägenheter utifrån beslut 

och beställning från den nya boendesociala enheten. Arbetslivsnämnden har 

ansvaret för översikten av de andrahandskontrakt som finns i sociala klustret 

och är delaktig i matchningen. 

 

Arbetsgruppen som sett över ansvarsfördelning och process har identifierat två 

möjliga vägar att gå avseende vilken nämnd som ska vara hyresvärd för den 

brukare som innehar andrahandskontraktet. Den som skriver 

förstahandskontrakt med bostadsbolaget är hyresvärd för den som skriver 

andrahandskontraktet. Detta ger möjligheter att skapa en kontakt och få en 
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arbetsallians med brukaren/den boende som ibland är svår att uppnå på annat 

sätt. Genom att vara hyresvärd och ansvara för lägenheten får man möjligheter 

att tala om hur det fungerar med hyresinbetalningar, skötsel av lägenheten, i 

tvättstuga och med grannar. Att separera boendesociala insatser och tillsyn från 

rollen som hyresvärd bedöms som försvårande för att ge en sammanhållen god 

insats och trygghet gentemot bostadsbolaget. Förslaget är att när väl en ett 

andrahandskontrakt tilldelats en enskild brukare så handhar Individ- och 

familjeomsorgsnämnden förstahandskontraktet för lägenheten. När den boende 

flyttar eller avviker från lägenheten överlämnas hantering av 

förstahandskontraktet åter till Arbetslivsnämnden. Denna hanteringsordning 

behöver ske med godkännande av bostadsbolaget. 

 

Arbetslivsnämnden förslås även ges ansvaret för att hantera de 

överenskommelser beträffande förstahandskontrakt som finns med kommunala 

Bostadsbolag. För närvarande har Individ- och familjeomsorgsnämnden en 

överenskommelse som rör ungdomar som flyttar ut från ungdomsboende, 

familjehem och Hem för vård och boende och en överenskommelse om att 

vuxna med missbruksproblematik som ett led i stödet ska få ett 

förstahandskontrakt s.k. Bostad först. Utöver detta har Arbetslivsnämnden 

överenskommelse kring lägenheter för kommunplacerade flyktingar med 

uppehållstillstånd. Dessa överenskommelser samlas i förslaget inom 

Arbetslivsnämnden för att möjliggöra en översikt och bättre 

anskaffning/matchning i och med att såväl förstahandskontrakt och 

andrahandskontrakt samlas på ett ställe.  

 

Processen för brukaren 

Brukaren som uttrycker ett behov av lägenhet hänvisas till Boendesocial 

stödinsats inom Individ-och familjeomsorgsnämnden. Detta under 

förutsättning att personen faller inom de målgrupper som har möjlighet att få 

detta stöd. Beviljas personen en bostad så görs dels en beställning till 

Arbetslivsnämnden om en andrahandslägenhet och dels så verkställs en 

boendesocial insats. Det förutsätts att andra möjligheter till att förhindra 

bostadslöshet övervägts och prövas i utredningen. Insatsen kan genomföras av 

annan enhet än den boendesociala insatsenheten om detta bedöms vara 

lämpligt, huvudlinjen är dock att Individ- och familjeomsorgsnämnden 

genomför detta.  

 

En lägenhet tilldelas av Arbetslivsnämnden. För att underlätta avslut av 

boendestödsinsatser och eget kontraktsskrivande sker samverkan mellan 

Individ- och familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden inför avslut av 

den boendesociala insatsen. Avslutas insatsen återgår lägenheten till 

Arbetslivsnämnden. Arbetslivsnämnden kan sedan matcha denna lägenhet på 

nytt.  

 

Det behöver tas fram rutiner för samverkan och detaljerat arbetssätt för olika 

aktiviteter i processen.  
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Nedan finns en karta över aktiviteterna i processen för en brukare som har 

behov av detta stöd och faller inom målgruppen. Ansvarig nämnd finns 

inskriven inom parantes i varje aktivitetssteg. Arbetslivsnämnden =ALF, 

Individ- och familjeomsorgsnämnden =IFO. 
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Förändringar för nämnder och verksamheter utifrån det lagda 

förslaget 

 

 

 Individ- och familjeomsorgsnämnden tar över ansvaret för utredningar 

av sociala kontrakt från Arbetslivsnämnden. Nämnden behöver resurser 

för detta utökade utredningsuppdrag.  

 

 Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver resurser för att ge 

boendesociala insatser till de nya målgrupper som ingår i den nya 

insatsen. 

 

 Arbetslivsnämnden får ett ansvar att rekrytera lägenheter som kan hyras 

ut till andrahandskontrakt för de berörda målgrupperna. 

Arbetslivsnämnden behöver ha resurser för att handha de övergripande 

kontakterna med bostadsbolagen, anskaffning och matchning av 

andrahandslägenheter utifrån biståndsbeslut samt för kostnader för 

hyror, städning, reparationer, sanering och magasinering när lägenheter 

är lämnad av den som bott där och lägenheter återlämnad. Kostnader 

för reparationer och liknande under den period den boende bor kvar i 

lägenheten ligger på Individ- och familjeomsorgsnämnden. 

 

 Överenskommelse behövs med de kommunala bostadsbolagen kring 

processen kring andrahandskontrakt samt kring de överenskommelser 

som finns avseende förstahandskontrakt 

 

 Det forum som haft benämningen ”Spetsgruppen” upphör. 

 

 Reglementen och uppdrag för nämnderna behöver ändras utifrån 

förslaget 

 
 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

ifo@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Sara Esbjörnson 
Dajana Segota  
Handläggare 
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Förlängning av entreprenad av boende för personer 

med kombinationer av missbruk och psykisk ohälsa på 

Badhusgatan 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att förlänga entreprenadavtalet 

med Nytida fram till 2020-10-31.        

Sammanfattning  

Badhusgatan 1B är ett boende för vuxna, 20 år och äldre, med psykisk ohälsa i 

kombination med missbruk. Verksamheten på Badhusgatan drivs för 

närvarande på entreprenad av Nytida. Avtalet för Badhusgatan sträcker sig till 

och med 2019-10-31 med möjlighet till ytterligare förlängning med 12 månader 

dvs. 2020-10-31. Genom att förlänga avtalet ges möjlighet att framöver avgöra 

om verksamheten åter ska läggas ut på entreprenad eller återtas i kommunal 

regi. 

Under avtalsperioden har en uppföljningsplan tagits fram för att följa upp det 

nuvarande avtalet. Uppföljning av verksamheten har påbörjats och sker 

löpande. Hittills har det inte framkommit något vid uppföljningsmöten, 

avstämningar eller kontakter med boendet som visar på missförhållanden eller 

avtalsbrott.                

Ärendet i sin helhet 

Det ursprungliga avtalet med Nytida har en avtalsperiod mellan 2016-11-01 och 

2018-10-31, det har i ett tidigare beslut förlängts tom 2019-10-31. Avtalet kan 

förlängas ytterligare 12 månader vilket innebär som längst till och med 2020-10-

31. Även kortare förlängningsperiod kan tecknas eller förlängningar i olika steg 

kan göras med nuvarande utförare. 

 

En förlängning av avtalet ska meddelas senast nio månader innan avtalet löper 

ut vilket skulle innebära senast 2019-01-31. 

Det tar tid att starta upp eller ta över en verksamhet, oavsett om det gäller 

övergång mellan två entreprenörer eller ett kommunalt övertagande. Vid en ny 

upphandling bör man räkna med en period om cirka 18 månader, från det att 

nämnden fattar beslut och till dess att en ny entreprenör är på plats. Vid ett 

kommunalt övertagande är det brukligt att räkna med en period på minst sex 
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månader. Om nämnden inte gör en ytterligare förlängning så bör därmed beslut 

om ny upphandling fattas i mars 2019. I samband med ett eventuellt beslut om 

ny upphandling fattas även beslut om vilken upphandlingsmodell som ska 

tillämpas. Vid upphandling av olika boendeformer i Borås Stad har den 

vanligaste modellen under senare år tagit hänsyn till både pris och kvalité, där 

det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antagits.  

Vid uppföljningsmöten, avstämningar och kontakter med boendet har det 

hittills inte framkommit något som visar på missförhållanden eller avtalsbrott. 

Ytterligare uppföljning är dock nödvändig för att säkra verksamhetens kvalitet 

samt att Nytida följer sitt åtagande enligt förfrågningsunderlag och avtal. Några 

saker som framöver kan granskas är dokumentationen, genomförandeplanernas 

kvalitet samt brukarnas uppfattning om boendet. För att säkra det som 

överenskommits och för att kunna följa upp beslut som tagits kommer en rutin 

att upprättas för hur uppföljningsmöten, samverkansmöten och avstämningar 

ska dokumenteras. Sammanfattning av avtalsuppföljning fram till dagens datum 

återfinns i bilaga 1. 

Förslaget är att förlänga avtalet med ytterligare ett år och att frågan om ny 

upphandling återkommer till nämnden under våren 2019. 

Beslutsunderlag 

1. Sammanfattning av genomförd avtalsuppföljning för Badhusgatan 1b mellan 

perioden 2016-11-01 och 2018-05-21. 

Samverkan 

Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2018-06-14 

 

 

 

 

Mats Tolfsson 

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 
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Bilaga 1 till Förlängning av entreprenadavtal med 
Nytida avseende verksamheten på Badhusgatan 1b 

 

 

Sammanfattning av genomförd avtalsuppföljning för 
Badhusgatan 1b mellan perioden 2016-11-01 och  
2018-05-21 
 
Verksamheten för Badhusgatan 1b har under många år drivits på entreprenad och 
drivs sedan 2016-11-01 av Nytida AB. Sedan Nytida tog över driften av boendet har 
det skett mer eller mindre formaliserad uppföljning av verksamheten.  För att styra 
mot en mer formaliserad uppföljning upprättades under 2017 ett förslag till uppfölj-
ningsplan. I planen framgår möjliga områden att följa upp utifrån obligatoriska krav i 
förfrågningsunderlaget. Uppföljningsarbetet utifrån planen har påbörjats och är under 
vidareutveckling. Det sker regelbundna uppföljningsmöten mellan verksamheterna på 
chefsnivå. 
 
Enligt upprättat avtal omfattas Badhusgatan av 14 platser, varav en plats är jourplats 
och två är platser för personer med komplexa behov. Beläggning av de komplexa 
platserna kräver tillgång till personal dygnet runt, vilket enligt Badhusgatans verksam-
hetsberättelse för 2017 ska vara tillgodosett. Under 2017 var den genomsnittliga be-
läggningen 12,8 platser.  
 

Avtalsstart och första året  

Enligt upprättat avtal åtog sig Nytida att uppfylla vissa krav inför drift-start samt 
under det första avtalsåret. Av dessa har Nytida bl.a. redogjort för affärsidé, värde-
grund, mål och vision samt arbetat för att de boende ha en aktuell genomförandeplan. 
Alla utom en av de boende hade en genomförandeplan i februari i år.  Orsak till ej 
upprättad plan var att den boende var nyinflyttad.  
 
Nytida har ett Ramverk för pedagogik, där de beskriver hur de bedriver motiverande 
arbete, drogprevention och psykosocialt stöd. Under det första avtalsåret har Nytida 
försökt att få med boende på aktiviteter, utan större framgång. Under det kommande 
året är tanken att de ska få med önskemål om aktiviteter i de enskildas genomföran-
deplaner. Upplevelsen är dock att det är svårt med strukturerade aktiviteter, där per-
sonalen istället får försöka fånga de boende i stunden. Nytillsatt verksamhetschef 
kommer att arbeta vidare med det pedagogiska ramverket och personal kommer 
genomgå en MI- utbildning under 2018 för att bli bättre på motiverande arbete. 
 
Inför övertagandet skulle det ske en besiktning av lokaler. Det är dock osäkert om 
detta gjordes och om besiktningsprotokoll i så fall upprättades. Säkerhetssamordnare 
har fått i uppdrag att undersöka frågan vidare. Enligt avtal skulle Nytida, senast ett år 
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efter avtalsstart, även ha upprättat ett strukturerat och dokumenterat miljöarbete som 
är öppet för granskning av beställare, vilket saknas.  
 

Andra obligatoriska krav att följa upp 

Nytida har enligt avtal åtagit sig att utföra flera saker som rör frågor och rutiner kring 
säkerhet. Fram till idag har viss uppföljning skett, där IFOs säkerhetssamordnare är 
en länk mellan IFO, LFF och Nytida. Fortsatt uppföljning kring dessa frågor kommer 
ske under avtalsperioden. 
 
Nytida har ett dokumenterat kvalitetsledningssystem på central nivå. I sin kvalitetsbe-
rättelse för 2017 beskriver Nytida på ett omfattande vis hur deras kvalitetsarbete går 
till. Dock redovisas få resultat som rör kvalitetsarbetet och eventuella åtgärder saknas 
helt. Nytida fick in 69 avvikelser från Badhusgatan under 2017, varav 2 var registre-
rade som synpunkter. Nytidas regionchef har lovat att inkomma med redogörelse för 
vilka åtgärder dessa lett till, vilket får följas upp framöver. Inga lex Sarah-rapporter 
upprättades för verksamheten under 2017. Någon brukarundersökning har inte 
genomförts, trots att Nytida i sin kvalitetsberättelse för Badhusgatan omnämner att 
dessa utförs kontinuerligt. Angiven orsak är att de bytt chef under det gångna året. 
Chefsbyte är också en anledning till att de haft sporadiska Boendemöten, vilket de har 
som intention att ändra till en gång per månad framöver. Kvalitetsberättelsen 
innehåller med andra ord omfattande beskrivning för hur verksamheten ska arbeta för 
att upprätthålla god kvalitet. Det framkommer dock inte om Nytidas kvalitetssäkring 
faktiskt resulterat i god kvalitet på Badhusgatan. 
 
Enligt avtal ska Nytida följa Borås Stads rutin för synpunktshantering. Under maj 
månad skedde en överenskommelse mellan båda parter om att Badhusgatan ska ingå i 
Borås Stads system för synpunktshantering, Infrakontroll.  
 

Personal och Bemanning  

Den 1 april 2018 fick Nytida en ny verksamhetschef som även är sjuksköterska och 
därmed har verksamhetschefsansvar enligt 29 § HSL. Nytida har enligt egen utsago 
anmält ny verksamhetschef till IVO, men har ännu inte inkommit till IFO med 
dokument som styrker att ny verksamhetschef är godkänd hos IVO. För övrig 
personal uppfyller Nytida de krav som ställs på personalens utbildning och erfarenhet 
i avtalet. Uppgifter om kunskaper i svenska språket saknas, men då alla utom en 
person arbetar kvar sedan Nytida tog över verksamheten kan det med stor sannolik-
het antas att även detta krav är uppfyllt. På Badhusgatan ska det enligt Nytida finnas 
en introduktionsplan för nyanställda. Personal på Badhusgatan fick information om 
meddelarfrihet av förra entreprenören. Nytida kommer ge ytterligare information 
under 2018 till personalen om vad ändring i lag om meddelarfrihet innebär. 
 

Övrigt 

Personalen på boendet fungerar som en länk mellan brukaren och socialtjänsten. 
Socialtjänsten upplever att boendets personal ibland vänder sig till kommunen kring 
problem de själva borde lösa, men att det har med tiden blivit bättre. Nytida å sin sida 
tycker samarbetet över lag fungerar bra, samtidigt som det är beroende av vilken 
handläggare de har kontakt med.  
 
Ett utvecklingsområde är att tydliggöra gränsdragning mellan köpare och säljare, 
eftersom det funnits viss förvirring kring vissa frågor. Många svar återfinns i förfråg-
ningsunderlag och reds ut efter hand.  
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Nytidas egen uppföljning av verksamheten för 2017 visade på brister i HSV-
dokumentation, vilket nu ska åtgärdas då ny verksamhetschef är på plats. 
 

Sammanfattningsvis 

Sammanfattningsvis kan det sägas att det hittills inte framkommit något vid uppfölj-
ningsmöten, avstämningar eller kontakter med boendet som skulle visa på allvarliga 
missförhållanden eller större avtalsbrott. Ytterligare uppföljning är dock nödvändig 
för att säkra verksamhetens kvalitet samt att Nytida följer sitt åtagande enligt förfråg-
ningsunderlag och avtal. Några saker som framöver kan granskas är om dokumentat-
ion sker i enlighet med tillämpliga författningar, om genomförandeplaner håller god 
kvalitet och utgår från myndighetsbeslut samt brukarnas uppfattning om boendet.  
 
För IFOs egen del kan det för framtida uppföljningsarbete vara bra att upprätta en 
rutin för hur uppföljningsmöten, samverkansmöten och avstämningar ska dokumen-
teras. Detta för att säkra det som överenskommits och för att kunna följa upp beslut. 
I rutinen bör det även framgå hur IFO ska hantera situationer där Nytida inte följer 
upprättat avtal, som exempelvis att de inte har ett strukturerat och dokumenterat 
miljöarbete som är öppet för granskning av beställare. 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
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Österlånggatan 74 
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boras.se 
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ifo@boras.se 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Abrahamson  
Handläggare 
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Dokumenthanteringsplan för Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden antar dokumenthanteringsplanen för 

nämnden.        

Sammanfattning 

För att få kontroll och överblick över det informationsflöde som finns i 

nämndens verksamheter ska nämnden, i samråd med Stadsarkivet, upprätta en 

dokumenthanteringsplan. 

Arbetet med att ta fram en komplett och reviderad dokumenthanteringsplan 

kommer att pågå över en längre tid. Reviderade upplagor kommer fortlöpande 

presenteras för Individ- och familjeomsorgsnämnden.  Den föreliggande 

dokumenthanteringsplanen innefattar en sammanställning av tidigare planer 

samt en revidering och är den första av kommande versioner.             

Ärendet i sin helhet 

I nämndens verksamheter hanteras en stor mängd handlingar. För att få 

kontroll och överblick över detta informationsflöde ska nämnden, i samråd 

med Stadsarkivet, upprätta en dokumenthanteringsplan. 

Dokumenthanteringsplanen är dels en sammanställning över de allmänna 

handlingar som förekommer, dels ett ställningstagande kring när handlingar ska 

gallras och regler kring hur informationen ska hanteras. 

I dokumenthanteringsplanen upptas de allmänna handlingar som förekommer 

till följd av den verksamhet som nämnden bedriver och redovisas i det 

sammanhang de förekommer. 

Planen är även ett redskap för att nå upp till de krav på ordnad dokumentation 

av verksamheten som, direkt eller indirekt, följer av lag, föreskrifter och 

handböcker. För att en bra verksamhet ska upprätthållas krävs en väl 

fungerande dokumenthantering vilket också utgör ett viktigt led i 

kvalitetsarbetet. 

 

Nämnden tillkom 1 januari 2017 och verksamheterna kom från fyra tidigare 

nämnder med delvis olika dokumenthanteringsplaner. Därav har det tagit tid att 

samordna och sammanföra olika planer i en gemensam plan för nämnden. 

Förändringar i lagstiftning och rutiner har även medfört att 
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dokumenthanteringsplanen behövt kompletteras med nya delar som inte 

funnits tidigare. En ny förvaltningslag och kommunallag har även påverkat 

denna plan. 

 

Dokumenthanteringsplanen behöver på sikt även kopplas till den 

klassificeringsstruktur som är framtagen inom Samrådsgruppen för kommunala 

arkivfrågor inom Sveriges kommuner och landsting(SKL). En 

klassificeringsstruktur som Borås stad numera tillämpar och som används i 

diarieföring i systemet Ciceron. Utöver detta behöver 

dokumenthanteringsplanen kopplas till ledningssystemet för kvalitet och de 

processer som är framtagna där. Detta arbete återstår att göra. I denna version 
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Handlingstyp Registrering Förvaringsplats Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/-
format

Lev.-frist Anmärkningar

1. Förvaltningsgemensam verksamhet

1.1. Allmän administration

1.1.1. Sammanträden, ledning och nämndadministration 
Kallelser, föredragningslistor och dagordningar till sammanträden D/S Digitalt. Arkiv för 

förvaltningsadm
Digitalt/papper Bevaras Digitalt/arkiv Föredragningslistan inbindes tillsammans med nämndprotokollet.

Närvarolista och omröstningslista vid nämndens sammanträden D/S Digitalt. Arkiv för 
förvaltningsadm

Digitalt/papper Vid inaktualitet Digitalt/arkiv Närvaro framkommer i protokollet.

Motioner/Initiativärenden D Digitalt Digitalt Bevaras Digitalt/arkiv

Nämndens protokoll D/S Arkiv för 
förvaltningsadm

Digitalt/PapperSv
A 100

Bevaras Digitalt/arkiv

Justeringsanslag D Borås stads 
hemsida 

Digitalt Vid inaktualitet Digitalt

Protokoll och mötesanteckningar från förvaltningsledning, avdelningsmöten, 
informationsmöten eller liknande

S J:mapp Digitalt Se anmärkning Kan gallras vid inaktualitet under förutsättning att handlingarna inte 
innehåller information av betydande värde för verksamheten i ett långsiktigt 
perspektiv. 

Protokoll från arbetsplatsträffar S J:mapp eller K:mapp Digitalt 2 år

Protokoll från nämndens socialutskott D/S Digitalt/Arkiv för 
förvaltningsadm

Digital/papper Bevaras 5 år  

Sekretessförbindelse för nämndens förtroendevalda politiker S Arkiv för 
förvaltningsadm

Papper Se anmärkning Gallras då förtroendeuppdraget är avslutat.

1.1.2. Planering, uppföljning och kvalitetsarbete
Rutinbeskrivningar S Canea och J:\ Digitalt Vid inaktualitet

Organisationsplaner D Ciceron Digitalt Bevaras

Mål- och policydokument D J:mapp, Ciceron och 
Stratsys

Digitalt Bevaras

Verksamhetsplaner D Stratsys Digitalt Bevaras

Verksamhetsberättelser D Stratsys, Ciceron Digitalt Bevaras Kan ingå i årsredovisningen.

Svar på enkäter, inkommande S Handläggare Digitalt/papper Vid inaktualitet

Enkäter, egenproducerade S Handläggare, 
Esmaker

Digitalt/papper Se anmärkning Kan gallras då sammanställningen är klar.

Sammanställningar av resultat vid enkäter S Handläggare, 
Esmaker

Digitalt Se anmärkning Bevaras om sammanställningen innehåller information som är av 
betydande värde för förvaltningen eller framtida forskning. Bevara då alltid 
ett exemplar av undersökningens frågeställningar om dessa inte tydligt 
framgår av sammanställningen. Övriga sammanställningar gallras vid 
inaktualitet.

1.1.3. Kris- och säkerhetsarbete
Nyckelkvittenser och förteckningar över utlämnade nycklar. Passerkort S Respektive 

handläggare/leveran
tör 

Papper Vid inaktualitet Passerkort hanteras centralt. Nyckelkvittens i pappersform pärm på enhet. 
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Skyddsrondsprotokoll S Stratsys, lokalt på 
varje arbetsplats, J: 
eller K:

Digitalt Se anmärkning Gallras när ny skyddsrond genomförts, under förutsättning att 
åtgärdspunkter har åtgärdats eller överförts till det nya protokollet. I 
Stratsys bevaras enligt regler gällande Stratsys.

Dokumentation från systematiskt brandskyddsarbete S Cadsafe cloud Digitalt Vid inaktualitet Cadsafe cloud - ett webbaserat program

Plan för samhällsstörningar och extraordinära händelser S J:/Arkivrummet Digitalt/papper Bevaras Digitalt/papper 5 år

Dokumentation med anledning av kris eller extraordinär händelse S J:/Arkivrummet Digitalt/papper Bevaras Digitalt/papper 5 år

Logglistor S VIVA                                
J-mapp 

Digitalt Vid inaktualitet Listor över slumpmässigt utvalda handläggare och de sökningar och 
uppgifter som handläggarna tagit del av i verksamhetssystemet VIVA. 
Listan gallras efter att behörighetskontroll genomförts. "Loggningskontroll 
avseende personals åtkomst av elektroniska uppgifter i verksamhets-
systemet - Rutin för Äldreomsorgen, Individ- och familjeomsorgen, 
Funktionshinderverksamheten samt för privata utförare", framtagen av 
arbetsgrupp 2017-03-02. Fastställd av förvaltningschefer 2017-05-22. 
Dokumentet gäller tills vidare. 

1.1.4. Ärende- och dokumenthantering
Diarieförda handlingar D Ciceron. Närarkiv för 

förvaltningsadm 
Digitalt Bevaras 5 år Handlingarna sorteras årsvis efter diarieplanbeteckning. Inkomna 

handlingar före 2018-01-01 förvaras i arkiv, i papper i 5 år. 

Egenproducerade rapporter D Stratsys, J: och K: Digitalt Bevaras 5 år

Postlista D Ciceron Digitalt Vid inaktualitet

Diarielistor i diarienummerordning D Ciceron Digitalt Bevaras Digitalt kommer att bevaras digitalt
Diarielistor i diarieplanordning D Ciceron Digitalt Bevaras Digitalt

kommer att bevaras digitalt
Diarieplan D Ciceron Digitalt Bevaras Digitalt

kommer att bevaras digitalt
Register GDPR S Draftit Digitalt Bevaras

Dokumenthanteringsplan D Ciceron Digitalt Bevaras

Inspektionsrapporter och PM från Arkivmyndigheten. D Närarkiv för 
förvaltningsadm.

Papper Bevaras 5 år

Remisshandlingar (egna upprättade) D Ciceron Digitalt Bevaras Följande bevaras: Utgående skrivelser/följebrev, remissförslaget,  inkomna 
remissyttranden samt ev. sammanställningar över inkomna 
remissyttranden.

Remisshandlingar (inkomna) D Ciceron Digitalt Bevaras

1.1.5. Övriga generellt förekommande handlingar
Avtal D Arkiv och Ciceron Digitalt/papper Bevaras 5 år Avtal av stor vikt eller av långvarig karaktär.

Avtal av rutinmässig karaktär S Arkiv Digitalt/papper Se anmärkning Kan gallras 5 år efter att avtalet upphört.

Uppsägningar av avtal D/S Arkiv Digitalt/papper Se anmärkning Hanteras på samma sätt som avtalet uppsägningen rör.

Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse S  Papper Vid inaktualitet Handlingar av tillfällig betydelse som inte tillför ärende sakuppgift eller 
föranleder någon åtgärd av vikt. Gallringen fastställd genom 
Kommunstyrelsens beslut 2000-01-11, § 42, samt tillägg 2011-01-24, § 43.
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Hemsidor, webbsidor S boras.se, 
intranet.boras.se

Digitalt Vid inaktualitet Kommunstyrelsen ansvarar för Borås interna och externa webbplatser och 
bevarandet hanteras i deras dokumenthanteringsplan. 

Inventarieförteckningar Easyapp Easyapp Papper Vid inaktualitet Inventarier registreras i systemet Regitwise som administreras av 
Lokalförsörjningsnämnden. Listor och sammanställningar som genereras 
ur systemet kan gallras då förvaltningen inte längre har ett behov av dem. 

Informationsmaterial och trycksaker som framställts inom den egna 
verksamheten

S Arkiv Papper Bevaras Ett arkivex sparas. 

Chatt S Imbox Digitalt 2 år 2 år 

Synpunkter, handlingar rörande S InfraControl Digitalt/papper Se anmärkning Digitalt Se beslut fastställt i Kulturnämnden 2013-12-12, § 182.  

Avvikelser S Viva/Papper Digitalt/papper 5 år/bevaras Digitalt 

Lex Sarah S Ciceron/Viva Digitalt Bevaras/5 år Digitalt 

1.2. Ekonomiadminstration
Redovisningssystemet Agresso För handlingar som förekommer i redovisningssystemet Agresso, kommer 

en separat dokumenthanteringsplan att upprättas. Denna del upptar 
ekonomiska handlingar utöver de i Agresso. 

1.2.1. Budget, bokslut och uppföljning
Budget D Ciceron, Stratsys Digitalt Bevaras

Tertial- och månadsuppföljningar D Ciceron, Stratsys Digitalt Bevaras

Årsredovisning D Ciceron, Stratsys Digitalt Bevaras

Intern kontroll D Ciceron, Stratsys Digitalt Bevaras

1.2.2. Fakturabetalningar (Leverantörsreskontra)
Leverantörsfakturor (skannade) S Stadsarkivet Digitalt/papper 3 år Gallringen är fastställd av Kulturnämnden 2013-04-18, § 65. 

Leverantörsfakturor (ej skannade), utbetalningar, med buntsammandrag D Agresso Digitalt 10 år

Leverantörsfakturor rörande vård (original) D/S Agresso/ 
Ekonomirummet

Digitalt/papper 10 år Sekretess. I kronologisk ordning. Avser pappersfakturor rörande vård i 
original (d.v.s. omaskerade). Kopior tas av dessa, där personuppgifter 
maskeras. De maskerade pappersfakturorna skannas sedan in av 
skanningsföretag och hanteras som övriga Leverantörsfakturor.

Leverantörsfakturor rörande vård (original), bilagor D/S Viva/ 
Ekonomirummet

Digitalt/papper 10 år  Sekretess. I kronologisk ordning.

Utbetalningar till leverantörsreskontra, med buntsammandrag D/S Ekonomirummet* Papper 10 år I verifikationsnummerordning. Avser underlag till betalningar i form av 
pappersfakturor, som inte skannas och som kräver särskild hantering t.ex. 
p.g.a brådska, samt övriga utbetalningar, såsom till handkassor.

Betalningspåminnelser S Ekonomirummet* Papper 1 år I kronologisk ordning

1.2.3. Faktureringar (Kundreskontra)
Underlag för fakturering D/S Agresso/ 

Ekonomirummet
Digitalt/papper 10 år I kronologisk ordning.

Underlag för fakturor hyror Boendesocial enhet H: Boendesocial 
enhet

Digitalt/papper

1.2.4. Bokföring och övrig ekonomisk dokumentation
Ansökan till Migrationsverket om ersättning för varaktig vård, stöd och service 
samt hälso- och sjukvård. 

S På respektive enhet Papper 10 år I kronologisk ordning. 
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Bokföringsorder S Ekonomirummet* Papper 10 år I verifikationsnummerordning. Med attest.

Följesedlar S På respektive enhet Agresso 10 år Gallras vid inaktualitet, om motsvarande faktura är specificerad med 
tillräcklig information, annars 10 år.

Momsstatsbidrag, redovisning av S Ekonomirummet* Papper 10 år I kronologisk ordning. Avser hos Skatteverket sökt kompensation för 
ingående moms i verksamhet som inte är momspliktig, t.ex. när kommunen 
köper tjänst av privat entreprenör.

Rekvisitioner för inköp S Ekonomirummet* Papper 10 år I kronologisk ordning.

1.3. Personaladministration
Handlingar rörande personal. Se anmärkning Se kommungemensam dokumenthanteringsplan rörande 

personalhandlingar. Fastställd av Kulturnämnden 2013-04-18 § 66.
Medarbetarsamtal J:, K: eller pärm Digitalt/papper Vid inaktualitet
Sjukintyg Pärm Papper Endast som 

arbetsmaterial, 
därefter kastas

Handlingsplaner S J:, K: eller pärm Digitalt Vid inaktualitet

2. Vård och omsorg  

2.1. Individ- och familjeomsorg

2.1.1  Myndighet Barn och unga / Unga Vuxna och Vuxen 
Inledande anmärkning: Gallring av handlingar i personakt regleras i 12 
kap. 1-2 §§ socialtjänstlagen och 7 kap. 2 § socialtjänstförordningen. 
Gallringen skall utföras såväl i verksamhetssystemet som i pappersakten. 

Processkarta Canea Digitalt Vid inaktualitet Ej arkiv

Rutiner Canea Digitalt Vid inaktualitet Ej arkiv Rutiner revideras vanligtvis efter 24 månader.

Personakter enligt SoL VIVA VIVA/Personakt* Digitalt/papper 5 år/Bevaras Papper 5 år

Journalanteckningar i personakt VIVA VIVA/Personakt* Digitalt/papper 5 år/Bevaras Papper 5 år

Utredning med förslag till beslut VIVA VIVA/Personakt* Digitalt/papper 5 år/Bevaras Papper 5 år

Protokollsutdrag i individärenden VIVA VIVA/Personakt* Digitalt/papper 5 år/Bevaras Papper 5 år 

Ansökan till Förvaltningsrätten om beredande av tvångsvård enligt LVU/LVM VIVA VIVA/Personakt* Digitalt/papper 5 år/Bevaras Papper 5 år 

Kommunicering/delgivning av ansökan om LVU/LVM VIVA VIVA/Personakt* Digitalt/papper 5 år/Bevaras Papper 5 år

Övervägande till socialutskott VIVA VIVA/Personakt* Digitalt/papper 5 år/Bevaras Papper 5 år 

Medgivande angående privatplacerade barn VIVA VIVA/Personakt* Digitalt/papper Bevaras Papper 5 år 

Anmälningar som inte tillhör eller inte ger upphov till ärende S Arkivrum Papper Bevaras Papper 5 år Kronologisk ordning 

Anmälningar som tillhör eller ger upphov till ärende VIVA VIVA/Personakt* Digitalt/papper 5 år/Bevaras Papper 5 år

Fotografier som tillhör klienters personakt S Personakt Papper 5 år/Bevaras Papper 5 år Ange tid, fotograf och vad fotografiet föreställer samt övriga relevanta data. 
Läggs i personakt och gallas/bevaras där. 
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Begäran om handräckning VIVA VIVA/Personakt* Digitalt/papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Överklaganden med bilagor VIVA VIVA/Personakt* Digitalt/papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Inkomna beslut/domar VIVA VIVA/Personakt* Digitalt/papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Kallelser till möte med handläggare, rättegång mm S Personakt* Papper Vid inaktualitet

Inkomna, utgående och upprättade handlingar av betydelse för ärendet VIVA VIVA/Personakt* Digitalt/papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Inkomna, utgående och upprättade handlingar av tillfällig betydelse och/eller 
rutinmässig karaktär

S Personakt* Papper Vid inaktualitet Ej till arkiv

Dokumentation om planering som rör den enskilde, t.ex.behandlingsplaner VIVA VIVA/Personakt* Digitalt/papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Läkarintyg VIVA VIVA/Personakt* Digitalt/papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Placerings/platshänvisning från SIS VIVA VIVA/Personakt* Digitalt/papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Statens institutionsstyrelse (SIS)

Begäran om yttrande från IVO, JO, Försäkringskassan, Transportstyrelsen m fl VIVA VIVA/Personakt* Digitalt/papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Institutionen för vård och omsorg (IVO), Justitieombudsmannen (JO)

Ansökningar med eventuella bilagor VIVA VIVA/Personakt* Digitalt/papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Ansökan om insats enl SoL görs oftast muntligt och vid personligt möte, 
finns ingen särskild ansökningsblankett. Ansökan dokumenteras genom 
journalanteckning.

Protokollsutdrag från Individ- och familjeomsorgsnämndens socialutskott VIVA Personakt* Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Beslutet dokumenteras i journalanteckning

Beslut enligt delegation VIVA VIVA/Personakt* Digitalt/papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Beställning av insats/ansökan till institutioner VIVA VIVA/Personakt* Digitalt/papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Dokumentation gällande beviljade insatser VIVA VIVA/Personakt* Digitalt/papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

PM - klargörande dokument i ärendet till utskott och/eller till institution VIVA VIVA/Personakt* Digitalt/papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Yttrande till IVO, JO, Försäkringskassan, Transportstyrelsen m fl VIVA VIVA/Personakt* Digitalt/papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

2.1.2  Familjerätt och Familjerådgivning 

Akter angående fastställande av faderskap VIVA VIVA/Personakt* Digitalt/papper Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Mötesanteckningar vid samarbetssamtal VIVA VIVA Digitalt Vid inaktualitet

Utredning och handlingar angående vårdnad, boende och umgänge VIVA VIVA/Personakt* Digitalt/papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Utredningar angående bistånd i form av kontaktperson eller umgängesstöd VIVA VIVA/Personakt* Digitalt/papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 

Avtal enligt Föräldrabalken angående vårdnad, boende, umgänge VIVA VIVA/Personakt* Digitalt Sparas tills barnet 
fyller 18 år därefter 
5 år/bevaras

Papper Enl. inl. 
anm.

Avtal med kontaktpersoner och umgängesstödjare Papper Arkivrum Papper 5 år Ej arkiv

Register angående fastställda faderskap VIVA VIVA Digitalt Bevaras

Medgivandeutredningar adoption VIVA VIVA Digitalt 2 år sedan gallras Ej arkiv

Adoptionsyttranden VIVA VIVA/Personakt* Digitalt/Papper

Förhandsbedömning-ansökan om umgänge med närstående VIVA VIVA/Personakt* Digitalt/papper

Underrättelse möjlighet yttra sig 6: FB Papper Arkivrum Papper

Intresseanmälan nationell adoption Papper Arkivrum Papper

Namnyttranden VIVA VIVA/Personakt* Digitalt/papper
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Beräkningsblad för kontaktpersoner/umgängesstödjare Papper Arkivrum Papper Gallras vid inakt.- 
original löneservice

Ej arkiv

2.1.3 Verksamhet med insatser för Barn och unga,Unga vuxna och Vuxna

Dokumentation i verkställighet VIVA VIVA/Personakt* Digitalt/papper 5 år/bevaras Papper Enl.inl.

Statistik J: K: resp.enhet Digitalt 5 år Ej arkiv

Genomförandeplaner VIVA VIVA/Personakt* Digitalt/papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 

Kontaktuppgifter samverkansparter j: k: pärm resp.enhet Digitalt/papper Vid inaktualitet Ej arkiv

2.1.4 Fält och ungdomsverksamhet
Arbetsmaterial serviceinsatser (medling, stöd till brottsutsatta, repulse, 
gruppverksamhet och SSPF) Dokumentskåp

Papper
1 mån efter avslut

Ej arkiv

Handlingsplaner SSPF
Låsta i 
dokumentskåp

Papper
2 år efteravslut

Ej arkiv

Lista med brukare kopplat till arbetsplats ungdomstjänst låst utrymme
Papper

Vid inaktualitet
Ej arkiv

2.1.5 Stöd och boende ungdom

Deltagarlista Familjekollo Pärm Papper 3 år Ej arkiv

Kontaktinformation klienters nätverk och anhöriga Pärm arkivskåp Papper 1 månad efter 
avslut

Ej arkiv

Samarbetsavtal med klient Pärm arkivskåp Papper 1 månad efter 
avslut

Ej arkiv

Hyresavtal med klient Pärm arkivskåp Papper 1 månad efter 
avslut

Ej arkiv

Nyckelkvittens klient Pärm arkivskåp Papper 1 månad efter 
avslut

Ej arkiv

På väg enkät klient Pärm arkivskåp Papper 1 månad efter 
avslut

Ej arkiv

2.1.6 Socialrådgivare på Familjecentral

Protokoll från ROS-möten Låst dokumentskåp Papper 3 månad efter 
kontakt upphört

Ej arkiv

2.1.7 Vräkningsförebyggande enhet

Minnesanteckningar möten med hyresvärdar Enhetens J: Digitalt vid inaktualitet Ej arkiv
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Systembeskrivning

Verksamhetssystem Beskrivning Användare

Agresso Borås Stads redovisningssystem Ekonomiadministrationen i förvaltningens verksamheter

Ciceron Verksamhetssystem för diarieföring, dokument- och ärendehantering, synpunktshantering. Inga 
offentliga sökvägar till systemet. Allmänheten kan kontakta registrator för sökningar i Ciceron.

Nämndadministration, förvaltningsledning, fackliga representanter

VIVA Verksamhetssystem av dokumentation för vård och omsorg

Heroma Kommunens gemensamma personal- och löneadministrationssystem. Allmänheten kan kontakta 
personalenheten för sökningar i Heroma

Personalenheten, förvaltningschef, områdeschefer och enhetschefer i 
verksamheterna

Stratsys Budget, budgetuppföljning, verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser, SAM (systematiskt 
arbetsmiljöarbete)

Förvaltningsadministration

SiteVision Program för att skapa webbsidor externt och internt Kommunikatör och utsedda webbredaktörer

RegitWise Verksamhetssystem för stöldmärkning

Här förs uppgifter in om de verksamhetssystem som används inom myndigheten med en beskrivning över vad det används till, vilken information som hanteras, när det togs i bruk, eventuella föregångare 
som de konverterats från och när det skedde, ev. koppling till andra verksamhetssystem, vilka funktioner som har behörighet till systemet etc.
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Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 
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ifo@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Abrahamson 
Handläggare 
033 353511 
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Sida 

1(3) 

Datum 
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Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2018-00102 1.3.1.4 
 

  

 

Delegationsordning 2018 - version 2 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att göra tillägg/ändring till 

nuvarande delegationsordningen för Individ- och familjeomsorgsnämnden och 

fastställa ny delegationsordning med gjorda tillägg         

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Översyn av gällande delegationsordning sker löpande utifrån lagförändringar 

eller förändringar i nationell praxis. Till följd av dataskyddsförordningen 

behöver ett tillägg göras utifrån nämndens personuppgiftsansvar. Nämnden 

delegerar till Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef att fatta beslut med 

anledning av nämndens personuppgiftsansvar. En praxisförändring har även 

skett beträffande beslut enligt Lagen om vård av unga (LVU) om hur den unges 

umgänge med vårdnadshavare och förälder ska regleras samt beslut om att röja 

vistelseort. Dessa beslut har tidigare delegerats till socialt utskott och nu upphör 

möjligheten till denna delegation, vilket medför att dessa beslut framöver fattas 

av nämnden med undantag för akuta händelser som inte kan avvakta nämndens 

möte.               

Ärendet i sin helhet 

Två förändringar föranleder tillägg och ändringar i Individ- och 
familjeomsorgens nuvarande delegationsordning. Detta gäller dels ett tillägg på 
grund av nya Dataskyddsförordningen och en ändring på grund av att praxis 
ändrats beträffande beslut enligt Lagen om vård av unga (LVU) om hur den 
unges umgänge med vårdnadshavare och förälder ska regleras samt beslut om 
att röja vistelseort 
 
A. Tillägg i delegationsordningen beträffande ansvar för behandling av 
personuppgifter 
Respektive Personuppgiftsansvarig, i vårt fall Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, ska delegera det övergripande ansvaret för arbetet 

med behandling av personuppgifter till förvaltningschef. Respektive 

förvaltningschef vidaredelegerar i sin tur det operativa arbetet till minst en 

handläggare inom förvaltningen. Handläggaren/handläggarna har en operativ 

roll. Tillägg görs i delegationsordningen. 

 

B. Ändring av delegationsordningen beträffande beslut om hur den unges 
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umgänge med vårdnadshavare och förälder ska regleras samt beslut om att röja 

vistelseort 

Högsta förvaltningsdomstolen har den 8 november 2016 avgjort mål nr 6529-

15. Avgörandet har särskilda konsekvenser för beslut enligt LVU om 

umgängesbegränsningar och hemlighållande av vistelseort. Av avgörandet följer 

att detta är ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda och som är av 

större vikt. Det innebär att beslutanderätten inte får delegeras (6 kap. 38 § tredje 

punkten kommunallagen (2017:725)). Nämnden får dock fortfarande uppdra åt 

ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på 

nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte 

kan avvaktas (6 kap. 39 § kommunallagen). Delegationsordningen (avsnitt 3 B 

punkterna 13-16 och 24-25) bör ändras i enlighet med det nu anförda. Se nedan 

för förslag på ändringar. Överstruken text tas bort, kursiverad text läggs till. 

13 Beslut om hur den unges umgänge 
med vårdnadshavare och förälder 
som har umgänge reglerat genom 
dom eller avtal ska utövas. När 
överenskommelse inte kan nås med 
föräldern eller vårdnadshavaren 

14 § 2 st p 1 
LVU 
 
 
 

 

Socialutskott  

14 
13 

Beslut om hur den unges umgänge 
med vårdnadshavare och förälder 
som har umgänge reglerat genom 
dom eller avtal ska utövas. När 
överenskommelse inte kan nås med 
föräldern eller vårdnadshavaren i 
avvaktan på utskottets nämndens 
beslut. 

14 § 2 st p 1 
LVU 
 

Ordförande, vice 
ordförande, andre 
vice ordförande och  
ledamöter i 
Socialutskott 

 

15 Beslut om att den unges vistelseort 
inte ska röjas för föräldern eller 
vårdnadshavaren 

14 § 2 st 
LVU 

Socialutskott  

16 
14 

Beslut om att den unges vistelseort 
inte ska röjas för föräldern eller 
vårdnadshavaren. I avvaktan på 
utskottets nämndens beslut. 

14 § 2 st 
LVU 

Ordförande, vice 
ordförande, andre 
vice ordförande och 
ledamöter i 
Socialutskott 

 

 

24 Beslut om den unges umgänge med 
förälder eller vårdnadshavare efter 
beslut om flyttningsförbud eller 
tillfälligt flyttningsbeslut när 
överenskommelse inte kan nås 

31 § LVU Socialutskott  

25 
22 

Beslut om den unges umgänge med 
förälder eller vårdnadshavare efter 
beslut om flyttningsförbud eller 
tillfälligt flyttningsbeslut när 
överenskommelse inte kan nås. I 
avvaktan på utskottets nämndens 
beslut. 

31 § LVU Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef 
Myndighet 
Ordförande, vice 
ordförande, andre vice 
ordförande och 
ledamöter i 
Socialutskott 

Skrivelse 
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Samverkan 

Ärendet har samverkats på FSG 2018-06-14 

 

 

Mats Tolfson 

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren 

Förvaltningschef 
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ifo@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Handläggare 
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Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2018-00036 1.2.4.25 
 

  

 

Rapport Personalomsättning i Borås Stad 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att lämna nedanstående svar på 

Revisionens rapport rörande Personalomsättning i Borås Stad.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads kompetensförsörjning ur ett 

personalekonomiskt perspektiv. Nämnden har getts möjlighet att svara på 

Revisionens rapport. Nämnden är samstämmig med Revisionen beträffande de 

kostnader och svårigheter som personalomsättningen medför och att den är 

särskilt hög när det gäller socionomer. Nämnden menar att det genomförts 

åtgärder bl.a. genom KAL-gruppens försorg och att det återstår att se vilka 

effekter detta ger. Samtidigt är nämnden av samma åsikt som Revisionen och 

menar att det krävs ytterligare åtgärder för att långsiktigt säkerställa 

personalförsörjningen. Nämnden har i sitt svar lyft fram några av dessa 

områden där det krävs fortsatta åtgärder.               

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads kompetensförsörjning ur ett 

personalekonomiskt perspektiv. Granskningen visar att personalomsättningen i 

berörda nämnder är för hög vilket ger svårigheter att genomföra 

verksamhetsuppdragen, försämrad arbetsmiljö och höga personalekonomiska 

kostnader som följd. Revisionens bedömning är att ytterligare åtgärder är 

nödvändiga om Kommunfullmäktiges målsättning om konkurrenskraftiga 

anställningsvillkor som säkerställer personalförsörjningen ska kunna nås.  
 

Tre nämnder med hög personalomsättning har särskilt granskats i Revisionens 

rapport. I sin genomgång konstaterar Revisionen att Vård- och äldre-

förvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen under 2017 hade 

högst personalomsättning med 15,9 % resp. 15 %. Högst personalomsättning 

har Individ- och familjeomsorgsförvaltningen haft inom yrkesgrupperna 

socialsekreterare och integrationshandläggare. Personalomsättningen avseende 

integrationshandläggare har främst berott på avveckling av boendeplatser för 

ensamkommande ungdomar.  

 

Uppföljning/analys av personalomsättningen har skett under året i 

Kompetensförsörjningsplan för Socionomer och i framtagandet av 
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handlingsplan för socialsekreterare i KAL-gruppens1 arbete. Rapportens 

personalekonomiska beräkning visar att det kostar nästan 500 tkr att omsätta en 

socialsekreterare. Merparten av kostnaderna avser tids- och effektivitetsbortfall 

som kommer av rekrytering, introduktion och inskolning av nya medarbetare. 

Utöver detta tillkommer inhyrda konsultkostnader med motsvarande lika stor 

kostnad. 

 

Lönefrågan anges i Revisionsrapporten som central i sammanhanget, där Borås 

Stads centraliserade lönesättning medför svårigheter i kompetensförsörjningen. 

 

Nämnden känner igen den beskrivning som Revisionen gör i sin rapport och 

den understryker de stora kostnader som personalomsättningen leder till. 

Personalomsättning av socionomer är ett av nämndens centrala riskområden 

för att kunna fullgöra sin verksamhet och denna följs noggrant av nämnden. 

Insatser görs för att attrahera, rekrytera och bibehålla personal och då inte 

minst socialsekreterare men även andra yrkesgrupper som är svårrekryterade. 

Nämnden har deltagit i det omnämnda KAL-gruppens arbete och flera åtgärder 

i gruppens handlingsplan är riktade mot den personalomsättning som rör 

nämndens yrkesgrupper. Det är för tidigt att helt utvärdera vilka effekter dessa 

insatser har lett till eller kan leda till när de får fullt genomslag. Lönesatsningar 

för socionomgrupper har gjorts och även särskilda lönevärderingar för 

socialsekreterare som arbetar med sociala barn- och ungdomsfrågor. HR-

specialist och kommunikatör har kopplats till Individ- och 

familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden för att särskilt förstärka 

kompetensförsörjningen. 

 

Det finns en försiktig optimism inför de åtgärder som vidtagits och som 

förväntas ge positiva effekter men nämnden är samstämmig med Revisionen att 

det behövs ytterligare åtgärder för att långsiktigt säkerställa 

personalförsörjningen.  

 

Nämnden vill särskilt lyfta fram följande. Det behövs långsiktigt förstärkta 

åtgärder. KAL-gruppens åtgärder och satsningar kan inte vara punktinsatser 

utan behöver bestå under ett flertal år för att säkra hållbara effekter. 

 

Nämnden är enig med Revisionen om att det finns svagheter i den centrala 

lönesättningen. Det behövs en förändring och utveckling av lönesättningen där 

verksamheternas egna synsätt och kunskaper tydligt vävs in i lönesättningen. 

Det behövs fortfarande genomgångar för att få likvärdighet i lönesättningen 

men i en annan form än den nuvarande. Det behöver arbetas fram s.k. 

löneboxar som definierar ett lönespann med lägsta och högsta lön för olika 

roller och yrken. Detta arbete behöver även kopplas till ett tydligt 

lönevärderingsinstrument. 

                                                      
1 KAL-gruppen är en partsammansatt arbetsgrupp som är skapad på uppdrag av 
förhandlingsdelegationen. KAL står för Kompetens- och personalförsörjning, Arbetsvillkor, 
Löneutveckling. 
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Nämnden reagerar emot en policy där lönesättning och värdering sker utifrån 

ett ansvarsområdes volym och antal anställda. Komplexitet i arbetet och 

kompetenskrav måste väga tungt i lönevärderingen. 

 

För att säkra kompetensutveckling på lång sikt behöver budget för utbildning 

och kompetensutveckling ses över så att dessa är dimensionerade till de behov 

av kompetenspåfyllnad som finns. En nämnds budgetläge under ett eller två år 

får inte bli styrande när det gäller långsiktiga utbildningssatsningar. Yrken som 

kräver en hög kompetens såsom socionomyrket behöver betraktas analogt med 

professionsyrken med legitimationskrav där det är nödvändigt med 

kompetenspåfyllnad för att kunna fortsätta att utföra yrket. 

 

Inom människovårdande organisationer såsom Individ- och 

familjeomsorgsnämnden ingår i professionen att utreda och genomföra 

kunskapsbaserade insatser. För att bibehålla en attraktivitet och tillfredsställelse 

i yrket krävs då ekonomiska förutsättningar att utöva detta professionellt.  

Budget behöver därför kopplas till volymförändringar så att det finns resurser 

att genomföra insatser 

 

Nämnden påpekar även att det är av vikt att det inom staden finns nödvändiga 

resurser för rekrytering av sårbara svårrekryterade grupper och det är viktigt attt 

dessa resurser har en nära koppling och samverkan med förvaltningar och 

verksamheter. Detta gäller bl.a. resurser kring utformning av annonser, 

medverkan på mässor, rekrytering via sociala medier. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

1. "[Bilaga, datum]"  

2. "[Bilaga, datum]"                                 

Samverkan 

Ärendet har samverkats på förvaltningen FSG 2018-06-14 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 

2. "[Organisation/Person, e-post/postadress]"  

 

 

 

Mats Tolfson 

Ordförande 
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Anna-Lena Sellergren 

Förvaltningschef 
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Översänder granskningen av Personalomsättning i Borås Stad. 
 
Missivet med rapport bilagd tillställs Kommunstyrelsen.  
Svar från Kommunstyrelsen, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden samt Samhällsbyggnadsnämnden emotses senast 2018-06-30. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Revisionskontoret 
Borås Stad 
 
 



  Missiv 
  2018-02-19 
 

Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Miljö- och konsumentnämnden 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Borås Stads Revisionskontor 
Besöksadress: Sturegatan 42                                                    Telefonnummer: 033-35 71 54 
Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, 501 80 Borås        Faxnummer: 033-35 71 57 
Webbplats: boras.se/revisionskontoret  E-post: revisionskontoret@boras.se 

 

PPEERRSSOONNAALLOOMMSSÄÄTTTTNNIINNGG  II  BBOORRÅÅSS  SSTTAADD

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads kompetensförsörjning ur ett personalekonomiskt 
perspektiv. Granskningen visar att personalomsättningen i berörda nämnder är för hög med 
svårigheter att genomföra sina verksamhetsuppdrag, försämrad arbetsmiljö och höga 
personalekonomiska kostnader som följd. Stadsrevisionen kan genom kartläggningen av 
personalomsättningen i Borås Stad konstatera att ett flertal förvaltningar och yrkesgrupper, 
utöver de som omfattas av granskningen, riskerar att ha en alltför hög personalomsättning. 
 
Det är enligt Stadsrevisionens bedömning väsentligt att analys och uppföljning av 
personalomsättningen i Borås Stad förbättras inom flera områden. Kunskapen om 
personalomsättningens orsaker, omfattning och utveckling behöver fördjupas. Kopplingen till 
verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser behöver systematiseras och tydliggöras som 
utgångspunkt för åtgärder. Det strategiska arbetet inom området behöver ses över och 
nämndernas förutsättningar för åtgärder förbättras.  
 
Ytterligare åtgärder bedöms som nödvändiga om Kommunfullmäktiges målsättning om 
konkurrenskraftiga anställningsvillkor som säkerställer personalförsörjningen ska kunna nås. För 
att detta ska vara möjligt bedömer Stadsrevisionen att det krävs en utveckling av 
förutsättningarna i enlighet med granskningsresultaten, med förbättrad analys och förutsättningar 
för åtgärder. Stadsrevisionen vill i sammanhanget påtala vikten av personalomsättningens 
koppling till ekonomistyrning och att både kostnader och konsekvenser för Borås Stads 
verksamheter skulle kunna minskas om rätt åtgärder genomförs. 
  
Stadsrevisionen hänvisar i övrigt till granskningsresultaten i bilagd rapport.  
 
Svar på rapporten från Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden emotses senast 2018-06-
30. 
 
 
FÖRSTA REVISORSGRUPPEN  ANDRA REVISORSGRUPPEN 

 
 
 

 
Nils-Gunnar Blanc  Boris Preijde 
Ordförande  Ordförande  

mailto:revisionskontoret@boras.se
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Personalomsättning i Borås Stad

1 PROJEKTBESKRIVNING
 
1.1 Bakgrund 
Stora pensionsavgångar, ökande behov och brist på personal inom flera yrkesgrupper medför att de 
svenska kommunerna har betydande kompetensförsörjningsproblem. Stadsrevisionen granskade 
under 2015 personalpolitiken i nämnderna, och under 2016 gjordes motsvarande granskning i de 
kommunala bolagen. Betydande brister identifierades när det gäller ändamålsenligheten i den faktiskt 
genomförda personalpolitiken i såväl förvaltningar som bolag. Bedömningen var att man inom 
nämnder och bolag inte lever upp till det personalpolitiska programmets beslut om konkurrenskraftiga 
anställningsvillkor. 

Borås Stad har ett stort behov att rekrytera ny personal. Utöver avgångar som pensioner, har kommunen 
inom ett antal yrkeskategorier en hög personalomsättning. Att ersätta personal som slutar medför 
kostnader. Kostnader som kan undvikas i vissa delar om rätt satsningar genomförts i syfte att 
minimera viljan hos Borås Stads personal att byta arbetsgivare. 

Granskningen syftar mot att tydliggöra vad hög personalomsättning medför för effekter, både 
ekonomiskt och för verksamheternas möjlighet att nå uppställda mål. 
 
1.2 Syfte och frågeställning
Mot ovanstående bakgrund genomförs under 2017 en granskning av kompetensförsörjningen ur ett 
personalekonomiskt perspektiv. Utgångspunkten i granskningen är en personalekonomisk analys 
av Borås Stads personalomsättning. Den huvudsakliga granskningsfrågan i granskningen är om 
kompetensförsörjningen är ändamålsenlig ur ett personalekonomiskt perspektiv. 

Revisionsfrågor:

• Hur ser personalomsättningen i Borås Stad och berörda förvaltningar ut?

• Vilka kostnader/ekonomiska konsekvenser finns i samband med personalomsättning avseende 
rekrytering, introduktion, och inskolning av nya medarbetare? 

• Vilka kostnader/ekonomiska konsekvenser finns i samband med avslut av anställning?

• Hur genomförs analys/långsiktig planering utifrån personalomsättning?

• Hur påverkar ovanstående områden verksamhetsresultaten för Borås Stad?

 
1.3 Avgränsningar 
Granskningen har föregåtts av en förstudie i syfte att precisera frågeställningarna och identifiera 
riskområden. Inom ramen för förstudien har tre nämnder identifierats med jämförelsevis hög 
personalomsättning i Borås Stad; Samhällsbyggnadsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden 
och Miljö- och konsumentnämnden. Med utgångspunkt i förstudiens resultat har fördjupade 
personalekonomiska beräkningar genomförts för dessa nämnder.
Granskningen avgränsar sig till Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden. 

1.4 Revisionskriterier 
Revisionskriterier är Borås Stads personalpolitiska program och riktlinjer, Arbetsmiljöpolicy, 
Kvalitetspolicy och i förekommande fall lokala personalpolitiska styrdokument samt tillämplig 
lagstiftning, allmänna råd och föreskrifter. Vidare är etablerade personalekonomiska kalkylmodeller 
och beräkningsmetoder revisionskriterier. 
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1.5 Resurser/granskningsansvariga
Granskningsledare är Andreas Ekelund och granskningsmedarbetare är Ola Sabel och Niclas Ericson.
 
1.6 Metod 
Metoderna för granskningen är dokumentstudier, intervjuer och bearbetning/genomgång av relevant 
statistik. Vedertagna modeller för personalekonomiska beräkningar används i granskningen. Intervjuade 
har tillställts rapportutkast för faktagranskning.
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2 GRANSKNINGSRESULTAT
 
2.1 Borås Stads styrdokument, uppföljning och pågående 
arbete

Borås Stads personalpolitiska program
I Borås Stads personalpolitiska program framgår att personal- och kompetensförsörjning är en 
strategisk fråga för verksamheten. 

Intentionen i det personalpolitiska programmet är att Borås Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare 
med hälsosamma arbetsplatser som erbjuder viktiga och utvecklande jobb. Staden ska ha vilja och 
förmåga att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla chefer och medarbetare och ska utmärkas av 
goda arbetsplatser med en hälsofrämjande arbetsmiljö som ger förutsättningar för medarbetarna 
att bidra till verksamheternas resultat. Staden ska erbjuda konkurrenskraftiga arbetsvillkor, lön och 
kompetensutveckling som avgörande delar för att ha medarbetare med rätt kompetens i rätt tid. Enligt 
programmet ska Borås Stad ha en tydlig lönepolitik och konkurrenskraftiga anställningsvillkor för 
att säkerställa personal- och kompetensförsörjningen.1

Stadsrevisionen bedömde 2015 att den genomförda personalpolitiken i väsentliga delar inte nådde 
upp till målsättningarna i det personalpolitiska programmet, b.la avseende konkurrenskraftiga 
anställningsvillkor och kompetensförsörjning. Stadsrevisionen bedömde bristerna som så stora att 
personalpolitiken inte kunde betraktas som ändamålsenlig.2 

Borås Stads personalpolitiska riktlinjer
De personalpolitiska riktlinjerna är fastställda av Kommunstyrelsen den 20 juni 2016 och gäller 
alla nämnder och styrelser. I riktlinjernas olika avsnitt kring hållbart arbetsliv, medarbetarskap och 
chefskap, personal- och kompetensförsörjning och idéer, innovationer och ständiga förbättringar 
finns exempel på stöd och vägledning tillsammans med en förväntan på chefers och medarbetares 
förhållningssätt. I riktlinjerna framgår bl.a. att lönepolitik ska bidra till goda verksamhetsresultat 
och att organisationens medarbetare ska verka för att nå de mål och uppdrag som politiken fastställt. 
Detta förutsätter att målen, såväl för verksamheten som på individnivå, är tydliga och går att följa 
upp, det ska vara en tydlig koppling mellan prestation och lön. Arbetsgivaren arbetar för och 
eftersträvar en ökad lönespridning. Lönebildningen är ett strategiskt styrmedel för verksamheten och 
arbetsgivarens lönepolitiska prioriteringar ska synliggöras i budgetarbetet. Chefer ska ta hänsyn till 
hela verksamheten och göra lönepolitiska prioriteringar. De lönepolitiska prioriteringarna behöver 
utgå från verksamhetens behov av att kunna rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens.3 

Borås Stad har utöver ovanstående en Arbetsmiljöpolicy4 och en Kvalitetspolicy5.

Borås Stads personalekonomiska redovisning
Borås Stad genomför via Stadsledningskansliet varje år en personalekonomisk redovisning. Syftet 
är att ge en aktuell bild av ett antal personalstrategiska frågor och en samlad bild av kommunens 
personal. Redovisningen beskriver personalarbetet för varje år och några år bakåt och redogör för 
personalstatistik, jämförelser och analyser. Redovisningen anges vara en av flera kunskapskällor för 

1  Borås Stad, Personalpolitiskt program, Dnr 2014/KS 0600 20
2  Borås Stad, Stadsrevisionen; Borås Stads personalpolitik, 2015.
3  Borås Stad; Personalpolitiska riktlinjer, 2016, KS Dnr 2015/KS0509
4  Borås Stad; Arbetsmiljöpolicy, beslutad av KF 2016-08-18
5  Borås Stad; Kvalitetspolicy, beslutad av KF 2013-08-22 (rev. 2016-10-20)
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det fortsatta arbetet med att trygga personal- och kompetensförsörjning och Borås Stads ställning 
som en attraktiv arbetsgivare. 6 

Avseende personalomsättning framgår i 2016 års redovisning att intern personalomsättning inom 
och mellan förvaltningar kan ses som en kompetensutveckling för både organisation och individ. 
En positiv syn på intern personalomsättning kan bidra till att öka attraktionskraften för Borås Stad 
som arbetsgivare. Den externa personalomsättningen redovisas och beskriver tillsvidareanställda 
som valt att lämna organisationen för en annan arbetsgivare eller för att man avgått med pension. 

I redovisningen framgår att personalomsättningen har ökat från 10,7 procent 2015 till 14 procent 2016. 
Ökningen är i stort sett densamma för båda könen däremot finns variationer mellan olika yrkesgrupper. 
Exkluderas de som slutat på grund av uppnådd pensionsålder är personalomsättningen 11,2 %. Bland 
yrkesgrupper med minst 20 anställda är fysioterapeuter (sjukgymnaster) och arbetsterapeuter två 
grupper där personalomsättningen ökat markant. Oavsett vad orsaken till att man byter arbetsgivare 
är så leder en hög rörlighet, där en tredjedel eller fler väljer att sluta sin anställning, till allvarliga 
problem för verksamheten. Biståndshandläggare, kommunikatörer och kuratorer är fler exempel 
på yrkesgrupper med hög personalomsättning, 30-36 %.7 

Vidare framgår i redovisningen av Nyckeltalsinstitutets attraktiv arbetsgivarindex (AVI)8 2016 att 
antalet avgångar i procent av tillsvidareanställda låg på index 11 år 2014 och på index 10 år 2015 
och år 2016. Ju högre index desto bättre anses Borås Stad som arbetsgivare.9  

I övrigt framgår i redovisningens ingress följande: ”Personalomsättningen har under året ökat med 
drygt 3 procentenheter. Trots avslutningssamtal med dem som slutar är det svårt att ge ett entydigt svar 
på orsaken. Vad vi vet är att pensionsavgångarna ökat och kommer vara höga flera år framöver. Likaså 
att pendlare söker sig till boendeorten för att minska restiden. Å andra sidan måste vi se det som positivt 
om en anställning i Borås Stad gör personerna attraktiva på arbetsmarknaden. Tolkning och slutsatser 
blir en uppgift för HR-avdelningen. Vi nöjer oss här med att konstatera fakta.” 10

I intervjuer med Stadsledningskansliet framgår att det förutom innehållet i den personalekonomiska 
redovisningen inte genomförs någon systematisk sammanställning eller analys av personalomsättningen 
i Borås Stad. Viss sammanställning och analys sker på förvaltningsnivå genom planer för 
kompetensförsörjning. De intervjuade uppger att trenden i Borås Stad, likt många andra delar av 
landet, är en ökande personalomsättning och att den ökat successivt sedan 2009. Utvecklingen 
innebär att Borås Stad behöver bli bättre på att hitta incitament för att personal ska välja att stanna 
kvar vid kommunens arbetsplatser och förbättra rekryteringsförutsättningarna. Kunskapen om varför 
personalomsättningen ökar är bristfällig i vissa delar, menar man. Men en av anledningarna är ökad 
konkurrens om arbetskraften som kommer dels av konjunkturen, men även att pensionsavgångarna 
är höga och att Borås Stad har ett växande personalbehov totalt sett.    

Handbok i personalfrågor
Borås Stad har en handbok i personalfrågor som finns i digital form på intranätet för anställda. 
Ambitionen med personalhandboken är att samla regler, rutiner, policys, strategier m.m. inom 
personalområdet på ett ställe.11 

6  Borås Stad, personalekonomisk redovisning, 2016: s 2
7  Ibid. 2016: s 6
8  Mer om attraktiv arbetsgivareindex finns här: http://www.nyckeltal.se/portfolio-items/attraktiv-arbetsgivarindex-avi/
9  Ibid. Personalekonomisk redovisning, 2016: s 42 
10  Ibid. 2016: s 0
11 Borås Stad; Handbok i personalfrågor, http://intranet.boras.se/styrningochledning/

handbockermetodermodellerochrutiner/handbokipersonalfragor.4.6c1d679b146a97687c3b22dc.html
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Avseende kompetensförsörjning framgår i handboken att kompetens kan attraheras, rekryteras, 
skapas, utvecklas, behållas, överföras, avvecklas och ställas om. Kompetensförsörjning handlar om 
att ta tillvara, utveckla och styra organisationens- och medarbetarnas kompetens i rätt riktning för 
att nå uppsatta verksamhetsmål. Det kräver faktabaserade beslut, systematik, medvetenhet och ett 
proaktivt förhållningssätt. Borås Stads förmåga att långsiktigt möta invånarnas skiftande behov 
beror på skickligheten att attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens och sedan behålla 
och utveckla dem för framtidens krav och förändringar.12 

Handboken beskriver även Borås Stads strategiska kompetensförsörjningsprocess som delas in i 
områdena attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla samt avveckla. Där framgår även 
att Borås Stad månar om att vara en attraktiv arbetsgivare för att attrahera medarbetare med rätt 
kompetens och därmed säkra kvalitet och kontinuitet i verksamheten.

Kommunfullmäktiges uppdrag om kompetensförsörjningsplan och personalomsättning
Kommunfullmäktige beslutade 27 april 2017 att personalekonomisk redovisning ska ligga till grund 
för nämnders och styrelsers analys, uppföljning och åtgärder. Nämnder och styrelser gavs följande 
uppdrag under 2017/2018.13 

• Arbeta med förvaltningens kompetensförsörjningsplan för att ta tillvara, utveckla och styra 
organisationens och medarbetarnas kompetens i rätt riktning för att säkra rekryterings- 
och kompetensutvecklingsbehovet på kort och lång sikt

• Utifrån de nya bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen, verka för att 
arbetsplatserna arbetar främjande och förebyggande för att motverka diskriminering. Ett 
särskilt fokus under 2017 är HBTQIA-perspektivet

• Fördjupa kunskapen om varför personalomsättningen ökat och vilka åtgärder som krävs 
för att få en personalomsättning på en bra nivå

• Kommunstyrelsen svarar för uppföljning av den personalekonomiska redovisningen med 
särskilt fokus på sjukfrånvaron

Varje förvaltning ska ta fram en plan för kompetensförsörjning. Planen upprättas för en treårsperiod 
men ska utvärderas årligen. Planen och utvärderingen ska behandlas i respektive nämnd innan de 
skickas till Stadsledningskansliet. Enligt instruktionerna från Stadsledningskansliet ska planerna 
innehålla personalstatistiska underlag och en beskrivning av förvaltningens mål, uppdrag och 
förväntade utveckling. Analys av underlagen ska syfta till att identifiera verksamhetens behov. 
Analysen ska leda till en dokumenterad handlingsplan. Kompetensförsörjningsplanen ska sedan 
följas upp utifrån verksamhetens resultat.14

Enligt Stadsledningskansliet har samtliga förvaltningar under 2017 uppdaterat eller tagit fram 
kompetensförsörjningsplaner i enlighet med fastlagd mall och instruktioner. Stadsledningskansliets 
uppgift har varit att tillhandahålla en metodik för hur kompetensförsörjningsplanerna ska utformas 

12 Ibid. http://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/handbokipersonalfragor/

kompetensforsorjning.4.6d5cb5d156b96c81b0f8d8.htmlhttp://intranet.boras.se/styrningochledning/

handbockermetodermodellerochrutiner/handbokipersonalfragor/kompetensforsorjning.4.6d5cb5d156b96c81b0f8d8.

html
13  2017/KS0294 020
14 Borås Stad, Handbok i personalfrågor, http://intranet.boras.se/styrningochledning/

handbockermetodermodellerochrutiner/handbokipersonalfragor/kompetensforsorjning/

kompetensforsorjningsahargordu/planforkompetensforsorjning.4.606a4f5c15721463eb416dcb.html
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och hur förvaltningarna själva ska kunna få fram relevant statistik ur personalsystemet Heroma som 
underlag till planen. Intervjuade på Stadsledningskansliet anger att deras roll är strategisk och stödjande 
gentemot Borås Stads förvaltningar. Sammantaget menar man att kompetensförsörjningsplanerna 
skiljer sig åt i omfattning mellan förvaltningarna, mycket beroende på att personalomsättning och 
graden av rekryteringssvårigheter varierar. 

Nämnderna i Borås Stad har relativt stort svängrum att själva genomföra de åtgärder som anges i 
planerna, menar Stadsledningskansliet. Det finns dock flera områden som måste beredas centralt av 
Kommunstyrelsen för att säkerställa likriktning och undvika intressekonflikter.   Stadsledningskansliet 
uppger att gemensamma teman som återkommer i flera av förvaltningarnas planer är exempelvis 
annonsutformning vid rekrytering, rekrytering via sociala medier och tydliggörande av karriärvägar. 
Samtidigt har ingen systematisk sammanställning eller analys gjorts av förvaltningarnas 
kompetensförsörjningsplaner och dess olika delar, menar de intervjuade, och det finns ingen 
övergripande kompetensförsörjningsplan för hela Borås Stad. Stadsledningskansliet uppger att 
man heller inte haft något uppdrag som avser dessa delar.

Intervjuade vid Stadsledningskansliet uppger att inga systematiserade personalekonomiska beräkningar 
genomförts såvitt de känner till i Borås Stad, men menar att det finns en förståelse och kunskap om att 
personalomsättning och andra personalfrågor medför olika typer av kostnader. Personalekonomiska 
bedömningar genomförs enligt de intervjuade regelbundet vid både Stadsledningskansliet och övriga 
förvaltningar. Med utgångspunkt i den kunskap och förståelse som finns sker ett personalekonomiskt 
arbete som bygger på samverkan mellan personalfunktioner och ekonomifunktioner. De intervjuade 
menar vidare att det genomförs olika former av beräkningar i personalfrågor, men inte på ett 
systematiserat eller strukturerat sätt.

Arbetet med KAL (Kompetens- och personalförsörjning, Arbetsvillkor, Löneutveckling)
På uppdrag av förhandlingsdelegationen har tre partssammansatta arbetsgrupper skapats. Syftet har 
varit att ta fram förslag till förbättringar inom områdena lönebildning, arbetsvillkor och kompetens- 
och personalförsörjning.15 KAL - grupper har genomförts inom områdena; förskola, grundskola, 
gymnasium, socialsekreterare och hälso- och sjukvårdsverksamhet. Handlingsplan har beslutats 
för respektive yrkesgrupper. 

Stadsledningskansliet uppger att handlingsplanerna från de genomförda KAL-grupperna medfört 
åtgärder som påverkat de berörda gruppernas löneutveckling positivt. Även inom andra områden 
har arbetet medfört förbättringar avseende förutsättningarna att rekrytera och behålla personal för 
berörda grupper menar man. 

2.2 Teoretiska utgångspunkter och definitioner

2.2.1 Personalekonomi
Den grundläggande idén i personalekonomi är att personalen är en organisations viktigaste resurs. 
Personal kan definieras på olika sätt och refereras ofta till som den resurs (i samspel med andra 
resurser) som står för organisationens totala produktion av intäkter eller tjänster. En av anledningarna 
till ett personalekonomiskt perspektiv är att personalen för många verksamheter är den största 
kostnadsposten. Personalekonomi innebär bl.a. att beskriva och analysera personalen i ekonomiska 
termer som en grund för beslut och styrning. 16  

15  Borås Stad; Arbetsgruppen KAL – handlingsplan förskola, grundskola och gymnasium
16  Catasús, Högberg & Johrén: Boken om Personalekonomi, 2013: s. 6f. Sveriges kommuner och landsting, 

Personalnyckeltal i kommuner och landsting, 2015: s9f. 
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2.2.2 Personalomsättning
Personalomsättning finns på alla arbetsplatser och kan ha både positiva och negativa konsekvenser 
för en verksamhet. Positiva konsekvenser kan ex. vara att det kommer in ny kunskap i organisationen 
eller att en nyanställd medarbetare på lång eller kort sikt utför arbetet på ett effektivare sätt. Negativa 
konsekvenser kan vara att organisationen förlorar viktig kompetens och erfarenhet eller att den 
nyanställde, åtminstone i början av anställningen, inte kan utföra arbetsuppgifterna lika väl. Det 
finns inga enhetliga definitioner angående när personalomsättning är hög eller låg (eller problematisk/
oproblematisk), utan det måste definieras utifrån vilka konsekvenser den har för en viss verksamhet 
eller organisation. Oavsett om en organisation har hög eller låg personalomsättning är det värdefullt 
att känna till vad en personalomsättning (rekrytering och återbesättning) kostar, inte minst som 
ett led i att definiera i vilken omfattning den är problematisk eller för hög eller för låg. En vanlig 
utgångspunkt är att ju mer en personalomsättning kostar ju lägre nivå har för hög personalomsättning.17

För att personalomsättning och personalrörlighet ska kunna analyseras för olika ändamål, är det 
viktigt att informationen som analysen bygger på uppfyller grundläggande krav. Det innebär att 
begreppen ska vara vedertagna och definierade.18  

Personalomsättning och personalrörlighet kan definieras på olika sätt. I Borås Stad används begreppet 
personalomsättning på följande vis:19 

Antal avslutade tillsvidareanställningar under perioden /medelantalet tillsvidareanställda under perioden 
(ex året) i %.

Eller på följande vis:20

Andel tillsvidareanställda som slutat sin anställning totalt i kommunen under året i procent av totalt 
antal tillsvidareanställda, i%.

Inom vissa nationella personalnyckeltal används istället begreppet avgångna tillsvidareanställda 
och då enligt nedan definition:21

Antalet avslutade tillsvidareanställningar under perioden/totala antalet tillsvidareanställda under perioden 
(ex. året) i %.

I granskningen kommer i huvudsak Borås Stads första definition av personalomsättning användas 
med utgångspunkt i tillsvidareanställd personal och avslutade anställningar under året som lämnar 
kommunen för extern arbetsgivare. Så kallad extern personalomsättning. Begreppet avgångna 
tillsvidareanställda används i enlighet med ovanstående vid jämförelser med andra kommuner. Även 
om begreppen definieras olika baseras de i stora drag på samma typ av uppgifter varför jämförelser 
mellan de båda kan göras, men med försiktighet och i beaktande av skillnaden i definitionernas 
andra variabel (medelvärde kontra totalvärde) och periodens längd. 
 
Stadsrevisionen konstaterar att Borås Stad inte har någon enhetlig definition för personalomsättning 
och hur den ska räknas fram, men att den första definitionen är den som i praktiken används i 
störst utsträckning.22

17  Johrén m.fl.: Boken om personalekonomi, 2013: s116f,  Johansson & Johrén; Personalekonomi idag, 2017: s 20ff.
18  Se ex. Liukkonen, Paula: Bemanningens ekonomi, 2016: Kap 4.  
19 Definitionen är förinställd i statistikmodulen till personalsystemet HEROMA vid beräkning av personalomsättning 

och i övrigt välanvänd i landet.
20  Borås Stad, personalekonomisk redovisning, 2016: s58
21  Sveriges kommuner och landsting, Personalnyckeltal i kommuner och landsting 2015: s22f. 
22  Användningen kommer av att definitionen är förinställd i personalstatistikmodulen i Heroma och att den används av 

samtliga förvaltningar vid framtagning av statistiskt material till kompetensförsörjningsplan, se Borås Stad; Manual för 

framtagning av statistikuppgifter till kompetensförsörjningsplan från Heroma PSTAT 2016-09-21. 
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2.2.3 Personalekonomiska beräkningar
Utifrån definitionen av personalekonomi och personalomsättning och syftet med granskningen har 
beräkningar genomförts.23 Beräkningarnas syfte är att illustrera effekter av personalomsättning i 
ekonomiska termer. Inom ramen för granskningen har även ett antal räkneexempel genomförts. 
Syftet med beräkningar och räkneexempel är att utgöra analys och grund för bedömning av om 
personalförsörjningens ändamålsenlighet.

Beräkningarna har genomförts med utgångspunkt i vedertagna beräkningsmodeller för 
personalomsättning.24 Värt att notera är att totala kostnader för att anställa en person innebär 
en summering av alla kostnader, direkta (exempelvis annonskostnad, konsultkostnad eller extern 
utbildning) såväl som indirekta (exempelvis tid för introduktion och inskolning, minskad effektivitet/
arbetskapacitet på grund av nyanställning eller vakanskostnader). 

Personalekonomiska beräkningar inom andra områden visar att kostnaderna som hamnar under 
indirekta kostnader i samband med introduktion och inskolning oftast är störst, i synnerhet om 
arbetet är komplicerat eller om det av andra skäl tar lång tid att komma upp i full produktion för en 
nyanställd. Förhållandena medför att beräkningarna i stor utsträckning påverkas av tidsanvändning 
för den nyanställde och övrig personal i dessa avseenden. Det medför också att kostnader för 
personalomsättning endast i mindre utsträckning är synliggjord i ordinarie budgetredovisning.25

De indirekta kostnaderna är svåra att få fram i exakta termer på grund av bl.a. variation mellan 
rekryteringar och svårigheter med exakthet i mätning/skattning av personalens tidsanvändning. 
Uppgifterna i dessa avseenden har i granskningen tagits fram i nära samverkan med berörda förvaltningar, 
som med utgångpunkt i erfarenhet av rekryterings-, inskolnings- och introduktionsrutiner gjort en 
kvalificerad bedömning av kostnaderna och tidsanvändningen. Det innebär att beräkningarna inte 
är exakta, men med utgångspunkt i förvaltningarnas kunskap om sin egen verksamhet kan deras 
uppskattade kostnader tillskrivas god representativitet.26

Samtliga beräkningar har sammanställts utifrån en försiktighetsprincip, vilket innebär att kostnader, 
tidsanvändning och andra variabler vid osäkerhet antingen tagits bort helt eller skattas i enlighet med 
lägsta genomförda bedömning. Detta medför att det finns tendenser till underskattning i materialet.27    

Beräkningarna har genomförts som framgår av bilaga 1 – Beräkningsmodell för personalomsättning.   

2.3 Personalomsättning i Borås Stad

2.3.1 Personalomsättningens utveckling och jämförelser
I syfte att kartlägga hur personalomsättningen ser ut i Borås Stad har sammanställningar gjorts avseende 
perioden 2015 till 2017. Sammanställningarna bygger på uppgifter från personalsystemet Heroma:s 
personalstatistikmodul (Heroma PSTAT) och avser extern personalomsättning av tillsvidareanställd 

23  Jfr. Johrén m.fl.: Boken om personalekonomi, 2013: s62f

24  Ibid. Även Johansson & Johrén; Personalekonomi idag, 2017: s 20 ff. Liukkonen: Bemanningens ekonomi, 

2016. Bedömningen om att modellerna är vedertagna görs med utgångspunkt i dess spridda användning inom 

universitetskurser inom det personalekonomiska området. Se ex: https://www.hkr.se/kurs/FE6691/kursplan;  https://

gul.gu.se/public/courseId/77491/coursePath/41313/ecp/lang-sv/publicPage.do?item=35149166,  https://edu.mah.

se/sv/Course/AV221S. Samt i dess användning i tidigare genomförda beräkningar, se ex: Vision; Kostnader för 

personalomsättning, 2015. 

25  Johrén m. fl.; Boken om personalekonomi 2013: s192f, Johansson & Johrén; Personalekonomi idag, 2017: s 20.  

26  Se ex. Skyrev; Vägledning för verksamhetsrevision, 2016: s 24ff. 

27  Jfr. Körner & Wahlgren; praktisk statistik, 2012: s10ff,

https://www.hkr.se/kurs/FE6691/kursplan
https://gul.gu.se/public/courseId/77491/coursePath/41313/ecp/lang-sv/publicPage.do?item=35149166
https://gul.gu.se/public/courseId/77491/coursePath/41313/ecp/lang-sv/publicPage.do?item=35149166
https://edu.mah.se/sv/Course/AV221S
https://edu.mah.se/sv/Course/AV221S
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personal.28 Sammanställningen har analyserats på tre olika sätt. Första analysen har genomförts per 
AID befattning,29 andra analysen har genomförts per personalgrupper för kommuner30och tredje 
analysen har genomförts per förvaltning. För att få en bild av i vilken utsträckning medarbetare slutar 
en tillsvidareanställning i Borås Stad för någon annan arbetsgivare inom respektive analysområde 
har sammanställningar gjorts avseende extern personalomsättning exklusive pensionsavgångar.31 
I redovisning av sammanställning avseende AID befattningar ingår de befattningar med över 10 
anställda.32 Sammanställningen redovisas i sin helhet i bilaga 2. 

För hela Borås Stad visar sammanställningarna på följande utveckling för perioden: 

Diagram 1

Sammanställningen visar att personalomsättningen exklusive pensioner ökat i Borås Stad under perioden 
med sammanlagt 2,6 procentenheter. Ökningen skedde mellan 2015 och 2016 medan utvecklingen 
mellan 2016 och 2017 visar på en marginell minskning (0,3 procentenheter). Pensionsavgångarna 
var under perioden som högst 2016 (2,8 %) och som lägst 2017 (2,0 %).  I ett längre perspektiv har 
personalomsättningen (inkl. pensioner) ökat i Borås Stad med omkring 6 procentenheter sedan 2009.33 

Sammanställning av de AID etiketter som för perioden 2015-2017 har en extern personalomsättning 
(exkl. pensioner) över Borås Stads medelvärde för samma period om 10,1% visar på följande utfall. 

28  Uppgifterna har tagits fram i enlighet med beskrivningen avseende personalomsättning i: Borås Stad; Manual för 

framtagning av statistikuppgifter till kompetensförsörjningsplan från Heroma PSTAT 2016: s 6 ff. Uthämtade 

uppgifter har även stämts av med Stadsledningskansliets personal- och förhandlingsavdelning. 

29  Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) är ett system för gruppering av arbetsuppgifter. AID är avsedd 

för att kunna analysera lönebildningen på central och lokal nivå samt att ge underlag för viss planering. Se mer: Sveriges 

kommuner och landsting; Arbetsidentifikation (AID) – Handbok för kodning, 2015.  

30  Personalgrupper för kommuner bygger på sammanslagning av AID etiketter i större grupper. Se Sveriges kommuner 

och landsting; Personalgrupper för kommuner, 2017.

31  Pensionsavgångar har tagits fram via Heroma PSTAT avseende avgångskoder med orsak pension. 

32  Anledningen till avgränsningen är att vissa AID etiketter endast har ett fåtal anställda vilket medför att procentuell 

personalomsättning riskerar att se mycket hög ut i jämförelse. Samtliga AID etiketter finns dock redovisade i Bilaga 2.    

33  Borås Stad; Personalekonomisk redovisning, 2016: s 6.
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Tabell 1

Noterbart ur sammanställningen är att 9 av de 10 AID etiketter med högst personalomsättning, 
procentuellt, under de senaste tre åren företrädesvis finns inom s.k. mjuka verksamhetsområden.34 

Sammanställningen visar fortsatt att 3 av de 10 AID etiketter med högst personalomsättning gäller 
yrkesgrupper med arbetsuppgifter där det ingår olika former av myndighetsutövning.35 Vidare 
framgår att 3 av de 10 AID etiketter med högst personalomsättning avser yrkesgrupper som finns 
inom skolans elevhälsa.36   

Sammanställning av extern personalomsättning i Borås Stad exkl. pensioner avseende personalgrupper 
för kommuner, perioden 2015-2017, visar på följande utfall.37 

34  Mjuka nämner eller verksamhetsområden brukar användas som samlingsbegrepp för vård, skola, omsorg, socialtjänst 

m.m. Hårda nämnder eller verksamhetsområden brukar användas som samlingsbegrepp för tekniska områden. Se ex 

SOU 2004:107; Att pröva ansvar i kommuner och landsting 2004: 115ff.   
35  Biståndsbedömare, Fysisk samhällsplanerare och Socialsekreterare. Myndighetsutövning är 

ett förvaltningsrättsligt begrepp och omfattar beslut eller andra åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets 

maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. I Sverige är en vanlig definition, hämtad ur den gamla 

förvaltningslagens 3 § (ÄFL 1971:290), ”utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, 

skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande”
36  Psykolog, Specialpedagog och Kurator. Se mer: https://www.boras.se/utbildningochforskola/grundskola/

elevhalsa.4.1bf797ef1589280df2c16590.html
37  I sammanställningen har personalkategorierna ”Dagbarnvårdare” och ”Övrigt vård och omsorg” tagits bort med 

anledning av att de innehåller mycket få anställda personer.

Befattning - AID Medel 

2015-2017

Befattning - AID Medel 

2015-2017

204510     Psykolog 35,2% 509090     Teknikarbete, annat 13,7%

301011     Sjukgymnast 34,4% 521012     Anläggningsarbete 13,5%

351012     Biståndsbedömare 29,1% 207011     Undersköterska, äldreomsorg 13,4%

501010     Fysisk samhällsplanerare/projektör/arkitekt 27,4% 151016     Handläggare, konsumentfrågor 13,3%

301010     Arbetsterapeut 24,8% 451013     Antikvarie 12,8%

401017     Specialpedagog 23,0% 501013     Miljö- och hälsoskyddsinspektör 12,7%

351014     Integrationshandläggare 22,3% 351011     Fältsekreterare 12,5%

352010     Kurator 21,5% 452013     Badmästare 12,3%

206011     Distriktssköterska 19,1% 104011     Rektor 11,8%

351010     Socialsekreterare 18,2% 402011     Fritidspedagog 11,4%

206014     Sjuksköterska, handikapp- och äldreomsorg/geriatrik 18,1% 103511     Ledning, äldreomsorg 11,3%

106010     Ledning, köks- och måltidsarbete 16,1% 451090     Kulturarbete, annat 11,1%

403014     Studie- och yrkesvägledare 16,1% 101010     Ledning, administration 11,0%

109090     Ledning, annan 15,8% 101012     Ledning, personal 10,9%

401018     SFI-lärare 15,8% 151012     Handläggare, personal/löner 10,5%

207024     Vårdbiträde, äldreomsorg 15,0% 151010     Handläggare, övergripande 
 verksamhetsplanering

10,4%

151013     Handläggare, information 14,8% 103512     Ledning, funktionshindrade 10,4%

207021     Vårdare, gruppboende 14,7% 502090     Ingenjör, annan 10,4%

452011     Fritidsledare 13,8% 152090     Administratör, annan 10,3%
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Tabell 2

Sammanställningen bekräftar bilden av att personalomsättningen varit procentuellt högre inom 
mjuka verksamhetsområden avseende perioden. Detta då 9 av de 10 personalkategorier med högst 
personalomsättning (medelvärde) huvudsakligen finns inom vård, skola, socialtjänst m.m.

I syfte att kartlägga hur personalomsättningen ser ut per förvaltning har en sammanställning gjorts 
utifrån extern personalomsättning exklusive pensionsavgångar. Sammanställningen ger följande 
utfall för perioden 2015-2017.38

38  I sammanställningen har Revisionskontoret tagits bort med anledning av att förvaltningen har mycket litet 

antal anställda jämfört med övriga förvaltningar. Detta medför att en enskild personalomsättning ger mycket 

hög procentuell omsättning. På grund av organisationsförändring i Borås Stad som trädde i kraft 2017-01-01 

går jämförelser över tid inte genomföra med Grundskoleförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen då dessa förvaltningar inte fanns 2015 eller 2016. 

Organisationsförändringen innebär också att årsutfallet för respektive förvaltning avseende 2016 endast omfattar 

perioden 2016-01-01-2016-11-30. Detta eftersom den nya organisationen lades in i Heroma fr.o.m. 2016-12-01.

Personalgrupp 2015 2016 2017 Medel

25 Rehabilitering o förebygg. arb 12,9% 37,0% 35,3% 28%

28 Socialsekreterare 14,3% 26,9% 19,0% 20%

70 Teknisk handläggare 15,2% 24,7% 15,9% 19%

10 Sjuksköterska 15,3% 16,8% 17,2% 16%

61 Fritidsledare 11,1% 15,7% 14,7% 14%

31 Övrigt socialt o kurativt arb. 5,5% 19,0% 15,0% 13%

16 Vårdbiträde, vårdare m fl 10,0% 15,5% 11,9% 12%

13 Undersköterska, skötare 10,6% 11,7% 14,0% 12%

43 Fritidspedagog 6,2% 12,4% 15,5% 11%

46 Övrigt lärararbete 9,0% 11,0% 13,8% 11%

01 Ledningsarbete 10,2% 13,7% 8,8% 11%

04 Handläggararbete 8,5% 11,3% 10,4% 10%

34 Grundskollärare 9,4% 10,2% 10,1% 10%

58 Övrigt skol och förskolearbete 9,7% 2,9% 14,5% 9%

73 Ingenjörer 14,4% 9,9% 2,0% 9%

37 Gymnasielärare 5,5% 12,2% 7,8% 8%

40 Förskollärare 6,0% 8,4% 9,4% 8%

67 Övrigt kultur, turism o fritid 2,4% 10,5% 9,6% 8%

19 Personlig assistent 6,3% 11,5% 3,9% 7%

07 Administratörsarbete 5,1% 7,2% 8,2% 7%

79 Hantverkararbete m m 5,2% 4,8% 9,6% 7%

49 Barnskötare 5,4% 4,5% 7,6% 6%

85 Städ, tvätt o renhållningsarb. 4,9% 5,3% 4,8% 5%

55 Elevassistent 1,5% 6,7% 6,5% 5%

64 Bibliotekarie, biblioteksass. 2,5% 6,4% 4,9% 5%

82 Köks- och måltidsarbete 4,2% 4,5% 4,6% 4%

76 Tekniker 4,7% 1,2% 4,7% 4%

Totalt medelvärde 8,3% 11,2% 10,9% 10,1%
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Tabell 3

Sammanställningen visar att Miljöförvaltningen har högst procentuell personalomsättning sett till 
medelvärdet för de tre senaste åren, även om trenden är sjunkande. Även Samhällsbyggnadsförvaltningen 
har hög personalomsättning i jämförelse med andra förvaltningar under samma period, med en höjd 
omsättning särskilt under 2016. Avseende 2017 års personalomsättning har Vård- och äldreförvaltningen 
och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen högst personalomsättning med 15,9 % resp. 15 %. 

I syfte att kartlägga vilka arbetsgivare personal som avslutar sin tillsvidareanställning i Borås Stad 
söker sig till, har en sammanställning gjorts avseende avgångsvägar vid avslut av anställning.39 En 
sammanställning har även gjorts avseende vilka rekryteringsvägar ny tillsvidareanställd personal kommer 
från när de påbörjar sin anställning i Borås Stad. Uppgifterna bygger på kodning av avgångsvägar och 
rekryteringsvägar i Heroma PSTAT. Kodningen ska enlig uppgift från Stadsledningskansliet ske av 
ansvarig chef eller någon annan i samband med avslut/påbörjande av anställning. I praktiken finns 
svårigheter med kodningen av båda kategorierna enligt Stadsledningskansliet. Anledningen är dels 
att antalet koder inom båda kategorierna är många, och dels att inkodningen ofta inte genomförs som 
avsett.40 Sammantaget innebär detta att informationen som utgör underlag för sammanställningarna 
kan präglas av felkällor som medför svagheter i resultaten. Sammanställningen har trots detta 
genomförts med motiveringen att uppgifterna är den enda informationskällan på aggregerad nivå 
som finns att tillgå avseende rekryteringsvägar/avgångsvägar i Borås Stad. Sammanställningarna 
ger följande utfall. 

39  Uppgifterna är hämtade ur HEROMA-PSTAT. Uppgifter avseende tillsvidareanställda som antingen avslutat eller 

rekryterats till/från en extern arbetsgivare har tagits med i sammanställningen 
40  I Heroma PSTAT finns 90 möjliga koder avseende rekryteringsvägar och 81 möjliga koder för avgångsvägar. Koderna 

avser dels avgångs- eller rekryteringsväg samt orsakskod. Blanketten som används vid avslut av anställning har nyligen 

setts över av Stadsledningskansliet och justeringar har gjorts i syfte att förenkla inkodningen av avgångsväg och 

avgångsorsak

Förvaltning 2015 2016 2017 Medelvärde

Miljöförvaltningen (186) 18,8% 14,0% 12,2% 15,0%

Samhällsbyggnadsförvaltningen (192) 10,1% 15,9% 11,5% 12,5%

Tekniska förvaltningen (669) 11,9% 10,8% 6,3% 9,7%

Stadsdelsförvaltningen Norr (3321) 10,3% 11,9% - 11,1%

Stadsdelsförvaltningen Väster (3303) 7,0% 11,4% - 9,2%

Fritids- och folkhälsoförv. (418) 7,4% 11,9% 11,0% 10,1%

Sociala omsorgsförvaltningen (2161) 10,0% 10,5% 9,5% 10,0%

Gymnasie- o Vuxenutb. förvaltn (55) 6,3% 9,6% 7,0% 7,6%

Stadsdelsförvaltningen Öster (3001) 8,8% 8,7% - 8,8%

Stadsledningskansliet (135) 10,3% 6,9% 7,9% 8,4%

Kulturförvaltningen (482) 2,6% 8,3% 7,6% 6,2%

Servicekontoret (1063) 4,9% 4,9% 8,8% 6,2%

Arbetslivsförvaltningen (3335) 5,3% 6,4% 9,9% 7,2%

Lokalförsörjningsförvaltningen (374) 9,5% 7,1% 4,8% 7,1%

Förskoleförvaltningen (4147) - - 7,8% -

Grundskoleförvaltningen (4664) - - 10,1% -

Individ- o familjeomsorgsförv (4177) - - 15,0% -

Vård- och äldreförvaltningen (4423) - - 15,9% -

Totalt 8,3% 11,2% 10,9% 10,1%
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Diagram 2

Sammanställningen indikerar att andelen medarbetare som slutar i Borås Stad för en annan offentlig 
arbetsgivare ökat från 29 % till 39 % under perioden. Resultatet är dock osäkert, särskilt i beaktande 
av gruppen övriga som bl.a. innefattar avslutsvägar där ny arbetsgivare inte är känd. 

Diagram 3

Sammanställningen indikerar att Borås Stad i ökande omfattning rekryterar ny tillsvidareanställd 
personal från övriga offentliga arbetsgivare, detta då andelen som kommer från offentlig arbetsgivare 
ökat från 48 % till 65 % under perioden. Sammanställningen indikerar även att andelen nya 
medarbetare i Borås Stad som kommer från privat sektor minskat från 45 % till 25 % under perioden.  

Sammantaget visar genomförda sammanställningar att den externa personalomsättningen har 
en ökande trend i Borås Stad. Sett till de senaste tre åren har andelen medarbetare som lämnar en 
tillsvidareanställning i kommunen för någon annan arbetsgivare ökat med 2,6 procentenheter. 
Sammanställningarna visa även att de personal- och yrkesgrupper som har högst personalomsättning de 
senaste tre åren till betydande del återfinns inom vård, socialtjänst, skola och omsorgsarbeten. Avseende 
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förvaltningar har vård- och äldreförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen högst extern 
personalomsättning i Borås Stad 2017 åtföljt av Miljöförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Sammanställningarna som genomförts avseende externa avgångs- och rekryteringsvägar indikerar 
en ökande andel, både avseende avgångar till och rekryteringar från, andra offentliga arbetsgivare. 
En möjlig förklaring till förhållandena är en ökad personalrörlighet och konkurrens om personal 
mellan offentliga arbetsgivare i närområdet under de senaste tre åren. Utöver detta indikerar 
sammanställningarna tecken på att Borås Stad i allt mindre omfattning lyckas rekrytera personal 
från den privata sektorn samtidigt som andelen medarbetare som lämnar kommunen för privata 
arbetsgivare ökar. Underlagen till dessa sammanställningar är dock så pass svaga att inga säkra 
slutsatser kan dras. Stadsrevisionen kan i dessa avseenden konstatera att en kvalitetssäkring av 
uppgifterna avseende rekryterings- och avgångsvägar är nödvändig för att öka kunskapen om 
personalomsättningens utveckling i Borås Stad.   

Jämförelser med andra kommuner
I syfte att kartlägga hur personalomsättningen ser ut i Borås Stad i förhållande till andra kommuner 
har jämförelser genomförts med liknande kommuner och kommuner i närområdet. Jämförelserna 
bygger på uppgifter ur kommun och landstingsdatabasen KOLADA avseende personalnyckeltalet; 
Avgångna tillsvidareanställda under året, andel i %.41 Jämförelser har genomförts med de andra 
kommuner i Sverige som har över 100 000 invånare, men som inte ingår i kommungruppen storstad42 
(100-gruppen) och med övriga Sjuhärad.43 Uppgifterna har sammanställts för åren 2014-2016 då 
uppgifter för 2017 ännu inte finns tillgängliga. Samtliga uppgifter avser avgångna tillsvidareanställda 
inklusive pensionsavgångar.

Utvecklingen avseende avgångna tillsvidareanställda de tre senaste åren ger vid jämförelse följande 
utfall.

41  https://www.kolada.se/?_p=workspace/nt Antal avgångna tillsvidareanställda dividerat med antal tillsvidareanställda 

föregående år, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Som avgångna räknas de personer som var 

tillsvidareanställda i kommunen år T-1 men inte år T. Med tillsvidareanställda avses här endast månadsavlönade. 

Avser kommunanställda i november månad enligt HÖK, SKL. Detta medför att pensionsavgångar ingår i begreppet 

”avgångna tillsvidareanställda”.
42  Jämförelsegruppen brukar kallas ”100-gruppen” och består av: Västerås, Örebro, Linköping, Norrköping, Umeå, 

Huddinge, Eskilstuna, Uppsala, Lund, Jönköping, Helsingborg och Borås. Samtliga kommuner utom Huddinge 

tillhör kommungrupp B3. För mer information om kommungrupper se: Sveriges kommuner och landsting; 

Kommungruppsindelning 2017 – omarbetning av Sveriges kommungruppsindelning, 2017:12ff. 
43  Övriga Sjuhärad består av följande kommuner: Marks kommun, Ulricehamns kommun, Vårgårda kommun, 

Herrljunga kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun och Bollebygds kommun.

Diagram 4
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Sammanställningen visar att andelen avgångna tillsvidareanställda ökar mer, och är högre i Borås 
Stad än i liknande kommuner i landet. Jämförelsen visar även att övriga sjuhäradskommuner både 
har en större ökning och högre andel av avgångna tillsvidareanställda än Borås Stad för perioden. 
Jämförelsen indikerar att personalomsättningen är högre 2016 och växer snabbare i Borås under 
2014-2016 än i jämförbara kommuner i landet men mindre än i övriga Sjuhärad.

En sammanställning av hela 100-gruppens resultat för perioden ger följande utfall. 

Diagram 5

Sammanställningen visar att Borås Stad gått från att ligga omkring medelvärdet för 100 gruppen 
2014 och 2015 till att 2016 ha näst högst andel avgångna tillsvidareanställda i jämförelsegruppen. 
Avseende 2016 hade endast Huddinge kommun högre andel avgångna tillsvidareanställda än Borås 
Stad.

2.3.2 Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen, som lyder under Samhällsbyggnadsnämnden i Borås, bedriver 
kommunens verksamhet inom områdena bygglov, detaljplanering, mätning, kartproduktion och 
lantmäteri. Samhällsbyggnadsförvaltningen består av fyra avdelningar; Plan- och bygglovsavdelningen, 
Geodataavdelningen, Lantmäteriavdelningen och Administrativa avdelningen. 

Samhällbyggnadsförvaltningen har under året haft extern personalomsättning som inte beror på 
pensionsavgångar inom yrkesgrupperna handläggare (lantmäteri), Planarkitekt, Ingenjör (GIS), 
lantmätare och Stadsarkitekt.44 Förvaltningen uppger att man under året genomfört analys av 
kompetensförsörjningen i förvaltningens plan för kompetensförsörjning. 

I intervjuer uppges att Samhällsbyggnadsförvaltningen har relativt hög personalomsättning, mycket 
beroende på pensionsavgångar men även på grund av att förvaltningen har personalgrupper som 
exempelvis plan- och bygglovsarkitekter, kartingenjörer m.m. där det råder en hög efterfrågan på 
arbetsmarknaden. Förvaltningen har svårt att rekrytera utbildad personal med erfarenhet inom 
dessa yrkesgrupper. Inlärningstiden för nyanställda för flera av förvaltningens yrkesgrupper uppges 
som lång, och merparten som rekryteras är unga och saknar erfarenhet inom berörda områden. 
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att försöka stärka förvaltningens attraktionskraft i syfte 
att rekrytera och behålla personal med hög kompetens. 

44 Samhällbyggnadsförvaltningen har genomfört sina beräkningar under perioden 2017-11-27 – 2017-12-11 och antalet 

avgångar som tagits med i beräkningarna avser perioden 2017-01-01 – 2017-11-27
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Samhällsbyggnadsförvaltningen uppger att man försöker arbeta med att effektivisera verksamhetsprocesser, 
inskolningsstruktur och handläggningsrutiner i syfte att förbättra verksamheten och minimera 
följderna av rekryteringsproblem och personalomsättning.  
I intervjuer framkommer vidare att konsultanvändningen på förvaltningen ökat under de senaste åren. 
Så också under 2017 bl.a. på grund av personalomsättningen. Situationen innebär att förvaltningen 
måste köpa in konsulter i ökande omfattning för att klara av sina verksamhetsuppdrag. 

Om konsultanvändningen ska minska måste det anställas fler medarbetare inom berörda yrkesgrupper 
menar man. Samtidigt behövs konsulter också av andra skäl b.la för att göra buller- eller trafikutredningar 
i detaljplanearbetet, som blir allt mer komplicerat. Vissa konsulttjänster behöver förvaltningen 
oavsett personalomsättningen, men den totala användningen av konsulter ökar som följd av den. 
Utöver de faktiska kostnaderna för att hyra in konsulter, ökar även den administrativa belastningen 
på förvaltningen som kommer av att konsulterna behöver administreras och styras. 

Mot bakgrund av förvaltningens situation menar man att det krävs ytterligare åtgärder både av 
förvaltningen och centralt i Borås Stad för att stärka attraktionskraften med syfte att rekrytera och 
behålla kompetent personal.

Personalekonomiska beräkningar för Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggandsförvaltningen har uppskattat kostnaderna för personalomsättningen per yrkeskategori 
baserat på genomförda rekryterings- och inskolningsprocesser. I sina beräkningar har förvaltningen 
utgått från PO pålägg om 39,85% och att en heltidsanställd arbetar i genomsnitt 174 timmar/månad.

Kostnaderna per yrkesgrupp blir efter bearbetning i enlighet med beräkningsmodellen (Bilaga 1) 
som följer:45

Tabell 4 

Tabellen visar att ungefär 4 % av kostnaden för personalomsättning är direkta kostnader och 
övriga 96% är indirekta kostnader som går att hänföra till tidsanvändning för chef, medarbetare, 
HR-personal i samband med rekrytering, introduktion, inskolning och effektivitetsbortfall p.g.a. 
nyanställning. Merparten av de indirekta kostnaderna avser kostnader för inskolning (79%) följt av 
introduktion (12%). Rekrytering och avveckling utgör en mindre andel av kostnaderna (3 resp. 4%).

45 Avseende medelvärde har beloppen avseende Stadsarkitekt tagits bort vid sammanräkning av medelvärde. Anledningen 

är att kostnaden inom båda kostnadsposterna är så pass avvikande att det är att betrakta som extremvärden som i allt 

för stor utsträckning påverkar medelvärdet om det ska användas som schablon. Det innebär att medelvärdet är ett s.k. 

stympat medelvärde. Se mer: Körner & Wahlgren; praktisk statistik, 2012:s69ff, s80, s107ff. Medianvärden för samma 

uppställning är 16 547kr, 338 817kr och 353 009kr.     

Yrkesgrupp Direkta kostnader Indirekta kostnader Total kostnad

Handläggare 4 333 kr 297 897 kr 302 230 kr

Ingenjör 6 580 kr 354 838 kr 361 418 kr

Lantmätare 21 803 kr 322 797 kr 344 600 kr

Planarkitekt 11 290 kr 375 182 kr 386 472 kr

Planarkitekt 23 414 kr 296 974 kr 320 388 kr

Stadsarkitekt 146 000 kr 443 552 kr 589 552 kr

Total 213 420 kr 2 091 239 kr 2 304 659 kr

Medelvärde 13 484 kr 329 537 kr 343 021 kr
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Samhällsbyggnadsförvaltningen har i sin skattning av effektivitetsbortfallet i samband med inskolning 
och introduktion sammantaget gjort följande bedömning av inskolningskurvan på förvaltningen.46 

Diagram 6 

Inskolningskurvan visar procentuellt kapacitetsutnyttjande under introduktions- och inskolningstiden 
(det färgade fältet) och kapacitetsbortfallet för samma period (det streckade fältet).

En sammanställning av förvaltningens konsultkostnader visar att förvaltningen hade kostnader 
om c:a 6,2 miljoner kronor för konsulter under 2017. Merparten av kostnaderna (5,7 mkr) avser 
konsulter inom plan- och bygglovsområdet.47 Förvaltningen uppger att man under 2017 hade 
kostnader om c:a 2,4 miljoner kronor som avser kostnader för konsulter som kommer av vakanser och 
rekryteringsproblem där konsulten utför arbete som i normalfallet skulle utföras av ordinarie personal. 
Inkluderas merkostnader som konsultkostnaderna medför i de personalekonomiska beräkningarna 
blir utfallet följande för 2017.48 

   Exklusive konsulter 2 304 659 kr

   Inklusive konsulter 3 168 659 kr

Tabell 5

Slutsatser av Samhällbyggnadsförvaltningens beräkningar är att den externa personalomsättningen 
(exkl. pensioner och konsulter) kostat förvaltningen c:a 2 300 000 kr i personalekonomiska termer 
under 2017. Inkluderas merkostnaden för konsulter har personalomsättningen kostat förvaltningen 
c:a 3 100 000 kr.  Vidare slutsats är att en sammanställd schablonkostnad för en personalomsättning 
i förvaltningen uppgår till c:a 340 000 kr (exkl. konsultkostnad) eller c:a 480 000 kr (inkl. 
konsultkostnad). Kostnaderna handlar främst om effektivitetsförluster i samband med inskolning 
och om konsultkostnaderna inkluderas även om kostnader för vakanser. 

46 Inskolningskurvan avser procentuellt kapacitetsutnyttjande under inskolnings/introduktionstiden. Det blåmarkerade 

fältet utgör utnyttjad kapacitet och ska jämföras med en person/medarbetare som är inskolad och klar om 100% 

kapacitet. Inlärningskurvor kan användas för att räkna ut kostnader för inskolning. Se mer: Johansson & Johrén; 

Personalekonomi idag, 2017: s 21f. Johrén m.fl.; Boken om personalekonomi, 2013: 91f. 
47 Uppgifterna är hämtade ur ekonomisystemet Agresso; Ansvar 13*, MP mellan 9000;9999, Konto mellan 6500;6699 

exkl. 6570, 6662;6664, Period 201701;201713. I framräkningen har kostnader som avser övriga konsulter, arkitekter, 

geoteknikkonsulter och administrativa konsulter tagits med.
48 Utfallet är beräknat på en konsultkostnad om 600kr/tim. 
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I syfte att kartlägga kostnader för de senaste åren har en sammanställning gjorts utifrån personalomsättning 
vid Samhällbyggnadsförvaltningen avseende perioden 2015 - 2017. Sammanställningen baseras på 
den beräknade schablonkostnaden för 2017.49 Sammanställningen är att se som ett räkneexempel.   

 2015 2016 2017

Antal tillsvidareanställda 71 68 70

Personalomsättning (exkl. pensioner) 10,1% 15,9% 11,5%

Antal omsatta anställda (exkl. pensioner) 7 11 8

Total kostnad 2 380 000 kr 3 740 000 kr 2 720 000 kr

Förvaltningens intäkter och kommunbidrag 53 970 000 kr 60 090 000 kr 62 585 000 kr

Personalomsättningens kostnad i procent av intäkter exkl. konsulter 4,5% 6,1% 4,3% 

Tabell 6

Räkneexemplet visar att 4,3 % av förvaltningens totala intäkter 2017 gick åt till personalekonomiska 
omkostnader för personalomsättning. Inkluderas merkostnader för konsulter för 2017 blir utfallet 
istället 5,8 % i samma avseende.

2.3.3 Individ- och familjeomsorgsnämnden
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, som lyder under individ och familjeomsorgsnämnden, 
arbetar med att ge stöd av olika slag till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra 
och utsatta situationer. Förvaltningen består av två verksamhetsområden, barn- och unga och vuxen. 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har under året haft extern personalomsättning som inte beror 
på pensionsavgångar inom elva olika yrkesgrupper. Högst personalomsättning har förvaltningen haft 
inom yrkesgrupperna socialsekreterare och integrationshandläggare. Personalomsättningen avseende 
integrationshandläggare beror i huvudsak på att förvaltningen under året avvecklat boendeplatser 
för ensamkommande barn- och unga. 

I intervjuer uppger förvaltningen att personalomsättning för socionomer/socialsekreterare var som 
högst 2016, men det finns tendenser på att utvecklingen håller på att bromsas upp 2017. Antalet 
anställda socialsekreterare har över tid också ökat i Borås Stad. Förvaltningen har inte tidigare 
genomfört några personalekonomiska beräkningar inom förvaltningen. Uppföljning/analys av 
personalomsättningen har skett under året i Kompetensförsörjningsplan för Socionomer och i 
framtagandet av handlingsplan för socialsekreterare i KAL-gruppens arbete.

De senaste åren har socionomer blivit allt mer attraktiva på arbetsmarknaden och konkurrensen 
mellan olika arbetsgivare är stor för yrkesgruppen. Detta har medfört hög personalomsättning för 
yrkesgruppen på förvaltningen. Under 2016 kunde förvaltningen se en tydlig utveckling i att allt 
fler socialsekreterare bytte arbetsgivare, bl.a. till den privata konsultmarknaden som kunde locka 
personal med bättre löner, förmånligare arbetsvillkor och en annan typ av frihet och variation 
i arbetsuppgifter. Sammantaget innebär förhållandena, menar förvaltningen, att man fått allt 
svårare att rekrytera socionomer och besätta i synnerhet sina socialsekreterartjänster, med en ökad 
inhyrning av konsulter som följd. De socialsekreterare som man lyckas rekrytera är till största delen 
nyutexaminerade socionomer eller socionomer med begränsad erfarenhet i yrket. 

49 Räkneexemplet baseras avseende 2017 på de beräkningar för perioden 2017-01-01-2017-11-27 som 

Samhällsbyggnadsnämnden gjort. Kostnader avseende intäkter är hämtade från Borås Stads budget för respektive år 

och avser både kommunbidrag och övriga intäkter.   
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Under de senaste åren uppger förvaltningen att man även haft en markant ökning av fall där det 
anmäls att barn far illa. Situationen medför att förvaltningen har en svår personalsituation och 
stora rekryteringsproblem samtidigt som arbetsbelastningen för verksamheterna ökat. Följden har 
blivit en problematisk situation inom barn- och familjeområdet, och förvaltningen anger att man 
haft svårt att klara den lagstiftade nivån inom verksamheten. Arbetsbelastningen har varit hög för 
befintlig personal med arbetsmiljöproblem som följd. De intervjuade menar att förvaltningen ändå 
lyckats leva upp till lagstiftningens intentioner, bl.a. tack vare en stabil och erfaren enhetschefsgrupp 
som man lyckats behålla på förvaltningen. Inköp av konsulttjänster har dock varit nödvändig för att 
verksamheten ska klara av sina verksamhetsuppdrag. Förvaltningen uppger att det finns mycket få, 
om ens några, tillfällen där inköp av konsulter är att föredra framför att anställa egna socialsekreterare 
på förvaltningen. Det finns kvalitetsproblem med konsulterna genom att kontinuiteten för klienterna 
försämras och att de medför mycket merarbete för övriga anställda på förvaltningen i form av 
introduktion, administration och metodhandledning m.m. Dessutom är de ungefär dubbelt så 
kostsamma. 

De intervjuade uppger att det finns situationer där förvaltningen haft möjlighet att rekrytera kvalificerad 
personal, men där rekryteringen inte blivit av p.ga. att man inte fått tillmötesgå de sökandes lönekrav. 
Borås Stads centraliserade lönesättning medför problem i dessa fall, menar man. Förvaltningen har 
kunskap om arbetsmarknaden och kan attrahera personal, men det händer att rekryteringar inte 
blir av då man inte har mandat att tillmötesgå den sökandes lönekrav. Ibland kan det röra sig om 
mycket små lönesummor som gör att man tappar den sökande. Följden blir att förvaltningen får 
hyra in konsulter istället menar man. 

Inom arbetet i KAL gruppen har beslutats att ett pilotprojekt med decentraliserad lönesättning ska 
genomföras inom vård- och äldreförvaltningen, vilket förvaltningen ser som positivt och kommer följa. 
Förvaltningen menar vidare att arbetet i KAL gruppen lett till en handlingsplan för yrkesgruppen 
socialsekreterare som bl.a. syftar till att höja lönenivån för socialsekreterare som arbetar med barn- 
och unga, vilket förvaltningen ser som positivt och nödvändigt.  
   
Förvaltningen uppger att man måste jobba mer med analys och uppföljning av personalomsättningen 
kopplat till åtgärder. HR-avdelningen på förvaltningen får i första hand arbeta med att lösa olika 
former av akuta frågor och arbeta operativt och det är oklart vart det strategiska mandatet finns 
mellan förvaltningen och de centrala personalfunktionerna i Borås Stad. Förvaltningens strategiska 
roll i HR frågor behöver klargöras och förstärkas, menar man och en önskvärd situation är att 
förvaltningens HR resurser kunde arbeta mer proaktivt, innan personal väljer att byta arbetsgivare 
och med tydligare budgetförutsättningar. Om personalomsättningen på förvaltningen ska minska 
behöver ytterligare åtgärder genomföras, utöver de som Borås Stad redan fattat beslut om. Förvaltningen 
uppger att de ser förtydligat och förstärkt mandat för åtgärder och avsättande av resurser som en 
viktig del i det arbetet.    

Personalekonomiska beräkningar för Individ- och familjeomsorgsnämnden
Med utgångspunkt i antalet personer som rekryterats på förvaltningen under året har det inom ramen 
för granskningen inte kunnat genomföras beräkningar för samtliga yrkesgrupper eller rekryteringar. 
Av den anledningen har beräkningar genomförts avseende den yrkesgrupp där förvaltningen uppgett 
att personalomsättningen är mest problematisk, vilken är socionomer/socialsekreterare. I intervjuer 
framgår att förvaltningen haft 10 heltidsanställda socionomkonsulter sammantaget under 2017 och 
att kostnaden för varje konsult i genomsnitt uppgår till 600kr/timma.50 

50 Uppgifterna stämmer väl med Ekonomisystemet Agresso; Ansvar 26*, MP mellan 9000;9999, Konto = 4810, Period 

201701;201713 som anger en total konsultkostnad om c:a 11,8 mkr för 2017.
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Individ- och familjeomsorgsnämnden har uppskattat kostnaden för personalomsättning för gruppen 
socialsekreterare baserat på genomförda rekryterings- och inskolningsprocesser. I sina beräkningar 
har förvaltningen utgått från ett PO-pålägg om 38,33 % och att en heltidsanställd arbetar 165 
timmar/månad. 

Kostnader för yrkesgruppen blir efter bearbetning i enlighet med beräkningsmodellen (bilaga 1) 
som följer avseende kostnad per omsatt medarbetare. 

Yrkesgrupp Direkta kostnader Indirekta kostnader Total kostnad

Socialsekreterare              13 000 kr                481 204 kr         494 204 kr 

 Tabell 7

Inkluderas kostnader för konsulttjänster som förvaltningen har för yrkesgruppen med anledning 
av vakanser och rekryteringssvårigheter blir utfallet följande.

Yrkesgrupp Direkta kostnader Indirekta kostnader Total kostnad

Socialsekreterare              552 000 kr                481 204 kr         1 033 204 kr 

 Tabell 8

Förvaltningen har haft sammanlagt 12 omsatta socialsekreterare under 2017, vilket ger en total 
kostnad i utifrån schablonberäkningen för yrkesgruppen i enlighet med nedanstående.

Exklusive konsulter 5 930 453 kr
    Inklusive konsulter 12 398 453 kr

Tabell 9

Tabellen (tabell 5) visar att ungefär 3 % av kostnaden för personalomsättning är direkta kostnader 
och övriga 97 % är indirekta kostnader som går att hänföra till tidsanvändning för chef, medarbetare 
HR-personal m.m. i samband med rekrytering, introduktion, inskolning och effektivitetsbortfall 
p.g.a. nyanställning. Inkluderas konsultkostnaderna blir utfallet istället att 53 % är direkta kostnader 
och övriga 47 % är indirekta kostnader. Merparten av kostnaderna avser kostnader för inskolning (74 
%) följt av avveckling (16%). Rekrytering och introduktion utgör en mindre andel av kostnaderna 
(7 resp. 3 %). Inkluderas konsultkostnaderna blir utfallet istället avveckling och vakanser (60 %), 
inskolning (35 %), rekrytering (3 %) och introduktion (1 %).  

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har i sin skattning av effektivitetsbortfallet i samband 
med inskolning och introduktion sammantaget gjort följande bedömning av inskolningskurvan 
på förvaltningen för socionomer/socialsekreterare.51 

51  Se not 46.
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Diagram 7

Inskolningskurvan visar procentuellt kapacitetsutnyttjande under introduktions- och inskolningstiden 
(det färgade fältet) och kapacitetsbortfallet för samma period (det streckade fältet).

Slutsatser av Individ- och familjeomsorgsförvaltningens beräkningar är att den externa 
personalomsättningen av socionomer (exkl. pensioner och konsulter) kostat förvaltningen c:a 
5 900 000 kr i personalekonomiska termer under 2017. Vidare slutsats är att en sammanställd 
schablonkostnad för en personalomsatt socialsekreterare i förvaltningen uppgår till c:a 490 000 
kr. Kostnaderna handlar främst om effektivitetsförluster i samband med inskolning. Inkluderas 
kostnaderna för konsulter uppgår den totala kostnaden till c:a 12 300 000 kr och en personalomsatt 
socialsekreterare kostar c:a 1 000 000 kr. 

Då förvaltningen endast funnits under 2017 har ingen kartläggning av kostnadsutvecklingen över tid 
kunnat genomföras. Istället har en sammanställning gjorts utifrån den beräknade  schablonkostnaden 
för 2017. Utfall för 2017 blir som följer avseende yrkesgruppen socialsekreterare.52 Sammanställningen 
är att se som ett räkneexempel. 

 2017

Antal tillsvidareanställda socialsekreterare 93
Personalomsättning (exkl. pensioner) 12,9 %

Antal omsatta socialsekreterare 12
Total kostnad exkl. konsulter 5 900 000 kr
Total kostnad inkl. konsulter 12 300 000 kr

Förvaltningens intäkter och kommunbidrag 432 700 000 kr
Personalomsättningens kostnad i procent av intäkter exkl. konsulter 1,4 %
Personalomsättningens kostnad i procent av intäkter inkl. konsulter 2,8 %

 Tabell 10

52 Räkneexemplet baseras på de beräkningar för perioden 2017-01-01-2017-12-31 som individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen gjort. Uppgifter om förvaltningens intäkter och kommunbidrag är hämtade från Borås 

Stad; Budget 2017.
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Räkneexemplet visar att 2,8 % av förvaltningens totala intäkter 2017 gick åt till personalekonomiska 
omkostnader för personalomsättning avseende socionomer. 

2.3.4 Miljö- och konsumentnämnden
Miljöförvaltningens, som lyder under miljö- och konsumentnämnden arbetar med att att se till 
att lagar och regler följs för miljöfarlig verksamhet, boendemiljö, livsmedelshantering, receptfria 
läkemedel, alkohol och tobak. Miljöförvaltningens konsumentrådgivare ger information, råd och 
stöd när det gäller konsumenters rättigheter och skyldigheter och förvaltningens ekonomiska 
rådgivare ger stöd till skuldsatta personer. Förvaltningen arbetar i övrigt bland annat med naturvård 
och miljöövervakning, energi- och klimatrådgivning samt med hållbarhetskommunikation. 
Myndighetsutövningen på förvaltningen syftar till att säkerställa Boråsarnas hälsa och säkerhet, 
en effektiv och hållbar samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa regler för företag i Borås samt att 
motverka brottslighet. Förvaltningen är indelad i fem avdelningar; Verksamhetsstöd, Budget- och 
skuldrådgivning, Livsmedelskontroll, Miljöstrategi och Miljötillsyn.   

Miljöförvaltningen har under året haft extern personalomsättning som inte beror på pensionsavgångar 
inom yrkesgrupperna Handläggare (övergripande verksamhet, information och miljöfrågor), Ledning 
och Miljö- och hälsoskyddsinspektör. Högst personalomsättning har förvaltningen haft inom 
yrkesgruppen Miljö- och hälsoskyddsinspektör. 

Miljöförvaltningen uppger vid intervju att förvaltningen haft hög personalomsättning under en längre 
tid. Särskilt stor har omsättningen varit inom verksamhetsområdet miljötillsyn och just nu finns 
det 4 - 5 medarbetare på avdelningen som har mer än 3 års erfarenhet i yrket. Särskilt svår uttrycker 
förvaltningen att personalomsättningen var 2016 då sammantaget 120 års yrkeserfarenhet slutade 
på förvaltningen. Den personal som rekryterades samma år hade sammanlagt 3 års yrkeserfarenhet. 
De senaste årens personalomsättning har inneburit ett betydande kvalitets- och effektivitetstapp 
på förvaltningen, menar man. Hur stort är svårt att uppskatta, men förvaltningen konstaterar 
att personalomsättningen medför konsekvenser genom att förvaltningen inte klarar av att utföra 
sina olika tillsynsuppdrag fullt ut. Förvaltningen arbetar med att förbättra sina verksamhets- och 
rekryteringsprocesser i syfte att minimera problemen.  Det är dock svårt när personalomsättningen 
fortsatt är hög och konkurrensen från andra arbetsgivare blir allt hårdare. Flera av förvaltningens 
yrkesgrupper är mycket attraktiva på den privata arbetsmarknaden, bl.a. som en följd av den pågående 
högkonjunkturen inom byggbranschen.

Förvaltningen håller avslutssamtal med alla som slutar på förvaltningen, och den övervägande delen av 
de som slutat under 2017 har gjort det av löneskäl. Men förvaltningen anger även att arbetsmiljöfrågorna 
och stress/arbetsbelastning är viktiga faktorer för att medarbetare ska stanna kvar på förvaltningen. 
Inom arbetet med detaljplaner anger de intervjuade att förvaltningen haft svårigheter under 2017. 
Bemanningen på förvaltningen är underdimensionerad för att klara av arbetsuppgifterna i dessa 
delar vilket lett till en pressad arbetssituation för medarbetarna som ska utföra arbetet. Det har även 
fått till följd att förvaltningen inte kunnat genomföra ex. bullerutredningar i tillräcklig omfattning 
och att Samhällsbyggnadsförvaltningen fått köpa in konsulttjänster istället. 

Vidare menar förvaltningen att man har en generellt svår personalsituation till följd av att hela 
förvaltningen har underdimensionerad budget i förhållande till personalkostnad och uppdrag. 
Förvaltningen har inte budgetmedel för all personal 2018 som det ser ut nu. Det är först under 2017 
dessa förhållanden blivit kända på förvaltningen, detta då vissa kostnader tidigare täcktes upp av 
driftbidraget för Orangeriet. Situationen innebär oro hos förvaltningens personal och de intervjuade 
menar att arbetsmiljöproblem blir följden när förvaltningen inte har balans mellan budgetförutsättningar 
och personalförutsättningar. Förhållandena innebär enligt de intervjuade att förvaltningen inte 
kommer kunna fullgöra alla sina verksamhetsuppdrag under befintliga förutsättningar under 2018. 
Under en längre tid har förvaltningen haft svårt att få överblick över personalsituationen på förvaltningen. 
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Detta då man helt saknar egna HR-resurser och endast har kunnat hyra in c:a 25-50 % av en 
heltidstjänst av annan förvaltning i mån av överskottskapacitet på hemförvaltningen. Under 2017 
har förvaltningens tillgång till HR-stöd succesivt minskat i takt med bl.a. kraftigt ökat behov av 
rekryteringsarbete på hemförvaltningen. Behovet av HR-stöd på förvaltningen bedöms enligt de 
intervjuade till en heltidstjänst under åtminstone 1-2 års tid. Det är först under senare delen av 
2017, efter att man fått tillgång till en HR-funktion på 25 %, som man börjat få en bild av hur 
personalomsättningen och andra personalfrågor ser ut på förvaltningen. Förvaltningen har under 
2017 gjort en kompetensförsörjningsplan. Förvaltningens höga personalomsättning behöver bli 
föremål för ytterligare analys och åtgärder, men i slutändan menar förvaltningen att man inte har 
budgetmedel eller erforderliga personalresurser, så som ex. HR-stöd, som det ser ut nu för att göra 
några egna satsningar i syfte att minska personalomsättningen.

Personalekonomiska beräkningar för Miljö- och konsumentnämnden
Miljöförvaltningen har uppskattat kostnaderna för personalomsättningen för alla sina yrkeskategorier 
baserat på genomförda rekryterings- och inskolningsprocesser, och redovisar genom medelvärde för 
hela förvaltningens personal. I sina beräkningar har förvaltningen utgått från PO pålägg om 39,85 
% och att en heltidsanställd arbetar i genomsnitt 165 timmar/månad.

Kostnader för yrkesgrupperna på förvaltningen blir efter bearbetning i enlighet med beräkningsmodellen 
(bilaga 1) som följer avseende kostnad per omsatt medarbetare.

Yrkesgrupp Direkta kostnader Indirekta kostnader Total kostnad

Medelvärde, alla personalgrupper              10 000 kr                470 022 kr         480 022 kr 

Tabell 11
 
Förvaltningen har under året inte haft några kostnader för konsulttjänster med anledning av vakanser 
eller rekryteringssvårigheter.

Förvaltningen har haft sammanlagt 7 omsatta medarbetare under 2017, vilket ger en total kostnad 
i utifrån schablonberäkningen för förvaltningen om 3 360 151 kr för perioden.

Tabellen (tabell 9) visar att ungefär 2 % av kostnaden för personalomsättning är direkta kostnader 
och övriga 98% är indirekta kostnader som går att hänföra till tidsanvändning för chef, medarbetare, 
HR-personal m.m. i samband med rekrytering, introduktion och inskolning och effektivitetsbortfall 
p.g.a. nyanställning. Merparten av kostnaderna avser kostnader för inskolning (75%) följt av avveckling 
(9 %) och introduktion (9%). Rekrytering utgör en mindre andel av kostnaderna (7 %).

Miljöförvaltningen har i sin skattning av effektivitetsbortfallet i samband med inskolning och 
introduktion sammantaget gjort följande bedömning av inskolningskurvan på förvaltningen för 
sina personalgrupper.53 

53  Se not 46.
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Diagram 8

Inskolningskurvan visar procentuellt kapacitetsutnyttjande under introduktions- och inskolningstiden 
(det färgade fältet) och kapacitetsbortfallet för samma period (det streckade fältet).

Slutsatser av Miljöförvaltningens beräkningar är att den externa personalomsättningen av medarbetare 
(exkl. pensioner) kostat förvaltningen c:a 3 300 000 kr i personalekonomiska termer under 2017. Vidare 
slutsats är att en sammanställd schablonkostnad för en personalomsatt medarbetare i förvaltningen 
uppgår till c:a 480 000 kr. Kostnaderna handlar främst om effektivitetsförluster i samband med 
inskolning. 

I syfte att kartlägga kostnader för de senaste åren har en sammanställning gjorts utifrån personalomsättning 
vid Miljöförvaltningen avseende perioden 2015 - 2017. Sammanställningen baseras på den beräknade 
schablonkostnaden för 2017.54 Sammanställningen är att se som ett räkneexempel.  
 

 2015 2016 2017

Antal tillsvidareanställda 48 52 58
Personalomsättning (exkl. pensioner) 18,80 % 14,00 % 12,20 %

Antal omsatta anställda (exkl. pensioner) 9 7 7
Total kostnad  4 320 000 kr  3 360 000 kr  3 360 000 kr 

Förvaltningens intäkter och kommunbidrag  32 951 000 kr 36 912 000 kr 40 799 000 kr 
Personalomsättningens kostnad i procent av intäkter 13,1% 9,5% 8,3%

Tabell 12

Räkneexemplet visar att 8,3 % av förvaltningens totala intäkter 2017 gick åt till personalekonomiska 
omkostnader för personalomsättning.

2.4 Sammanfattning av de personalekonomiska beräkningarna 
Sammanfattningsvis visar genomförda personalekonomiska beräkningar att en personalomsatt 
medarbetare i berörda förvaltningar kostar mellan 340.000 kr – 490.000 kr exklusive ev. konsultkostnader. 
Merparten av kostnaderna avser tids- och effektivitetsbortfall som kommer av rekrytering, introduktion 
och inskolning av en ny medarbetare. 
Samtliga vidtalade förvaltningar skattar sin personalomsättning som hög och problematisk, särskilt 

54 Räkneexemplet baseras på de beräkningar för perioden 2017-01-01-2017-12-31 som Miljöförvaltningen gjort. 

Kostnader avseende intäkter är hämtade från Borås Stads budget för respektive år och avser både kommunbidrag och 

övriga intäkter.   

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1-3	månader 4-6	månader 6-12	månader 12	månader	+

Inskolningskurva,	 Miljöförvaltningen



27

Personalomsättning i Borås Stad

avseende de yrkesgrupper där det råder stor konkurrens om arbetskraften. Vidare påtalar samtliga 
förvaltningar att svårigheterna är så pass omfattande att de påverkar verksamhetens resultat, antingen 
genom svårigheter att genomföra verksamhetsuppdragen eller genom att inköp av konsulter är 
nödvändiga för att verksamhetsuppdragen ska kunna genomföras. Två av de granskade förvaltningarna 
uppger därutöver att personalomsättningen även får negativa följdverkningar för befintlig personal 
i form av ökad arbetsbelastning och försämrad arbetsmiljö. 

Samtliga intervjuade förvaltningar har genomfört egen analys av b.la personalomsättning inom ramen 
för förvaltningsspecifik kompetensförsörjningsplan under året, men merparten av förvaltningarna 
efterfrågar utökat analysstöd och klargörande av beslutsmandat och bemanningsförutsättningar inom 
HR-området. Merparten av förvaltningarna efterfrågar även utökad dialog och riktade budgetmedel 
i syfte att vidta åtgärder lokalt och centralt i Borås Stad för att minska personalomsättningen. 

Personalekonomiska beräkningar och räkneexempel visar fortsatt att den totala personalekonomiska 
kostnaden för personalomsättning för Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöförvaltningen och för 
socionomer/socialsekreterare vid individ- och familjeomsorgsförvaltningen, inklusive merkostnader 
för konsulter, uppgår till omkring 18 800 000 kr. De visar även att en minskning av antalet omsatta 
medarbetare med två medarbetare per förvaltning (vilket motsvarar minskad personalomsättning 
per förvaltning/per yrkesgruppen socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
om c:a 2-3 %) skulle minska kostnaderna med c:a 3 900 000 kr. Totalt omfattar de genomförda 
beräkningarna c:a 2,6 % av Borås Stads tillsvidareanställda.   

 



28

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

3 STADSREVISIONENS BEDÖMNINGAR
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads kompetensförsörjning ur ett personalekonomiskt perspektiv. 
Utgångspunkten i granskningen är en personalekonomisk analys av Borås Stads personalomsättning 
och den huvudsakliga granskningsfrågan är om kompetensförsörjningen är ändamålsenlig ur ett 
personalekonomiskt perspektiv. Ändamålsenlighet innefattar dels att leva upp till lagar och regler 
inom olika områden, men även att uppfylla Kommunfullmäktiges beslut i policys, program och 
andra styrdokument. 

I en förstudie har Samhällsbyggnadsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden och Miljö- 
och konsumentnämnden identifierats som nämnder med en hög personalomsättning i relation till 
merparten av andra förvaltningar i Borås Stad. Personalekonomiska beräkningar i granskningen 
avser dessa nämnder/förvaltningar med utgångspunkt i tillsvidareanställd personal som lämnar Borås 
Stad för andra arbetsgivare. Beräkningar och räkneexempel bygger på kvalificerade uppskattningar 
av kostnader och tidsanvändning som förvaltningarna genomfört.

Stadsrevisionen granskade 2015 Borås Stads personalpolitik och bedömningen var b.la att bristerna 
i den förda personalpolitiken var så betydande att den inte kunde betraktas som ändamålsenlig givet 
att ändamålet var att Borås Stad ska kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Innevarande 
granskning bekräftar till största delen granskningsresultaten från 2015, men Stadsrevisionen kan 
samtidigt konstatera att insatser som syftar till att åtgärda bristerna har genomförts i viss utsträckning.  

Granskningen visar att allt fler medarbetare i Borås Stads förvaltningar valt att lämna kommunen för 
andra arbetsgivare under de tre senaste åren. Personalomsättningen har ökat med 2,6 procentenheter 
under denna period. Borås Stads personalomsättning växer snabbare och är högre jämfört med liknande 
kommuner i Sverige (100-gruppen) sett till samma period. I jämförelse med kranskommunerna 
ser utvecklingen bättre ut, och övriga Sjuhäradskommuner har en högre personalomsättning än 
Borås Stad. 

De yrkes- och personalgrupper som under jämförelseperioden har haft högst personalomsättning 
återfinns till betydande del inom verksamhetsområdena vård, skola, omsorg och socialtjänst samt 
inom myndighetsutövande yrken och skolans elevhälsa. Avseende de nämnder/förvaltningar som 
granskningen avser har samtliga tre förvaltningar jämförelsevis hög personalomsättning under 
antingen de tre senaste åren eller avseende 2017. Granskningen visar att personalomsättningen 
inom dessa förvaltningar i stor utsträckning avser personalgrupper som det råder hög konkurrens 
om på arbetsmarknaden, och där Borås Stad har betydande svårigheter att rekrytera och bibehålla 
kompetent personal.  

Granskningen visar fortsatt att personalomsättningen i Borås Stad under året analyserats genom 
kompetensförsörjningsplaner på förvaltningsnivå. För Borås Stad som helhet följs personalomsättningen 
upp inom ramen för den personalekonomiska redovisningen (PEK) årligen. Uppföljningen baseras 
i huvudsak på avgångna tillsvidareanställda inklusive pensionsavgångar, som inte ger en fullt ut 
korrekt bild av personalomsättningen avseende de medarbetare som väljer att byta arbetsgivare. 
Personalekonomisk analys och systematisk koppling till ekonomiska perspektiv och kostnader saknas 
i stor utsträckning. Kunskapen om personalomsättningens utveckling och orsaker i Borås Stad är 
bristfälliga i vissa avseenden. Upprättade kompetensförsörjningsplaner på förvaltningsnivå analyseras 
inte på aggregerad nivå och strukturerade personalekonomiska beräkningar saknas i Borås Stad. 
Granskningen visar fortsatt på oklara förhållanden när det gäller roller, mandat och ansvar inom 
HR-området. Vissa förvaltningar påtalar att bristen på HR-personal inom verksamheten medför 
begränsad förmåga till strategiskt perspektiv och arbete inom området. Merparten av granskade 
förvaltningar menar att de har goda kunskaper om marknadsförutsättningar, men begränsat mandat 
och utrymme till att genomföra och bekosta åtgärder i syfte att minska personalomsättningen. 
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Lönefrågan anges bl.a. som central i sammanhanget, där Borås Stads centraliserade lönesättning 
bidrar till svårigheter i kompetensförsörjningen.

Borås Stad har under 2017 genomfört tre partssammansatta arbetsgrupper i syfte att förbättra 
arbetsvillkor och kompetens- och personalförsörjning (KAL). Granskningen visar att KAL-gruppernas 
arbete syftat mot en positiv utveckling för berörda yrkesgrupper avseende förmågan att attrahera och 
behålla personal, bl.a. genom beslutade satsningar inom lönebildning, arbets- och karriärvillkor.     

Stadsrevisionens bedömning är att personalomsättningen blir allt mer problematisk i Borås Stad som 
helhet. Konstaterade brister i analys/uppföljning inom personalområdet medför svårigheter för Borås 
Stad att bedöma utveckling och konsekvenser av personalomsättningen för kommunens verksamheter 
på kort och lång sikt. Bristerna innebär att omfattning och kostnader/ekonomiska konsekvenser 
av personalomsättningen inte är tillräckligt synliggjorda. Kunskapen om personalomsättningens 
utveckling, orsaker och konsekvenser behöver fördjupas och kopplingen till ekonomiska och 
verksamhetsmässiga perspektiv säkerställas. 

Kompetensförsörjningsplaner på förvaltningsnivå har under året bidragit med kunskap för varje 
specifik förvaltnings förutsättningar och förhållanden. Stadsrevisionen bedömer att arbetet med 
kompetensförsörjningsplanerna är ett steg i rätt riktning mot en mer ändamålsenlig analys och 
uppföljning av personalomsättningen i Borås Stad. Förutsättningarna för förvaltningarnas möjligheter 
till analys och åtgärder behöver dock klargöras och tillgång till ändamålsenliga resurser för arbetet 
säkerställas. I sken av personalomsättningens totala utveckling i Borås Stad behöver det genomföras 
ytterligare åtgärder för att staden på sikt ska kunna leva upp till det personalpolitiska programmets 
formuleringar om konkurrenskraftiga arbetsvillkor som säkerställer personalförsörjningen. 
  
De beräkningar som genomförts i granskningen visar att en personalomsatt medarbetare kostar i 
genomsnitt mellan 340 000 kr och 490 000 kr exklusive ev. konsultkostnader. Inkluderas konsultkostnader 
ökar kostnaden till mellan 480 000 kr och 1 000 000kr. Totalt har personalomsättningen kostat 
omkring 18 800 000 kr för personal i granskade grupper avseende 2017. Beräkningar som genomförts 
i granskningen avser 2,6 % av Borås Stads tillsvidareanställda. Sett i relation till berörda nämnders/
förvaltningars totala ekonomiska intäkter under 2017 visar räkneexempel att mellan 2,8 % till 8,3 
% gått åt till personalekonomiska omkostnader för personalomsättning istället för att generera 
välfärd eller andra tjänster, i linje med respektive förvaltnings verksamhetsuppdrag, till Borås Stads 
medborgare.

Vidtalade förvaltningar anger i granskningen stora problem med att lyckas genomföra sina 
verksamhetsuppdrag under rådande förhållanden. Följden av en problematisk personalomsättning 
uppges bli kostsam inhyrning av externa konsulter eller att verksamhetsuppdragen riskerar att inte 
kunna genomföras fullt ut. Personalomsättningen medför därutöver konsekvenser i form av ökad 
arbetsbelastning och försämrad arbetsmiljö för den personal som väljer att stanna kvar i förvaltningarna.

Personalomsättning är en naturlig del av förvaltningarnas verksamhet i viss utsträckning och 
vissa kostnader kommer alltid att finnas som en konsekvens av att medarbetare börjar och slutar 
sina anställningar av olika orsaker. Bedömningen av när personalomsättning är för hög måste 
genomföras i relation till dess ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser. Med utgångspunkt 
i de kostnader och konsekvenser som blottläggs i granskningen finner Stadsrevisionen stöd för 
bedömningen att personalomsättningen är för hög i granskade nämnder/förvaltningar. Även om 
genomförda beräkningar och räkneexempel till största del berör yrkesgrupper med jämförelsevis 
hög kostnad per omsatt medarbetare medför förhållandena enligt Stadsrevisionens bedömning 
risker för att de personalekonomiska kostnaderna för personalomsättning totalt i Borås Stad är 
betydande. Granskningen identifierar ett antal yrkesgrupper där beräkningar inte genomförts där 
personalomsättningen riskerar att vara för hög, med åtföljande risker för negativa följdverkningar 
både avseende verksamhetsresultat och den befintliga personalens arbetsvillkor.  
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Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att personalomsättningen i Borås Stad ökat under 
de senaste tre åren. Analys och uppföljning av personalomsättningen brister inom flera områden. 
Personalomsättningen tydliggörs inte fullt ut och systematisk koppling till ekonomiska perspektiv 
saknas. Det strategiska arbetet inom HR området präglas av oklara mandat, roller och ansvar där 
berörda förvaltningars utrymme och förutsättningar för åtgärder inte är tillräckligt tydliggjorda. 

Personalomsättningen i granskade förvaltningar bedöms som för hög, med svårigheter att genomföra sina 
verksamhetsuppdrag och försämrad arbetsmiljö som följd. Stadsrevisionen bedömer att förhållandena 
medför en situation där ytterligare åtgärder i syfte att minska personalomsättningen är angelägna, 
både ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv.  
Stadsrevisionen kan genom kartläggningen av personalomsättningen i Borås Stad konstatera att ett 
flertal förvaltningar och yrkesgrupper, utöver de som omfattas av granskningen, riskerar att ha en 
alltför hög personalomsättning. Borås Stad har genom arbetet med kompetensförsörjningsplaner och 
via KAL-grupperna inlett ett arbete som b.la syftar till att minska personalomsättningen. Ytterligare 
åtgärder bedöms som nödvändiga om Kommunfullmäktiges ambitioner inom områdets styrdokument 
ska kunna nås. Stadsrevisionen vill i sammanhanget påtala vikten av personalomsättningens koppling 
till ekonomistyrning och att både kostnader och konsekvenser för Borås Stads verksamheter skulle 
kunna minskas om rätt åtgärder genomförs. Kortsiktiga ambitioner om att hålla nere kostnader inom 
dessa områden riskerar att ge skenbara besparingar med bibehållet hög, eller ökad personalomsättning 
som följd.

---------------------------------------------------------
Andreas Ekelund
Revisionschef

---------------------------------------------------------
Niclas Ericson
Revisorsassistent
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4 KÄLLOR OCH REFERENSLITTERATUR  

Skriftliga Källor:

Borås Stad, Personalpolitiskt program, Dnr 2014/KS 0600 20
Borås Stad, Stadsrevisionen; Borås Stads personalpolitik, 2015
Borås Stad; Personalpolitiska riktlinjer, 2016, KS Dnr 2015/KS0509
Borås Stad; Arbetsmiljöpolicy, beslutad av KF 2016-08-18
Borås Stad; Kvalitetspolicy, beslutad av KF 2013-08-22 (rev. 2016-10-20)
Borås Stad, personalekonomisk redovisning, 2016: 
Borås Stad; Budget 2015
Borås Stad; Budget 2016
Borås Stad; Budget 2017
Borås Stad; Arbetsgruppen KAL – handlingsplan förskola, grundskola och gymnasium
Borås Stad; Personalekonomisk redovisning, 2016, Kommunfullmäktiges beslut 2017/KS0294 020
Borås Stad; Manual för framtagning av statistikuppgifter till kompetensförsörjningsplan från 
Heroma PSTAT 2016-09-21
Sveriges kommuner och landsting; Arbetsidentifikation (AID) – Handbok för kod-
ning, 2015
Sveriges kommuner och landsting; Personalgrupper för kommuner, 2017
Sveriges kommuner och landsting, Personalnyckeltal i kommuner och landsting, 2015
Sveriges kommuner och landsting; Kommungruppsindelning 2017 – omarbetning 
av Sveriges kommungruppsindelning, 2017
Catasús, Högberg & Johrén: Boken om Personalekonomi, 2013
Liukkonen, Paula: Bemanningens ekonomi, 2016
Johansson & Johrén; Personalekonomi idag, 2017
Vision; Kostnader för personalomsättning, 2015
Skyrev; Vägledning för verksamhetsrevision, 2016
Körner & Wahlgren; Praktisk statistik, 2012
SOU 2004:107; Att pröva ansvar i kommuner och landsting 2004
ÄFL 1971:290, §3

Ekonomisystem:

Borås Stad; Utdrag ur ekonomisystemet Agresso avseende samhällsbyggnadsnämn-
den:
Ansvar 13*, MP mellan 9000;9999, Konto mellan 6500;6699 exkl. 6570, 6662;6664, 
Period 201701;201713
Borås Stad; Utdrag ur ekonomisystemet Agresso avseende individ- och familjeomsorgsnämnden: 
Ansvar 26*, MP mellan 9000;9999, Konto = 4810, Period 201701;201713

Internetkällor:

Antal avgångna tillsvidareanställda, kommundatabasen KOLADA: 
https://www.kolada.se/?_p=workspace/nt
Högskolan Kristianstad, kursplan:
https://www.hkr.se/kurs/FE6691/kursplan
Göteborgs universitet, kursplan:
https://gul.gu.se/public/courseId/77491/coursePath/41313/ecp/lang-sv/publicPage.do?item=35149166 
Malmö universitet, kursplan:

https://www.kolada.se/?_p=workspace/nt
https://www.hkr.se/kurs/FE6691/kursplan
https://gul.gu.se/public/courseId/77491/coursePath/41313/ecp/lang-sv/publicPage.do?item=35149166
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https://edu.mah.se/sv/Course/AV221S
Attraktiv arbetsgivareindex: 
http://www.nyckeltal.se/portfolio-items/attraktiv-arbetsgivarindex-avi/
Borås Stad; Handbok i personalfrågor, http://intranet.boras.se/styrningochledning/
handbockermetodermodellerochrutiner/handbokipersonalfragor.4.6c1d679b146a97687c3b22dc.html

Intervjuer:

Intervju med företrädare 1 vid Stadsledningskansliet  2017-05-09
Intervju med företrädare 1 och 2 vid Samhällsbyggnadsförvaltningen    2017-11-08
Intervju med företrädare 1 och 2 vid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 2017-11-10
Intervju med företrädare 2 vid Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-11-22
Intervju med företrädare 2 vid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 2017-11-29 
Intervju med företrädare vid Miljöförvaltningen 2017-12-20
Intervju med företrädare 2 och 3 vid Stadsledningskansliet 2017-12-21
Intervju med företrädare 4 vid Stadsledningskansliet 2018-01-09 

https://edu.mah.se/sv/Course/AV221S
http://www.nyckeltal.se/portfolio-items/attraktiv-arbetsgivarindex-avi/
http://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/handbokipersonalfragor.4.6c1d679b146a97687c3b22dc.html
http://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/handbokipersonalfragor.4.6c1d679b146a97687c3b22dc.html
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Bilaga 1 - Beräkningsmodell för 
personalomsättning
Att rekrytera någon och samtidigt avveckla någon annan tar mycket resurser i anspråk. Nedan följer 
en uppställning av kostnader som kan uppstå vid nyanställning/återbesättning av personal.55 Syftet 
med beräkningsmodellen har varit att ta fram en enkel modell med utgångspunkt från vedertagen 
praxis inom området, som bedöms ge ett representativt underlag för beräkning av kostnader vid 
personalomsättning. 

Inom ramen för granskningen har berörda förvaltningar uppskattat kostnad och tidsåtgång för 
fyra olika moment av nyrekrytering/återbesättning av personal varav de tre första (rekrytering, 
introduktion, inskolning) avser återbesättningskostnader och den fjärde avser avveckling och 
vakanskostnad. Sammantaget avser momenten kostnader för personalomsättning. Beräkningarna 
innehåller inte kostnader eller effektivitetsbortfall som kan komma av personalomsättningens 
inverkan på befintlig personal avseende ex. psykosocial arbetsmiljö, arbetsbelastning m.m.56 

Rekryteringskostnader

1.Rekryteringskostnader

Förvaltning  År 2017 Yrkesgrupp/Titel  
Direkta kostnader

 Kostnad per 
rekrytering     

Annonsering  kr     
ev. rekryteringsfirma  kr     

Indirekta kostnader
Personal i rekryteringen, tid för urval, intervju m.m.

Titel Lön PO OH /timma Timmar Kostnad
Chef       
HR       
Medarbetare       
Medarbetare       
       
       
Kostnad/rekrytering       

Modell 1 - rekryteringskostnader

Direkta kostnader avser inom område 1 kostnader i samband med annonsering och ev. användning 
av rekryteringsfirma m.m. Indirekta kostnader avser tidsanvändning för befintlig personal i 
samband med rekrytering avseende urval, intervjuer och övriga moment inom rekryteringen. Här 
har all tid som ingår i förvaltningarnas rekryteringsrutiner tagits med. PO pålägg avser pålägg för 
personalomkostnader, d.v.s. lagstadgad arbetsgivaravgift och arbetsgivaravgift enligt avtal.57 Enligt 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) uppgår PO pålägget för kommunal sektor till 38,33% 
2017.58 OH kostnader avser i beräkningarna kostnader för lokaler, inventarier, IT, telefoni, städ m.m. 
Detta innebär att vissa kostnader som vanligen ingår i OH begreppet så som gemensam styrning, 

55 Mallarna är baserade på Johrén m.fl.; Boken om personalekonomi, 2013 s 191ff. och Johansson & Johrén; 

Personalekonomi idag, 2017: s20ff 
56 Ibid. 
57 Borås Stad; personalekonomisk redovisning, 2016: s 58
58 Sveriges kommuner och landsting; Cirkulär 17:24 Preliminära arbetsgivaravgifter och PO-pålägg för kommunerna år 

2018, 2017
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samordning, administration m.m. inte ingår i beräkningarna.59 I beräkningarna ingår inte heller 
kostnader eller tidsanvändning som uppstår i samband med rekrytering för centrala HR funktioner 
vid Stadsledningskansliet. Timanvändningen baseras på SKLs Schablon för antalet arbetade timmar/
heltidsanställd/år, 165 timmar, om inget annat anges.60 Granskade förvaltningar har gjort egna 
uppskattningar av timmar/heltidsanställd per månad.61 Lön har av berörda förvaltningar använts 
antingen genom redovisning av faktisk månadslön för varje rekrytering eller genom att man använt 
sig av medianlön för befattningen. 

Introduktionskostnader

2.Introduktionskostnader

Indirekta kostnader
Tid för introduktion och handledning

Titel Lön PO OH /timma Timmar Kostnad
Introduktionstid       
Chefshandledning       
Kollegial handledning       
Utbildning       
       
Kostnad/rekrytering       

Modell 2 - Introduktionskostnader

Introduktionskostnader avser kostnader för utbildning (intern och extern), introduktion och 
handledning under introduktionstiden som avser ungefär den första månadens anställning (eller 
så länge som lokala riktlinjer för introduktion anger). Alla kostnader avser tid som olika personal 
inkl. den nyanställde lägger på introduktionsmoment enligt plan/rutin. Effektivtetsbortfall för 
den nyanställde redovisas i samband med uppskattat effektivitetsbortfall på grund av nyrekrytering 
under området inskolning. Lön, PO pålägg, OH kostnader och schablon för arbetade timmar har 
använts som beskrivits under rekryteringskostnader. 

59 Definitionen bygger på: Ekonomistyrningsverket; Nyckeltal för OH kostnader, 2005: s9. 
60 Uppskattningarna skiljer sig åt beroende på om man använder faktisk tid eller avtalad tid och om man tar hänsyn 

till s.k. kalendereffekter. Se mer: Statistiska centralbyrån; Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av 

Konjunkturstatistik, löner för kommuner, 2017. Eller: Sveriges Kommuner och Landsting; Handledning till underlag 

för att beräkna handledningskostnad per timme, 2015. Skillnaderna medför att beräkningar utifrån SCB, faktisk tid, 

uppgår till omkring 172 timmar/månad/medarbetare. SKL, som tagit fram en schablon för beräkning av kommunala 

taxor utgår från 2000 timmar/år/medarbetare, vilken innebär c:a 165timmar/månad/medarbetare.  
61 Individ – och familjeomsorgsnämnden och Miljönämnden har använt SKL:s schablon om 165 timmar/medarbetare/

månad. Samhällsbyggnadsnämnden har använt 174 timmar för motsvarande siffra. 
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Inskolning  

3.Kostnader för inskolning

Titel Lön PO OH /timma Timmar Kostnad
       
       
       
       

Uppskattat effektivitetsbortfall pga. Nyrekrytering (i procent)

1-3 månader 4-6 månader 6-12 
månader 12 månader +

    
       

Uppskattat behov av kollegialt stöd/Chefshandledning

Titel Lön PO OH /timma Timmar Kostnad
Chef       
Medarbetare       
Kollegor       

Kostnad per rekrytering   

Modell 3  - Kostnader för inskolning

Inskolningskostnader avser företrädesvis indirekta kostnader som kommer av inskolning, upplärning 
och handledning av en nyanställd under introduktionstiden. Med introduktionstiden avses i normalfallet 
den tid det tar för en nyanställd medarbetare att komma upp i samma produktion/effektivitet som 
övriga medarbetare med samma arbetsuppgifter.62 Lön, PO pålägg, OH kostnader och schablon 
för arbetade timmar har använts som beskrivits under rekryteringskostnader. 

Kostnader för Avveckling och vakanser

4.Kostnader för avveckling och vakanser 

Uppskattat effektivitetsbortfall pga. avslut av anställning  (i procent)

1-3 månader 4-6 månader
6-12 

månader
12 månader +

    
       

Vakanstimmar      
Konsulttimmar - antal *pris      

       
Kostnad per rekrytering   

       

Modell 4 – Kostnader för avveckling och vakanser

Kostnader för avveckling och vakanser avser kostnader som kan uppstå i samband med att en anställd 
avslutar sin tjänst. Detta kan vara effektivitets- eller produktivitetsminskning som kommer av att 
en medarbetare avslutar sin tjänst, och då exempelvis inte kan på börja nya arbetsuppgifter i samma 
omfattning eller har minskad motivation. Det kan också vara kostnader som uppstår genom att 
en tjänst är obesatt. I det fallet är kostnaden indirekt kostnad avseende effektivitetsbortfall och en 
direkt intäkt i form av insparade kostnader för lön m.m. I beräkningarna har kostnader för vakanser 

62 Johrén m.fl.; Boken om personalekonomi, 2013: s 12 
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beräknats med utgångspunkt i OH kostnader, som är kostnader som verksamheten har till stor del 
även om tjänsten är vakant. Konsulttimmar avser kostnader för att hyra in extern personal i syfte 
att utföra arbetet när en tjänst är vakant. Avseende konsulter har även beaktats den intäkt vakansen 
medför i form av insparade kostnader för lön m.m.  Lön, PO pålägg, OH kostnader och schablon 
för arbetade timmar har använts som beskrivits under rekryteringskostnader.

Summering
Beräkningarna summeras på följande vis (med uppdelning i direkta och indirekta kostnader):63 

Återbesättningskostnader område 1-3 + Avvecklingskostnader område 4 = kostnad för en personalomsättning. 
Antal externa personalavgångar per år * summa kostnad för en personalomsättning i kr = total kostnad för extern 
personalomsättning per personalkategori/förvaltning.

63 Johansson & Johrén; Personalekonomi idag, 2017: s27
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Bilaga 2 – Extern personalomsättning
Sammanställningen avser extern personalomsättning, exklusive pensionsavgångar för åren 2015 
till 2017. Materialet bygger på uppgifter ur personalsystemet HEROMAs statistikmodul (PSTAT). 
Uppgifter avseende avgångna tillsvidareanställda har tagit fram i enlighet med instruktioner i 
Borås Stads manual för framtagning av statistikuppgifter till kompetensförsörjningsplan från 
Heroma PSTAT.64 Pensionsavgångar för respektive år och Befattningskod (AID) har tagits fram 
via avgångskoder benämnda pension. 

Materialet kan på grund av kodningsfel vid inmatning i personalsystemet innehålla olika felkällor, 
men det bedöms med utgångspunkt i dess vedertagna användning i Borås Stad ändå ge en god bild 
av personalomsättningen från Borås Stad till andra arbetsgivare för respektive år och befattning. 

Kolumnen ”Anställda 2017” anger medelantalet anställda under 2017 i materialet. Kolumnen finns 
med i bilagan för att utgöra referenspunkt omkring ungefär hur stor personalgrupp respektive 
befattning avser. De faktiska värdena i materialet är beräknade utifrån medelantal anställda för 
respektive år. Materialet presenteras i bilagan i sin helhet, även avseende befattningskategorier 
med mycket få anställda. Detta medför, avseende grupper med ett mindre antal anställda, att varje 
personalomsatt medarbetare får ett procentuellt större genomslag på befattningens totalsiffra. 
Detta ska särskilt beaktas vid granskning/analys av enskilda Befattningskoder. Medelvärdet som 
anges i materialet är ett ovägt medelvärde.65

Personalomsättning i Borås Stad, exklusive pensionsavgångar 2015 - 2017

Befattning - AID 2015 2016 2017 Medel
Anställda 

2017

000000      Ej Beslutat 0,0% 20,0% 0,0% 6,7% 5

101010      Ledning, administration 6,9% 6,3% 20,0% 11,0% 15

101011      Ledning, ekonomi 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7

101012      Ledning, personal 0,0% 17,4% 15,4% 10,9% 13

101013      Ledning, information 133,3% 0,0% 0,0% 44,4% 1

101014      Ledning, IT 0,0% 0,0%  0,0%  

103510      Ledning, socialt och kurativt  
 arbete

9,7% 17,6% 2,7% 10,0% 38

103511      Ledning, äldreomsorg 11,5% 11,3% 11,3% 11,3% 80

103512      Ledning, funktionshindrade 8,7% 18,8% 3,6% 10,4% 28

103513      Ledning, social   
 verksamhet, äldreomsorg,  
 funktionshindrade

0,0% 0,0% 50,0% 16,7% 4

104010      Ledning, skola 11,8% 25,0% 0,0% 12,3% 7

104011      Rektor 11,8% 14,2% 9,3% 11,8% 86

104012      Ledning, barnomsorg/förskola 2,7% 10,4% 8,1% 7,1% 50

64 Borås Stad; Manual för framtagning av statistikuppgifter till kompetensförsörjningsplan från Heroma PSTAT 2016: s 6 

ff.
65 Körner & Wahlgren; Praktisk statistik, 2012: s 81f. Se även ex: https://www.kolada.se/?_p=faq 

https://www.kolada.se/?_p=faq
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104013      Ledning, skola och   
 barnomsorg/förskola

44,4% 33,3% 0,0% 25,9% 9

104510      Ledning, kultur, turism och  
 fritid

7,0% 7,3% 7,0% 7,1% 29

105010      Ledning, tekniskt arbete 6,1% 8,8% 9,8% 8,2% 41

106010      Ledning, köks- och   
 måltidsarbete

16,7% 23,1% 8,7% 16,1% 23

106510      Ledning, städ, tvätt och  
 renhållning

0,0% 0,0%  0,0%  

109090      Ledning, annan 18,2% 22,2% 6,9% 15,8% 15

151010      Handläggare, övergripande  
 verksamhetsplanering

9,5% 10,6% 11,1% 10,4% 126

151011      Handläggare, ekonomi 11,2% 2,2% 12,9% 8,8% 47

151012      Handläggare, personal/löner 9,0% 19,7% 2,9% 10,5% 35

151013      Handläggare, information 4,5% 32,6% 7,3% 14,8% 28

151014      Handläggare, IT 0,0% 8,0% 8,3% 5,4% 12

151015      Handläggare, upphandling/ 
 inköp

21,1% 42,1% 23,5% 28,9% 9

151016      Handläggare,   
 konsumentfrågor

40,0% 0,0% 0,0% 13,3% 10

151017      Handläggare, miljöfrågor 0,0% 0,0% 28,6% 9,5% 4

151018      Jurist 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4

151019      Arkivarie 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4

151090      Handläggare, annan 6,6% 9,6% 11,0% 9,0% 146

152010      Administratör, övergripande  
 verksamhet

6,1% 11,4% 9,0% 8,8% 45

152011      Administratör, ekonomi 2,7% 5,3% 6,2% 4,7% 33

152012      Administratör, personal/löner 5,6% 2,9% 16,4% 8,3% 37

152014      Administratör, IT 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11

152015      Administratör, socialtjänst 5,3% 5,0% 4,5% 4,9% 22

152016      Administratör, skola/fritid 4,4% 4,3% 5,6% 4,8% 71

152017      Receptionist, telefonist 0,0% 0,0% 9,5% 3,2% 21

152090      Administratör, annan 7,9% 14,1% 8,9% 10,3% 68

204510      Psykolog 55,6% 40,0% 10,0% 35,2% 10

204511      Ptp/Psykolog 33,3% 85,7% 0,0% 39,7% 3

206011      Distriktssköterska 24,0% 20,4% 12,8% 19,1% 24

206012      Psykiatrisjuksköterska 0,0% 0,0% 66,7% 22,2% 2

206014      Sjuksköterska, handikapp- och  
 äldreomsorg/geriatrik

17,5% 16,4% 20,4% 18,1% 172
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206019      Skolsköterska 0,0% 15,2% 3,2% 6,1% 32

206022     Medicinskt ansvarig   
 sjuksköterska (MAS)

0,0% 40,0% 0,0% 13,3% 4

207011      Undersköterska, äldreomsorg 11,3% 13,2% 15,9% 13,4% 1415

207012      Undersköterska, habilitering 7,3% 5,8% 7,6% 6,9% 423

207021      Vårdare, gruppboende 11,6% 16,2% 16,4% 14,7% 110

207022      Vårdare, dagverksamhet 5,1% 3,6% 4,7% 4,5% 85

207024      Vårdbiträde, äldreomsorg 10,2% 22,0% 12,8% 15,0% 141

207027      Personlig assistent 6,4% 11,6% 3,9% 7,3% 152

207028      Anhörig-/närståendevårdare 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1

301010      Arbetsterapeut 2,5% 34,1% 37,8% 24,8% 37

301011      Sjukgymnast 21,6% 47,4% 34,3% 34,4% 35

301012      Arbetsterapibiträde 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2

301014      Logoped 0,0% 0,0% 66,7% 22,2% 2

301090      Rehabiliterings- och   
 förebyggande arbete, annat

28,6% 0,0% 0,0% 9,5% 2

351010      Socialsekreterare 12,7% 27,1% 14,7% 18,2% 150

351011      Fältsekreterare 3,4% 27,1% 7,0% 12,5% 29

351012      Biståndsbedömare 26,8% 36,2% 24,3% 29,1% 58

351013      Familjerådgivare 15,4% 0,0% 0,0% 5,1% 10

351014      Integrationshandläggare 7,8% 23,8% 35,2% 22,3% 54

351015      Behandlingsassistent/  
 Socialpedagog

0,0% 17,5% 10,3% 9,3% 49

351090      Socialt arbete, annat 0,0% 15,4% 5,3% 6,9% 19

352010     Kurator 12,9% 23,3% 28,1% 21,5% 32

352090      Kurativt arbete, annat 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1

401010      Lärare grundskola, tidigare år 7,9% 10,7% 11,0% 9,8% 474

401011      Lärare grundskola, senare år 12,6% 8,9% 8,4% 10,0% 191

401012      Lärare gymnasium, allmänna  
 ämnen

5,0% 14,4% 7,5% 9,0% 268

401013      Lärare gymnasium,   
 yrkesämnen

6,8% 6,7% 8,6% 7,3% 93

401014      Lärare, praktiska/estetiska 
 ämnen

6,1% 8,0% 13,1% 9,1% 107

401016      Speciallärare 1,8% 12,2% 11,6% 8,5% 61

401017      Specialpedagog 21,2% 15,4% 32,4% 23,0% 37

401018      SFI-lärare 26,1% 8,7% 12,5% 15,8% 16

402010      Förskollärare 6,0% 8,4% 9,4% 7,9% 822
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402011      Fritidspedagog 6,2% 12,4% 15,5% 11,4% 78

402090      Lärar-, förskollärararbete, 
 annat

0,0% 15,0% 2,5% 5,8% 41

403010      Barnskötare 5,4% 4,5% 7,6% 5,8% 384

403011      Dagbarnvårdare 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2

403013      Instruktör/Handledare 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2

403014      Studie- och yrkesvägledare 15,4% 4,9% 27,9% 16,1% 22

403015      Lärarassistent 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11

403016      Elevassistent 1,5% 6,7% 6,5% 4,9% 200

403090      Skolarbete, annat 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7

451010      Kultursekreterare 0,0% 0,0% 33,3% 11,1% 3

451011      Lärare, kulturskola 0,0% 2,3% 15,4% 5,9% 39

451012      Kulturarbete 0,0% 12,5% 0,0% 4,2% 11

451013      Antikvarie 11,1% 10,5% 16,7% 12,8% 12

451014      Museiarbete 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2

451015      Bibliotekarie 6,7% 6,7% 4,7% 6,0% 64

451016      Biblioteksassistent 0,0% 5,4% 5,7% 3,7% 18

451090      Kulturarbete, annat 9,8% 19,0% 4,5% 11,1% 22

452010      Fritidskonsulent/
 Turistkonsulent

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9

452011      Fritidsledare 11,1% 15,7% 14,7% 13,8% 68

452013      Badmästare 7,0% 21,8% 8,0% 12,3% 25

452014      Badpersonal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3

501010      Fysisk samhällsplanerare/
 projektör/arkitekt

18,8% 42,4% 21,1% 27,4% 19

501011      Bygglovshandläggare 0,0% 0,0%  0,0%  

501012      Byggnadsinspektör 92,3% 18,2% 0,0% 36,8% 6

501013      Miljö- och 
 hälsoskyddsinspektör

13,3% 12,8% 12,0% 12,7% 25

502010      Systemutvecklare 9,1% 0,0% 0,0% 3,0% 18

502011      Mätningsingenjör 0,0% 5,1% 5,1% 3,4% 20

502012      Ingenjör, park/gator 44,4% 22,2% 0,0% 22,2% 9

502013      Ingenjör, fastigheter 0,0% 17,1% 0,0% 5,7% 19

502014      Ingenjör, drift 0,0% 9,5% 0,0% 3,2% 11

502015      Ingenjör, allmänteknisk 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6

502090      Ingenjör, annan 10,5% 10,5% 10,0% 10,4% 10

503010      Tekniker, IT 0,0% 0,0% 5,2% 1,7% 39

503011      Tekniker, lantmäteri 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1
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503012      Tekniker, drift 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10

503013     Tekniker, allmänteknisk 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10

503090      Tekniker, annan 10,0% 0,0% 0,0% 3,3% 12

509090      Teknikarbete, annat 20,7% 6,7% 13,8% 13,7% 15

521010      Elektriker/elmontör 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2

521011      Fastighetsskötare 0,0% 5,9% 16,1% 7,3% 31

521012      Anläggningsarbete 12,1% 8,2% 20,0% 13,5% 50

521013      Hantverkare 7,0% 10,0% 9,7% 8,9% 31

521014      Fordonsförare 2,5% 5,1% 8,0% 5,2% 38

521015      Vaktmästare 0,0% 0,0% 3,3% 1,1% 60

521016      Kontorsvaktmästare 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5

521018      Park-/trädgårdsarbete 10,0% 9,8% 4,7% 8,1% 22

521019      Lantbruksarbete 25,0% 0,0% 0,0% 8,3% 8

529090      Hantverkararbete m.m., annat 7,1% 0,0% 8,0% 5,0% 25

601010      Kock 5,3% 5,6% 6,5% 5,8% 215

601011      Kostekonom 100,0% 0,0% 0,0% 33,3% 1

601012      Måltidspersonal 2,1% 2,3% 1,6% 2,0% 128

601013      Måltidspersonal, 
 mottagningskök

0,0% 28,6% 0,0% 9,5% 3

651010      Lokalvårdare/städare 5,2% 5,6% 5,0% 5,3% 239

651012      Renhållningsarbete 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3

651013      Förrådsarbete 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8

Totalt 8,3% 11,2% 10,9% 10,1% 8402
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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads kompetensförsörjning 
ur ett personalekonomiskt perspektiv. Utgångspunkten i 
granskningen är en personalekonomisk analys av Borås Stads 
personalomsättning och den huvudsakliga granskningsfrågan 
är om kompetensförsörjningen är ändamålsenlig ur ett 
personalekonomiskt perspektiv. Ändamålsenlighet innefattar 
dels att leva upp till lagar och regler inom olika områden, 
men även att uppfylla Kommunfullmäktiges beslut i policys, 
program och andra styrdokument. 

I en förstudie har Samhällsbyggnadsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden 
identifierats som nämnder med en hög personalomsättning i 
relation till merparten av andra förvaltningar i Borås Stad. 
Personalekonomiska beräkningar i granskningen avser dessa 
Nämnder/Förvaltningar med utgångspunkt i tillsvidareanställd 
personal som lämnar Borås Stad för andra arbetsgivare. 
Beräkningar och räkneexempel bygger på kvalificerade 
uppskattningar av kostnader och tidsanvändning som 
förvaltningarna genomfört.

Stadsrevisionen granskade 2015 Borås Stads personalpolitik och 
bedömningen var att bristerna i den förda personalpolitiken var 
så betydande att den inte kunde betraktas som ändamålsenlig 
givet att ändamålet var att Borås Stad ska kunna rekrytera 
och behålla kompetent personal. Innevarande granskning 
bekräftar till största delen granskningsresultaten från 2015, 
men Stadsrevisionen kan samtidigt konstatera att insatser som 
syftar till att åtgärda bristerna har genomförts i viss utsträckning.  

Granskningen visar att allt fler medarbetare i Borås Stads 
förvaltningar valt att lämna kommunen för andra arbetsgivare 
under de tre senaste åren. Personalomsättningen har ökat 
med 2,6 procentenheter under denna period. Borås Stads 
personalomsättning växer snabbare och är högre jämfört med 
liknande kommuner i Sverige (100-gruppen) sett till samma 
period. I jämförelse med kranskommunerna ser utvecklingen 
bättre ut, och övriga Sjuhärad har en högre personalomsättning 
än Borås Stad. 

De yrkes- och personalgrupper som under jämförelseperioden har 
haft högst personalomsättning återfinns till betydande del inom 
verksamhetsområdena vård, skola, omsorg och socialtjänst samt 
inom myndighetsutövande yrken och skolans elevhälsa. Avseende 
de nämnder/förvaltningar som granskningen avser har samtliga 
tre förvaltningar jämförelsevis hög personalomsättning under 
antingen de tre senaste åren eller avseende 2017. Granskningen 
visar att personalomsättningen inom dessa förvaltningar i stor 
utsträckning avser personalgrupper som det råder hög konkurrens 
om på arbetsmarknaden, och där Borås Stad har betydande 
svårigheter att rekrytera och bibehålla kompetent personal.  

Granskningen visar fortsatt att personalomsättningen i Borås 
Stad under året analyserats genom kompetensförsörjnings-
planer på förvaltningsnivå. För Borås Stad som helhet 
följs personalomsättningen upp inom ramen för den 
personalekonomiska redovisningen (PEK) årligen. Uppföljningen 
baseras i huvudsak på avgångna tillsvidareanställda inklusive 
pensionsavgångar, som inte ger en fullt ut korrekt bild av 
personalomsättningen avseende de medarbetare som väljer att 
byta arbetsgivare. Personalekonomisk analys och systematisk 
koppling till ekonomiska perspektiv och kostnader saknas i stor 
utsträckning. Kunskapen om personalomsättningens utveckling 
och orsaker i Borås Stad är bristfälliga i vissa avseenden. Upprättade 
kompetensförsörjningsplaner på förvaltningsnivå analyseras inte 
på aggregerad nivå och strukturerade personalekonomiska 
beräkningar saknas i Borås Stad. Granskningen visar fortsatt 
på oklara förhållanden när det gäller roller, mandat och ansvar 
inom HR-området. Vissa förvaltningar påtalar att bristen på 
HR-personal inom verksamheten medför begränsad förmåga 
till strategiskt perspektiv och arbete inom området. Merparten 
av granskade förvaltningar menar att de har goda kunskaper 
om marknadsförutsättningar, men begränsat mandat och 
utrymme till att genomföra och bekosta åtgärder i syfte att 
minska personalomsättningen. Lönefrågan anges bl.a. som central 
i sammanhanget, där Borås Stads centraliserade lönesättning 
bidrar till svårigheter i kompetensförsörjningen.

Borås Stad har under 2017 genomfört tre partssammansatta 
arbetsgrupper i syfte att förbättra arbetsvillkor och kompetens- 
och personalförsörjning (KAL). Granskningen visar att KAL-
gruppernas arbete syftat mot en positiv utveckling för berörda 
yrkesgrupper avseende förmågan att attrahera och behålla 
personal, bl.a. genom beslutade satsningar inom lönebildning, 
arbets- och karriärvillkor.  
   
Stadsrevisionens Bedömningar
Stadsrevisionens bedömning är att personalomsättningen blir allt 
mer problematisk i Borås Stad som helhet. Konstaterade brister 
i analys/uppföljning inom personalområdet medför svårigheter 
för Borås Stad att bedöma utveckling och konsekvenser av 
personalomsättningen för kommunens verksamheter på kort 
och lång sikt. Bristerna innebär att omfattning och kostnader/
ekonomiska konsekvenser av personalomsättningen inte är 
tillräckligt synliggjorda. Kunskapen om personalomsättningens 
utveckling, orsaker och konsekvenser behöver fördjupas och 
kopplingen till ekonomiska och verksamhetsmässiga perspektiv 
säkerställas. 

Kompetensförsörjningsplaner på förvaltningsnivå har under 
året bidragit med kunskap för varje specifik förvaltnings 
förutsättningar och förhållanden. Stadsrevisionen bedömer 
att arbetet med kompetensförsörjningsplanerna är ett steg i 
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rätt riktning mot en mer ändamålsenlig analys och uppföljning 
av personalomsättningen i Borås stad. Förutsättningarna för 
förvaltningarnas möjligheter till analys och åtgärder behöver dock 
klargöras och tillgång till ändamålsenliga resurser för arbetet 
säkerställas. I sken av personalomsättningens totala utveckling 
i Borås Stad behöver det genomföras ytterligare åtgärder för 
att Staden på sikt ska kunna leva upp till det personalpolitiska 
programmets formuleringar om konkurrenskraftiga arbetsvillkor 
som säkerställer personalförsörjningen. 
  
De beräkningar som genomförts i granskningen visar att 
en personalomsatt medarbetare kostar i genomsnitt mellan 
340 000 kr och 490 000 kr exklusive ev. konsultkostnader. 
Inkluderas konsultkostnader ökar kostnaden till mellan 480 
000 kr och 1 000 000kr. Totalt har personalomsättningen 
kostat omkring 18 800 000 kr för personal i granskade grupper 
avseende 2017. Beräkningar som genomförts i granskningen 
avser 2,6 % av Borås Stads tillsvidareanställda. Sett i relation 
till berörda nämnders/förvaltningars totala ekonomiska intäkter 
under 2017 visar räkneexempel att 2,8 % till 8,3 % gått åt 
till personalekonomiska omkostnader för personalomsättning 
istället för att generera välfärd eller andra tjänster, i linje med 
respektive förvaltnings verksamhetsuppdrag, till Borås Stads 
medborgare.

Vidtalade förvaltningar anger i granskningen stora problem med 
att lyckas genomföra sina verksamhetsuppdrag under rådande 
förhållanden. Följden av en problematisk personalomsättning 
uppges bli kostsam inhyrning av externa konsulter eller att 
verksamhetsuppdragen riskerar att inte kunna genomföras 
fullt ut. Personalomsättningen medför därutöver konsekvenser 
i form av ökad arbetsbelastning och försämrad arbetsmiljö 
för den personal som väljer att stanna kvar i förvaltningarna.

Personalomsättning är en naturlig del av förvaltningarnas 
verksamhet i viss utsträckning och vissa kostnader kommer 
alltid att finnas som en konsekvens av att medarbetare börjar 
och slutar sina anställningar av olika orsaker. Bedömningen av 
när personalomsättning är för hög måste genomföras i relation 
till dess ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser. 
Med utgångspunkt i de kostnader och konsekvenser som 
blottläggs i granskningen finner Stadsrevisionen stöd för 
bedömningen att personalomsättningen är för hög i granskade 
nämnder/förvaltningar. Även om genomförda beräkningar och 
räkneexempel till största del berör yrkesgrupper med jämförelsevis 
hög kostnad per omsatt medarbetare medför förhållandena enligt 
Stadsrevisionens bedömning risker för att de personalekonomiska 
kostnaderna för personalomsättning totalt i Borås Stad är 
betydande. Granskningen identifierar ett antal yrkesgrupper 
där beräkningar inte genomförts där personalomsättningen 
riskerar att vara för hög, med åtföljande risker för negativa 

följdverkningar både avseende verksamhetsresultat och den 
befintliga personalens arbetsvillkor.  
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att 
personalomsättningen i Borås Stad ökat under de senaste tre 
åren. Analys och uppföljning av personalomsättningen brister 
inom flera områden. Personalomsättningen tydliggörs inte 
fullt ut och systematisk koppling till ekonomiska perspektiv 
saknas. Det strategiska arbetet inom HR området präglas av 
oklara mandat, roller och ansvar där berörda förvaltningars 
utrymme och förutsättningar för åtgärder inte är tillräckligt 
tydliggjorda. 

Personalomsättningen i granskade förvaltningar bedöms som för 
hög, med svårigheter att genomföra sina verksamhetsuppdrag 
och försämrad arbetsmiljö som följd. Stadsrevisionen bedömer 
att förhållandena medför en situation där ytterligare åtgärder i 
syfte att minska personalomsättningen är angelägna, både ur 
ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv.  
Stadsrevisionen kan genom kart läggningen av 
personalomsättningen i Borås Stad konstatera att ett flertal 
förvaltningar och yrkesgrupper, utöver de som omfattas av 
granskningen, riskerar att ha en alltför hög personalomsättning. 
Borås Stad har genom arbetet med kompetensförsörjningsplaner 
och via KAL-grupperna inlett ett arbete som b.la syftar till att 
minska personalomsättningen. Ytterligare åtgärder bedöms 
som nödvändiga om Kommunfullmäktiges ambitioner inom 
områdets styrdokument ska kunna nås. Stadsrevisionen vill i 
sammanhanget påtala vikten av personalomsättningens koppling 
till ekonomistyrning och att både kostnader och konsekvenser 
för Borås Stads verksamheter skulle kunna minskas om rätt 
åtgärder genomförs. Kortsiktiga ambitioner om att hålla nere 
kostnader inom dessa områden riskerar att ge skenbara besparingar 
med bibehållet hög, eller ökad personalomsättning som följd.
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Remiss: Plan för jämställdhetsintegrering till Borås 

Stads nämnder och bolag 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Nämnden beslutar att godta planen om jämställdhetsintegrering i sin helhet och 

översända svaret till Fritids- och folkhälsonämnden.         

Sammanfattning 

Det här är Individ- och familjeomsorgsnämnden svar på program om 
jämställdhetsintegrering som Kommunfullmäktige i Borås Stad har fastställt och 
som Fritids- och folkhälsonämnden har fått ansvarar för att följa upp. Individ- 
och familjeomsorgsnämnden har tagit fram en plan för en treårsperiod som ska 
utvärderas årligen. Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är bland 
annat att säkerhetsställa att resurser fördelas på ett likvärdigt oavsett kön, 
bakgrund och tillhörighet. Bemötande, service och myndighetsutövning ska 
vara oberoende av kön. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har satt upp tre mål för arbetet med 
jämställdhetsintegrering i förvaltningen. Dessa är att öka kunskapsnivån kring 
normkritik beträffande genus, att säkra ett likvärdigt och gott bemötande samt 
delaktighet och medskapande där detta är möjligt, oavsett kön och att 
identifiera eventuella könsskillnader i verksamheter utifrån likvärdig service och 
likvärdig myndighetsutövning samt insatsers omfattning och utformning. För 
att nå måluppfyllelse har två åtgärder kopplats till varje målformulering.               

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige i Borås Stad har fastställt ett program för  
jämställdhetsintegrering. Fritids- och folkhälsonämnden har fått ansvarar för att 
följa upp och revidera arbetet kring programmet. Fritids- och 
folkhälsonämnden har gett varje nämnd/bolag i uppdrag att utarbeta en 
treårsplan för jämställdhetsintegrering som riktar sig till medborgare, kunder 
och brukare. Planen ska årligen utvärderas. Det innebär att även Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ska upprätta en sådan plan. Planen redovisas till 
Fritids- och folkhälsonämnden senast den 30 juni och ska utgå de från tre 
målområden som redovisas nedan.  

Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna, 
höja kvaliteten och säkerhetsställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt 
mellan kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet. 
Den innebär att alla kvinnor och män, flickor och pojkar har rätt till likvärdigt 
bemötande, likvärdig service och likvärdig myndighetsutövning. 
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Jämställdhetsintegrering ska ge förutsättningar för att jämställdhetsarbetet ska 
kunna bli en del av det ordinarie arbetet och det ska utföras av verksamheternas 
ordinarie personal, inte av speciellt utsedda eller anställda personer. 

De tre målområdena som Borås Stad ska utgå från i arbetet med 
jämställdhetsintegrering är: 

• Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet – förutsättningar för arbete, 
föräldraskap, utbildning, politiskt inflytande och jämställd regional tillväxt. 

• Makt och hälsa – jämställd hälsa som en fråga om fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande och fokuserar särskilt på normer för kön och deras inverkan på 
hälsa, tillgången till idrott samt kultur- och föreningsliv. 

• Makt och mäns våld mot kvinnor – med fokus på våld i nära relationer, 
våldsförebyggande åtgärder samt stöd till grupper med svagt samhälleligt skydd. 

Det Individ- och familjeomsorgsnämnden särskilt vill ta fasta på i arbetet med 
jämställdhetsintegrering är utgångspunkten likvärdigt bemötande, likvärdig 
service och likvärdig myndighetsutövning till kvinnor och män, flickor och 
pojkar. Nedan presenteras Individ- och familjeomsorgsnämndens mål att arbeta 
vidare med under en treårsplan för att integrera jämställdhetstänk i klientnära 
arbete. 

 

 • Mål: Att öka kunskapsnivån kring normkritik beträffande genus 

Ett första steg för att ge medarbetare förutsättningar att integrera 
jämställdhetsarbetet i det ordinarie arbetet är att ge dem ökad kunskap kring 
normkritiskt tänkande, diskriminering och stereotypa uppfattningar beträffande 
genus. Ökad kunskap leder förhoppningsvis till att starta tankeprocesser hos 
medarbetare kring bemötande och förhållningssätt till kvinnor och män, flickor 
och pojkar. Nästa steg är att medarbetare ska kunna sätta kunskapen i relation 
till sitt arbete med brukare/klienter. De behöver därför utbildas eller få 
föreläsning om normer kring kön i samhället och könsstereotypa 
förhållningssätt inom socialtjänsten i förhållandet till klient. Det kan exempelvis 
ske genom föreläsning av genuspedagog eller annan kunnig. 

Åtgärd 1: Utbildningsinsatser/föreläsning, att komma igång under ht -18 eller 
vt-19. 

Åtgärd 2: Att varje enhet en gång per år, under en treårsperiod, belyser frågor 
kring normkritiskt tänkande gällande genus vid verksamhetsmöte/enhetsmöte. 

 

• Mål: Säkra ett likvärdigt och gott bemötande samt delaktighet och 
medskapande där detta är möjligt, oavsett kön  

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar redan idag med att jämföra 
resultat från olika undersökningar mellan könen som exempelvis 
återaktualiseringar, utredningstid och systematisk uppföljning genom BBIC1. 
Här förs statistik och vissa frågor följs över tid. Mer finns dock att göra i 
sammanställning, analys och eventuella åtgärder utifrån vad resultaten visar. 
Arbetet har påbörjats och förvaltningen behöver vara lyhörd för ytterligare 

                                                      
1 BBIC=Barns behov i Centrum, Arbetsmodell framtagen av Socialstyrelsen som följs i 
utredningar inom den sociala barn- och ungdomsvården 
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områden och undersökningar som kan belysa eventuella skillnader mellan 
könen.  

Åtgärd 1: Följa eventuella könsskillnader för frågor som rör bemötande, 
delaktighet och medskapande i exempelvis IFOs nationella 
brukarundersökning, resultat från KKiK2 och i lokala brukarundersökningar på 
enhetsnivå.  

Åtgärd 2: Verksamheter/enheter ser över var det kan finnas risk att kvinnor 
och män, flickor och pojkar inte bemöts lika eller inte får likvärdiga möjligheter 
att påverka utredning och insatser.  

 

• Mål: Att identifiera eventuella könsskillnader i verksamheter utifrån likvärdig 
service och likvärdig myndighetsutövning samt insatsers omfattning och 
utformning. 

Det saknas kunskap om beslut samt insatsers omfattning och utformning skiljer 
sig åt i förvaltningen beroende av kön. Individ- och familjeomsorgsnämnden 
bör undersöka det närmare. Det är också av vikt att titta på om det är 
övervägande män/pojkar eller kvinnor/flickor som söker hjälp och vilken typ 
av hjälp ansökan gäller. Exempelvis kan Chatten och Öppenvården vara 
verksamheter att titta lite extra på. 

Åtgärd 1: Följa olika former av insatser och se hur det skiljer sig åt beträffande 
kön. 

Åtgärd 2: Överväga behovet av bedömningsinstrument som minskar 
subjektivitet i bedömningar. 

Programmets utformning för jämställdhetsintegrering är inriktat på eventuella 
skillnader mellan kön. Individ- och familjeomsorgsnämnden vill poängtera att 
det finns fler faktorer än kön som ingår i ett jämställdhetsperspektiv så som 
etnicitet, socioekonomisk bakgrund och sexuell läggning. Borås Stad arbetar 
med HBTQIA3, för att förhindra att medarbetare bli särbehandlande utifrån sin 
sexuella läggning. Utöver att omfatta medarbetare borde det arbetet även 
inkludera medborgare, kunder och brukare. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden tänker att detta till viss del även kan tas med i arbetet 
med jämställdhetsintegrering. I:et i HBTQIA, det vill säga ”intergender”, 
innebär att en person varken identifierar sig som man eller kvinna, eller som 
pendlar mellan att identifiera sig som man eller kvinna. Svårigheter med att 
fastställa kön hos den vi möter påverkar vårt bemötande och är viktigt att 
känna till när normer kring kön tas upp. 

Beslutsunderlag 

1. "[Bilaga, datum]"  

2. "[Bilaga, datum]"                                 

                                                      
2 KKiK=Kommunens kvalitet i Korthet är ett nationellt jämförelseinstrument som använder 
cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden 

3 HBTQIA förkortning för Homosexuell, Bisexuell, Transperson, Queer, Intergender och 

Asexuell  
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Samverkan 

Ärendet har samverkats på FSG den 16 juni 2018. 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden.  

 

 

 

Mats Tolfsson 

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 
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§ 50 Dnr FOFN 2018-00068 1.1.3.1 

Program för jämställdhetsintegrering 2018 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden är ansvarig för uppföljning och revidering av 
rubricerat program och ger förvaltningen i uppdrag att inhämta varje 
nämnd/bolags plan för jämställdhetsintegrering. Planen ska upprättas för en 
treårsperiod och utvärderas årligen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering i 
Borås Stad och gett Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att årligen följa 
upp och revidera arbetet. Programmet gäller för samtliga nämnder och bolag. 

Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna, 
höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan 
kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. 

Arbetet sker inom tre målområden; 

 Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 

  Makt och hälsa 

 Makt och mäns våld mot kvinnor. 

I bilagan ”Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad” beskrivs 
målområdena mer utförligt. 

Varje nämnd/bolag ska utarbeta en plan för jämställdhetsintegrering som riktar 
sig till medborgare, kunder och brukare. Planen ska utgå från de tre 
målområdena och upprättas för en treårsperiod. Planen ska utvärderas årligen 
och Fritids- och folkhälsonämnden ska sammanställa nämndernas och bolagens 
arbete en gång per år.  
 
Varje nämnd/bolag ska senast den 30 juni redovisa sitt arbete till Fritids- och 
folkhälsonämnden. Nämnden sammanställer arbetet och redovisar till 
Kommunstyrelsen i september månad.  

Beslutsunderlag 

Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad 

 

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 

2018-04-04 
 

 

Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Justeras 2018-04-09.  
    
 
 
Ida Legnemark (V) Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2018-04-10. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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För uppföljning och revidering ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden
Gäller för: Alla nämnder och bolag
Dokumentet gäller till och med: 2020

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Program för 
jämställdhetsintegrering 
i Borås Stad
Inledning
Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna, höja 
kvaliteten och säkerhetsställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor 
och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Den innebär att alla 
kvinnor och män, flickor och pojkar, har rätt till likvärdigt bemötande, likvärdig service 
och likvärdig myndighetsutövning.

Jämställdhetsintegrering ger förutsättningar för att jämställdhetsarbetet ska kunna bli 
en del av det ordinarie arbetet och det ska utföras av verksamheternas ordinarie personal, 
inte av speciellt utsedda eller anställda personer. 

För att jämställdhetsintegrera stadens alla verksamheter krävs kunskaper om könets 
betydelse och om vilka normer som påverkar individens identitet och villkor. Denna 
kunskap är en viktig förutsättning för att arbetet ska leda till förändringar av attityder 
och värderingar, som kan tillgodose medborgares, kunders och brukares behov. 

Grunden för det offentliga Sveriges jämställdhetsarbete är de nationella målen för 
jämställdhetspolitiken som riksdag och regering lagt fast. Det överordnade målet är att 
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, vilket innebär:

• En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha 
samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för 
beslutsfattandet.

• Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och 
villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet 
livet ut.

• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män 
ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på 
lika villkor. 

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska 
ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

Borås Stad är sedan 20091 ansluten till CEMR-deklarationen, Council of European 
Municipalities and Regions, som bygger på sex grundläggande principer:

1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet.

2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra 
missgynnanden bekämpas.

3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning 
för ett demokratiskt samhälle.

1 The Council of European Municipalities and Regions (CEMR)



4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet.

5. Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/regionens verksamheter är nödvändiga 
för att främja jämställdhet.

6. Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att 
jämställdhetsarbetet ska nå framgång.

I september 2014 undertecknade Borås Stad avsiktsförklaringen för ett Jämställt Västra 
Götaland och anslöt sig därmed till den länsövergripande strategin för jämställdhetsintegrering 
2014-2017. Syftet med strategin är att anpassa, konkretisera och implementera nationella 
jämställdhetsplitiska mål utifrån regionala förutsättningar, samt fördjupa samverkan mellan 
centrala aktörer och tydliggöra roll- och ansvarsfördelning. Strategin syftar även till att 
förbättra förutsättningarna för uppföljning och utvärdering av jämställdhetspolitiken 
på regional nivå. 

Arbete i tre målområden
Jämställdhetsintegrering i Borås Stad ska utgå från den länsövergripande strategins tre 
målområden:

• Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet – förutsättningar för arbete, 
föräldraskap, utbildning, politiskt inflytande och jämställd regional tillväxt. 

• Makt och hälsa – jämställd hälsa som en fråga om fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande och fokuserar särskilt på normer för kön och deras inverkan på hälsa, 
tillgången till idrott samt kultur- och föreningsliv.

• Makt och mäns våld mot kvinnor – med fokus på våld i nära relationer, 
våldsförebyggande åtgärder samt stöd till grupper med svagt samhälleligt skydd.  

Uppdrag till nämnder och bolag
Varje nämnd/bolag ska utarbeta en plan för jämställdhetsintegrering som riktar sig till 
medborgare, kunder och brukare. Planen ska utgå från de tre målområdena och upprättas 
för en treårsperiod. Planen ska utvärderas årligen och redovisas till Kommunstyrelsen.

Planen ska innehålla:

• Verksamhetens behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en 
jämställdhetsintegrerad budget (gender budget)

• Redovisning av tre mål som nämnden/bolaget ska uppnå under planperioden

• Verksamhetens uppnådda resultat av insatser och åtgärder

Uppföljning
Fritids- och folkhälsonämnden ska följa upp nämndernas och bolagens arbete.

4 Borås Stad  |   program för jämställdhetsintegrering

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2013/2013-99.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2013/2013-99.pdf


Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
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boras.se 
E-post 

fritidfolkhalsa@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2018-04-06 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2018-00068 1.1.3.1 

  

 

 

Remiss: Program för jämställdhetsintegrering 2018 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Servicenämnden 

11. Sociala omsorgsnämnden 

12. Tekniska nämnden 

13. Vård- och äldrenämnden 

14. Kommunstyrelsen 

15. Överförmyndarnämnden 

16. AB Bostäder i Borås  

17. Borås TME 

18. Borås Djurpark 

19. Borås Energi och Miljö AB 

20. Borås Elnät 

21. Borås Parkerings AB 

22. Industribyggnader i Borås AB 

23. Fristadbostäder AB 

24. Viskaforshem AB 
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25. AB Toarpshus 

26. AB Sandhultsbostäder  

 

Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den 

2018-06-30. Remissvaren skickas i elektronisk form till ff.diarium@boras.se 

gärna i både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller 

remissinstansens namn. Ange diarienummer FOFN 2018-00068 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Åsa Skytt Jansson 
Handläggare 
033 357219

mailto:ff.diarium@boras.se


 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

ifo@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Margareta Jensholm 
Handläggare 
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Datum 

2018-06-19 
Instans 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2018-00110 1.1.3.1 
 

  

 

Initiativärende Extratjänster  

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet till nästkommande nämndsmöte. 

 

Ärendet i sin helhet 

Alliansen har inkommit med ett initiativärende rörande extratjänster.  
Ärendet kommer att beredas av förvaltningen till nästkommande nämndsmöte.         

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Initiativärende Extratjänster. 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 



Initiativärende till Individ- och Familjeomsorgsnämnden 
Från Allianspartierna  2018-05-21 

 

 
Extratjänster 
 
Extratjänsterna är en av flera subventionerade anställningsstöd i Sverige idag och lanserades 2015 
speciellt riktad mot offentlig sektor och senare även ideell sektor samt privata utförare inom 
välfärden. 
 
Genom extratjänster har kommun, landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att få 
en extra resurs som kan stötta verksamheten. Extratjänster riktas främst till personer som av olika 
skäl som står långt från arbetsmarknaden. Idag omfattas deltagare som varit i jobb- och 
utvecklingsgarantin samt vissa nyanlända invandrare. Extratjänster är ett verktyg som kan ge båda 
nyanlända och långtidsarbetslösa en väg in på arbetsmarknaden. 
 
Arbetsgivare som anställer med extratjänst får ett ekonomiskt stöd motsvarande lönekostnaden 
upp till 12 månader, ett stöd som kan förlängas ytterligare med 12 månader. Subvention för 
handledarstöd ingår. 
 
Det är viktigt att arbetsuppgifterna som ryms inom extratjänster är sådana som arbetsgivarna 
annars inte hade anställt en person för att utföra. Risken är annars påtaglig att vanliga 
anställningar, som hade tillkommit utan lönesubvention, trängs undan. 
 
  
Med ovanstående taget i beaktande vill vi ha svar på: 

- Hur många extratjänster finns inom förvaltningen? 
- Vad är syftet och arbetsuppgifterna för extratjänsterna? 
- Hur många handledare finns utbildade för uppdraget? 
- Vad är kostnaden för  förvaltningen? 
- Vilka konsekvenserna bli det, för den anställde och för nämnden, om statsbidraget 

försvinner? 
 

 
 
 
 
2018-05-21 
 
För Moderaterna   För Liberalerna  
Urban Svenkvist   Patric Cerny  
 
För Centerpartiet   För Kristdemokraterna  
Mattias Danielsson     Lars Lyborg 
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Datum 

2018-06-19 
Instans 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2018-00078 1.3.2.25 
 

  

 

Anmälningsärenden 2018-06-19 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 

 

1. Motion - FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning 

Dnr 2017-00216 700 

 

2. Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2017 

Dnr 201800092 

 

3. SCB:s Medborgarundersökning 2017 

Dnr 201700396 

 

4. Kommunens Kvalitet i Korthet 2017 

Dnr 201700569 

 

5. Information om avslutat ärende från Arbetsmiljöverket för ärende 

2017/052206 

Dnr 2017-00233 

 

6. Internhyressystemet, förtydligande avseende 2:a hands uthyrning och 

komplettering av regler för lokalbank 

Dnr LFN 2018/00069  

 

7. Internhyra - förslag till ett nytt system  
Dnr KS 2015-00796 206 

 

8. Rekommendation om att godkänna Handlingsplan för psykisk hälsa 

2018-2020 

Dnr KS 2018-00055 1.1.6.3 

 

9. Revisionsredogörelse och revisionsberättelse för Individ- och 

familjeomsorgsnämnden 2017 
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10. Översiktsplan för Borås 

KF beslut 2018-04-12 § 74  

 

11. Erfarenhetsrapport från Personligt Ombud Borås 

 

12. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval 

KF beslut 2018-05-17 § 88 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Mats Tolfsson 

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 



     PROTOKOLLSUTDRAG 
   Sammanträdesdag 

    2018-03-22 
 

 
 
 
 
 
 
§ 59    Dnr 2017-00216 700 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 36, sid B 710)  
 
Ida Legnemark har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-02-23 lämnat in 
rubricerad motion. I motionen föreslås att en handbok kopplad till FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning för 
förtroendevalda och anställda i Borås Stad tas fram. 
Motionen har skickats på remiss till fjorton nämnder, Centrala 
funktionshinderrådet och Ungdomsrådet. 
Tolv av fjorton nämnder har lämnat yttrande. Grundskolenämnden och 
Miljönämnden har inte lämnat något svar. Tio av nämnderna tillstyrker förslaget 
medan Servicenämnden avstår från yttrande och Kulturnämnden avstyrker 
motionen. Centrala funktionshinderrådet och ungdomsrådet tillstyrker motionen. 
Det finns ett antal motioner inom området mänskliga rättigheter som är under 
beredning. Kommunstyrelsen anser att det finns ett behov av att kartlägga allt gott 
arbete som bedrivs inom mänskliga rättigheter samt att ta fram ett förslag på Borås 
Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga rättigheterna.  
I detta arbete får förslagen i motionerna beaktas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-19, § 83 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 
Motionen är besvarad. 
 
Kommunstyrelsen får ett uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens 
nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt ta fram ett förslag på Borås Stads 
fortsatta arbete med att stärka mänskliga rättigheter.    
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Motionen är besvarad. 
 
Kommunstyrelsen får ett uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens nuvarande arbete 
med mänskliga rättigheter samt ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka 
mänskliga rättigheter.    
 
  



 
  2018-03-22 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 5 april 2018, 
kl 14.00 
 
 
Per-Olof Höög (S) 
 
 
Ulrik Nilsson (M)  Gun-Britt Persson (S) 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
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Postadress 

501 80 Borås 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Johan Olovson 
Handläggare 
033 355017 
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Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00092 1.4.2.1 

  

 

Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet läggs till handlingarna.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Under 2017 har Staden börjat använda ett nytt system (Infracontrol) för 

synpunktshantering. Ovana och okunskap om det nya systemet har gjort att 

handläggningen inledningsvis i vissa fall ej har hanterats helt enligt rutin. Fel 

som upptäckts har dock åtgärdats och medarbetare har utbildats så att 

hanteringen av ärenden i framtiden ska ske på rätt sätt.  

Antalet inkomna synpunkter under 2017 jämfört med tidigare år har ökat 

markant, från 559 år 2016 till 1069 år 2017. Vad som bidragit till att så många 

fler lämnat sina synpunkter via webben tror vi är flytten till det nya systemet. 

Många upptäcker nu också då de gör en felanmälan funktionen Synpunkter och 

passar på att lämna även sin synpunkt denna vägen. Dessutom finns 

synpunktshanteringen som app vilket förenklar för engagerade boråsare att göra 

sin röst hörd.                

Ärendet i sin helhet 

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 31 december 2017, samt 
fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

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

Under 2017 har Staden börjat använda ett nytt system (Selfpoint) för 
synpunktshantering. Ovana och okunskap om det nya systemet har gjort att 
handläggningen inledningsvis i vissa fall ej har hanterats helt enligt rutin. Fel 
som upptäckts har dock åtgärdats och medarbetare har utbildats så att 
hanteringen av ärenden i framtiden ska ske på rätt sätt. 
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Antalet inkomna synpunkter under 2017 jämfört med tidigare år har ökat 
markant, från 559 år 2016 till 1069 år 2017. Vad som bidragit till att så många 
fler lämnat sina synpunkter via webben tror vi är flytten till det nya systemet. 
Många upptäcker nu också då de gör en felanmälan funktionen Synpunkter och 
passar på att lämna även sin synpunkt denna vägen. Dessutom finns 
synpunktshanteringen som app vilket förenklar för engagerade boråsare att göra 
sin röst hörd. 

  

Antal inkomna synpunkter Januari – December 2017 

Verksamhetsområde Antal 
Vanligaste verksamhetsspecifika 
synpunkten 

Kommunstyrelsen 36 Kollektivtrafik 

Lokalförsöningsnämnden 23 Brist i markskötsel 

Samhällsbyggnadsnämnden 6 Klagomål på handläggning/Fråga om 
avgifter 

Servicenämnden 5 snöröjning och uppsagda markskötselavtal 

Tekniska nämnden 560 Frågor om gång- och cykelvägar 

Miljö- och 
konsumentnämnden 

4 Klagomål miljötillsyn 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

48 Trasig belysning vid motionsspår och 
badplatser 

Kulturnämnden 25 Klagomål på tjänster, bland annat 
öppettider, hemsida och service 

Förskolenämnden 30 Synpunkterna handlade till största del om 
klagomål på lokaler och utemiljö. 

Grundskolenämnden 46 Klagomål - Tjänst olika skolenheter 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

7 Värdegrund 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

27 Synpunkter/klagomål på ärendets hantering 
och bemötande 

Arbetslivsnämnden 13 Tjänst 

Sociala omsorgsnämnden 47 Ej utförda insatser och bristande trygghet 
(privatutförare boende) 

Vård- och äldrenämnden 192  

Totalt för förvaltningen 1069  

Fördelning kommungemensamma kriterier 

Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått 
Beröm 

2017 
Fråga 
2107 

Förslag 
2017 

Klagomål 
2017 

Utfall 
2017 

Bemötande 11 2 1 40 54 

Fysisk miljö 11 95 143 363 612 

Information 0 23 12 48 83 

Tjänster 8 38 18 157 221 
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Verksamhetsmått 
Beröm 

2017 
Fråga 
2107 

Förslag 
2017 

Klagomål 
2017 

Utfall 
2017 

Totalt 30 158 174 608 970 

Ständiga förbättringar 

Kommunstyrelsen 

Majoriteten av synpunkter har rört sig om var man hittar information eller 
önskemål av olika slag. Frågor har besvarats och vid behov har 
informationsmaterial förmedlats. Önskemål om ändringar på webben och e-
tjänster har i de flesta fall uppfyllts direkt, genom uppdateringar och eller 
korrigeringar. Detta har lett till att vi fått en bättre förståelse för medborgarnas 
behov och därmed bättre kunna anpassa vår information och digitala service 
efter den. 

Lokalförsörjningsnämnden 

Synpunkterna, tillsammans med övriga avvikelserapporter, kommer att 
analyseras vid Ledningens genomgång i februari. Vid behov kommer en 
åtgärdsplan att tas fram. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Antalet inkomna synpunkter är för lågt för att förvaltningen ska kunna 
analysera och dra några slutsatser kring förbättringsområden och förändrat 
arbetssätt. Alla tjänster under verksamhet är under ständig utveckling och 
förbättring. 

Tekniska förvaltningen arbetar med ständiga förbättringar och varje 
avdelning/enhet ansvarar för att analyser och utvärdera inkomna synpunkter 
samt identifiera eventuella utvecklingsområden. 

Persontransportavdelningen har inte varit med fullt ut. Nya kategorier för 
avdelningens verksamheter har under hösten 2017 lagts till och personalen har 
fått utbildning i synpunktshanteringssystemet. Från och med 1 jan. 2018 ska alla 
förvaltningens verksamheter vara med inkl. Persontransportavdelningen. 

  

Nedan redovisas några exempel på synpunkter som resulterade i förbättring: 

 Önskemål om belysning stolpe i korsningen Grändgatan-Kyrkvägen. 
Synpunkten gjorde om till arbetsorder och korsningen blev belyst. 
Synpunktslämnaren skickade tackmail och bild på den nya belysningen. 

 En boende i Asklanda ville att vi tog bort nattsläckningen. Synpunkten 
gjordes om till arbetsorder och 2 av 3 stolpar släcktes ner i ett område. 

 Flera personer har hört av sig från Dalsjöfors med önskemål om ny 
lekplats. Svar till berörda med karta över befintliga lekplatser samt 
förklaring med avståndsbedömning till omkringliggande lekplatser. 
Synpunkterna sparas inför kommande års planeringar. 

 Många synpunkter angående önskemål om att ta bort träd. Genom 
synpunktshanteringsprogrammet upplevs en förbättrad funktionalitet 
inför kommande större röjningsinsatser jämfört med tidigare. 

De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så 
varit möjligt beaktats för framtiden. 
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Till Textilmuseet har det inkommit två utställningsförslag. I ena fallet att visa 
gamla boråsbilder. Handläggarens svar är att i dagsläget finns det inget utrymme 
att göra extrautställning utöver det som redan görs. I det andra fallet hade 
föreslagen utställning redan blivit bokad och inte möjlig att ta emot. 

Borås Konstmuseum får beröm för kulturen i Borås Stad, samt att Textilmuseet 
får beröm för fina, intressanta och välgjorda utställningar och arrangemang. 
Synpunktslämnarna vill inte ha svar. 

När det gäller klagomål på tjänster avser den bland annat nedläggning av 
Rockborgen. Synpunktslämnaren vill inte ha svar. Önskemål om lördagsöppet, 
och helst till klockan 19.00 på vardagar på Byttorps bibliotek, har 
synpunktslämnaren fått till svar att de minskade öppettiderna förklaras med det 
aktuella budgetläget. Angående klagomål på att bibliotekets hemsida återigen 
ändrats har synpunktslämnaren fått till svar att leverantören av webbplatsen 
kontinuerligt arbetar med förbättringar för att få tillgång till bibliotekets utbud 
av tjänster och medier. Ett klagomål har tagits emot där synpunktslämnaren 
frågade efter ett kladdpapper och blev hänvisad till att ta ur papperskorgen 
(återvinningen). Synpunktslämnaren vill inte ha svar. 

I samband med Billgrenutställningen på Borås Konstmuseum inkom förslag om 
att öka besökssiffrorna genom att bland annat dela ut fribiljetter, införa QR-kod 
eller ta med en vän gratis. Handläggaren lämnar svar om att i slutet av 
utställningsperioden genomfördes en del av de inkomna förslagen. 

Synpunkter (åsikter) har inkommit föranlett av en händelse på Kristinebergs 
bibliotek. Åsikterna har uppkommit i samband med reaktioner på att Astrid 
Lindgrens klassiker "Pippi i Söderhavet" lästes upp för en grupp barn. 
Synpunktslämnarna vill inte ha svar. 

En synpunktslämnare vill att Kristinebergs bibliotek ska finnas kvar och inte 
rivas. Synpunktslämnaren vill inte ha svar. 

Förslag om att skyndsamt ordna en lösning för de band som repeterar på 
Rockborgen, införa en fond eller att ge bidrag till ungdomar som vill arrangera 
musik i stan samt att sänka de dokumenterings- och redovisningskrav som 
finns. Synpunktslämnaren vill inte ha svar. 

En synpunktslämnare klagar över hur affischering görs på stadens "pelare". Det 
är dålig stil att sätta upp nya affischer över arrangemang som ännu inte ägt rum. 
Synpunktslämnaren vill inte ha svar. 

Synpunkt om klagomål har inkommit i samband med utställningen In 
Situ//GIBCA extended där konstverket på Kulturhusets fasad med tillhörande 
morseljud är för hög och stör nattsömnen för närboende. Synpunktslämnaren 
har fått till svar att ljudnivån ska sänkas. 

Uppsatta strålkastare mot Alfred Nobels väggmålning på Sandwalls plats 
bländar och lyser rätt in i boendes vardagsrum. Handläggaren har tagit kontakt 
med Servicekontoret, Tekniska förvaltningen och fastighetsägaren för 
omedelbar åtgärd. 

En synpunktslämnare tycker att en målning på Norrby är dålig och ful. 
Handläggaren lämnar svar om att meningarna allt som oftast går isär gällande 
konstverk. Det är närmast omöjligt att ta fram konst som uppskattas av precis 
alla. 

En synpunktslämnare vill att konst ska vara tillgänglig på nätet så allmänheten 
kan se var den är placerad. Synpunktslämnaren framför även att kommunen har 
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en dålig telefonpolicy, vilket gäller chefer i allmänhet i Borås Stad. 
Synpunktslämnaren vill inte ha svar. 

Under 2017 har trettio synpunkter inkommit till förvaltningen via 
synpunktshanteringssystemet. Antalet synpunkter har således ökat under andra 
halvåret då det under första halvåret endast inkom fyra synpunkter. En 
anledning till denna ökning bör vara att synpunkter som tidigare endast lämnats 
till förskolan, nu i större utsträckning anmäls till huvudmannen. Detta är i sig en 
effekt av att systemet gjorts mer känt för stadens medborgare och kunder. 

I utredningsarbetet med anledning av inkomna anmälningar från 
Skolinspektionen, har det dock visat sig att information om anmäld händelse 
eller händelser inte kommit huvudmannen till känna innan anmälningen har 
gjorts. Med anledning av detta behöver Förskoleförvaltningen fortsätta att 
aktivt arbeta med att informera allmänheten om möjligheten att lämna in 
synpunkter via synpunktshanteringssystemet. Ett led i detta är att alla 
medarbetare behöver känna till hur inkomna synpunkter skall hanteras, vilket 
respektive chef behöver säkerställa. Det är viktigt att i ett tidigt skede få 
möjlighet att bemöta och åtgärda eventuella brister i verksamheten. Inkomna 
synpunkter är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer i 
förvaltningen. 

Under hösten inkom en synpunkt gällande önskemål om förbättrad information 
om de öppna förskolorna och familjecentralerna i staden. Önskemål om mer 
samlad information om öppettider och aktiviteter för de olika enheterna 
framfördes. Detta föranledde en översyn av hemsidorna och en gemensam 
kalender innehållande aktiviteter från alla de öppna förskolorna och 
familjecentralerna skapades. 

Synpunkt inkom under hösten även gällande information om inloggning i 
förskolans IT-stöd för ansökan/uppsägning av förskoleplats och 
schemahantering, vilken föranledde förbättringsåtgärder i form av mer och 
tydligare information på hemsidan. 

Under hösten inkom vidare flera synpunkter på Kerstinsgårdens utemiljö, med 
anledning av att utegården minskade då en skolpaviljong sattes upp på 
förskolan område. Detta föranledde att Förskoleförvaltningen förde frågan 
vidare till Lokalförsörjningsförvaltningen, som utredde ärendet. Det resulterade 
i att åtgärder inte behövde vidtagas för att utöka utegården på berörd förskola, 
då en mätning av utegårdens storlek visade att tillräckligt med friyta fanns även 
efter uppsättande av paviljongen. 

Under 2017 har trettio synpunkter inkommit till förvaltningen via 
synpunktshanteringssystemet. Antalet synpunkter har således ökat under andra 
halvåret då det under första halvåret endast inkom fyra synpunkter. En 
anledning till denna ökning bör vara att synpunkter som tidigare endast lämnats 
till förskolan, nu i större utsträckning anmäls till huvudmannen. Detta är i sig en 
effekt av att systemet gjorts mer känt för stadens medborgare och kunder. 

I utredningsarbetet med anledning av inkomna anmälningar från 
Skolinspektionen, har det dock visat sig att information om anmäld händelse 
eller händelser inte kommit huvudmannen till känna innan anmälningen har 
gjorts. Med anledning av detta behöver Förskoleförvaltningen fortsätta att 
aktivt arbeta med att informera allmänheten om möjligheten att lämna in 
synpunkter via synpunktshanteringssystemet. Ett led i detta är att alla 
medarbetare behöver känna till hur inkomna synpunkter skall hanteras, vilket 
respektive chef behöver säkerställa. Det är viktigt att i ett tidigt skede få 
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möjlighet att bemöta och åtgärda eventuella brister i verksamheten. Inkomna 
synpunkter är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer i 
förvaltningen. 

Under hösten inkom en synpunkt gällande önskemål om förbättrad information 
om de öppna förskolorna och familjecentralerna i staden. Önskemål om mer 
samlad information om öppettider och aktiviteter för de olika enheterna 
framfördes. Detta föranledde en översyn av hemsidorna och en gemensam 
kalender innehållande aktiviteter från alla de öppna förskolorna och 
familjecentralerna skapades. 

Synpunkt inkom under hösten även gällande information om inloggning i 
förskolans IT-stöd för ansökan/uppsägning av förskoleplats och 
schemahantering, vilken föranledde förbättringsåtgärder i form av mer och 
tydligare information på hemsidan. 

Under hösten inkom vidare flera synpunkter på Kerstinsgårdens utemiljö, med 
anledning av att utegården minskade då en skolpaviljong sattes upp på 
förskolan område. Detta föranledde att Förskoleförvaltningen förde frågan 
vidare till Lokalförsörjningsförvaltningen, som utredde ärendet. Det resulterade 
i att åtgärder inte behövde vidtagas för att utöka utegården på berörd förskola, 
då en mätning av utegårdens storlek visade att tillräckligt med friyta fanns även 
efter uppsättande av paviljongen. 

Under 2017 har trettio synpunkter inkommit till förvaltningen via 
synpunktshanteringssystemet. Antalet synpunkter har således ökat under andra 
halvåret då det under första halvåret endast inkom fyra synpunkter. En 
anledning till denna ökning bör vara att synpunkter som tidigare endast lämnats 
till förskolan, nu i större utsträckning anmäls till huvudmannen. Detta är i sig en 
effekt av att systemet gjorts mer känt för stadens medborgare och kunder. 

I utredningsarbetet med anledning av inkomna anmälningar från 
Skolinspektionen, har det dock visat sig att information om anmäld händelse 
eller händelser inte kommit huvudmannen till känna innan anmälningen har 
gjorts. Med anledning av detta behöver Förskoleförvaltningen fortsätta att 
aktivt arbeta med att informera allmänheten om möjligheten att lämna in 
synpunkter via synpunktshanteringssystemet. Ett led i detta är att alla 
medarbetare behöver känna till hur inkomna synpunkter skall hanteras, vilket 
respektive chef behöver säkerställa. Det är viktigt att i ett tidigt skede få 
möjlighet att bemöta och åtgärda eventuella brister i verksamheten. Inkomna 
synpunkter är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer i 
förvaltningen. 

Under hösten inkom en synpunkt gällande önskemål om förbättrad information 
om de öppna förskolorna och familjecentralerna i staden. Önskemål om mer 
samlad information om öppettider och aktiviteter för de olika enheterna 
framfördes. Detta föranledde en översyn av hemsidorna och en gemensam 
kalender innehållande aktiviteter från alla de öppna förskolorna och 
familjecentralerna skapades. 

Synpunkt inkom under hösten även gällande information om inloggning i 
förskolans IT-stöd för ansökan/uppsägning av förskoleplats och 
schemahantering, vilken föranledde förbättringsåtgärder i form av mer och 
tydligare information på hemsidan. 

Under hösten inkom vidare flera synpunkter på Kerstinsgårdens utemiljö, med 
anledning av att utegården minskade då en skolpaviljong sattes upp på 
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förskolan område. Detta föranledde att Förskoleförvaltningen förde frågan 
vidare till Lokalförsörjningsförvaltningen, som utredde ärendet. Det resulterade 
i att åtgärder inte behövde vidtagas för att utöka utegården på berörd förskola, 
då en mätning av utegårdens storlek visade att tillräckligt med friyta fanns även 
efter uppsättande av paviljongen. 

I utredningsarbetet med flertalet av de anmälningar till Barn- och elevombudet 
och Skolinspektionen som Grundskolenämnden fått emot sig under 2016 och 
början av 2017, har det visat sig att informationen om händelsen eller 
händelserna som föranlett anmälan inte kommit huvudmannen till känna innan 
anmälningen har gjorts. Med anledning av detta har Grundskoleförvaltningen 
under 2017 aktivt arbetat med att informera allmänheten om möjligheten att 
lämna in synpunkter via synpunktshanteringsystemet. Förhoppningen med 
detta är att ärenden som tidigare gått såpass långt att en anmälan till Barn- och 
elevombudet och Skolinspektionen har skett, istället ska komma huvudmannen 
till känna i ett betydligt tidigare skede och omgående kunna hanteras. Även om 
antalet inkomna synpunkter av denna karaktär i relation till antalet anmälningar 
till Barn- och elevombudet och Skolinspektionen som Grundskolenämnden fått 
emot sig under 2017 är få, kan man se att ett flertal inkommit under året. Dessa 
har omgående hanterats huvudmannen och således har flera möjliga 
anmälningar till Barn- och elevombudet och Skolinspektionen kunnat undvikas. 

Ett större antal synpunkter gällande skolskjuts vid Dalsjöskolan inkom vid 
höstterminens början. Åtgärder vidtogs omgående och lektionsschemat lades 
om för att på ett bättre sätt passa tiderna för skolskjutsen vid skolans slut. Även 
om det såklart är olyckligt att detta problem uppstod är det positivt att flertalet 
vårdnadshavare använde sig av systemet för att lämna in sina synpunkter. 

Totalt sett är dock antalet inkomna synpunkter under året anmärkningsvärt få, 
sett till verksamhetens storlek. Anledningen till detta låga antal bedöms bero på 
att de som lämnar synpunkter till Grundskolenämndens verksamhet fortfarande 
ofta vänder sig direkt till en verksamhetsföreträdare med sin synpunkt istället 
för att skicka in dem via systemet. Arbetet med att sprida informationen om 
möjligheten att lämna synpunkter via systemet samt förbättra arbetet med 
hanteringen av inkomna synpunkter är en ständigt pågående process vilket 
kommer att fortsätta även under 2018. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har mottagit totalt sju (7) synpunkter 
under perioden januari-december 2017. Av de inkomna synpunkterna var ett 
förslag och sex klagomål. En åttonde inrapporterad synpunkt saknade innehåll. 

Förslaget gällde nytt program i gymnasieskolan. 

Av de sex klagomålen var två riktade till 
förvaltningsledningen/Utbildningskontoret.  En av dessa handlade om 
avvisande av otillbörlig person från en gymnasieskola i samband med Öppet 
hus och den andra om utsändning av gymnasieinformation i pappersformat. 
När det gäller de fyra klagomålen som ställts till gymnasieskolan handlade en 
om frånvaroregistrering, en om information om krav på läkarintyg i samband 
med frånvaro  och två om skrivningar på sociala medier. 

De inkomna synpunkterna har hanterats i vederbörlig ordning enligt 
synpunktsrutinen. Samtliga synpunktsärenden är avslutade. Synpunkterna har 
också analyserats för att se över rutiner och eventuella förändrings- eller 
förbättringsbehov. 

Under perioden har inga synpunkter inkommit rörande fysisk miljö. 
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Synpunkt lämnades med önskemål om Faxnummer som skulle vara tillgängligt . 
Detta lades ut på Borås stads hemsida. På samma sätt framfördes önskemål 
kring information om verksamt som även kompletterades och lades ut på 
hemsidan. 
Några synpunkter rörde social jourverksamhet och här ledde synpunkterna till 
att vissa rutiner förändrades. 
 
För att uppmuntra till ökad användning av synpunkter har Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen lagt in utbildnings- och inspirationstillfällen kring 
användning av synpunkter med enheterna i förvaltningen. Fler synpunkter ger 
möjlighet till att arbeta med ständiga förbättringar. 

Arbetslivsnämnden har mottagit totalt 13 synpunkter under perioden januari-
december 2017. Av de framförda synpunkterna var tolv klagomål och ett 
beröm. Två av synpunkterna på försörjningsenheten är sekretess och kan 
endast ses av berörd handläggare. 

De inkomna synpunkterna har hanterats delvis enligt synpunktsrutinen. 
Kriterier har dock inte valts i alla ärenden. Förvaltningen har arbeta med att 
göra rutinen känd under hösten 2017. Dessutom är det numera två användare 
som är ansvariga för systemet på förvaltningen och kan vara behjälpliga vid 
eventuella frågor som uppstår vid handläggning. 

Synpunkterna har utgjort underlag för granskning och vid behov förbättring 
och utveckling av förfaranden och rutiner. 

Inkomna synpunkter under under såväl 2016 som 2017 har bidragit till 
granskning av externa utförare. De synpunkter som berör de kommunalt 
förvaltade områdena är spridda på flera olika områden och är av varierande art. 
De har behandlats var och en för sig men inga generella slutsatser kan dras av 
att studera materialet varför inga övergripande utvecklings- eller 
förändringsarbeten följer. 

Vård- och äldrenämnden arbetar med ständiga förbättringar genom att varje 
enhet får analysera sina inkomna synpunkter och eventuella utvecklingsområde, 
dessa ska sedan tas med i egenkontrollen för 2018. Även en 
förvaltningsövergripande analys görs. Då så få synpunkter kategoriserats är det 
svårt att dra några slutsatser om de vanligast förekommande synpunkterna. 

Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade 
ärenden 

Totalt antal ej avslutade 
ärenden 

Totalt antal synpunkter 
som inkom under 
perioden januari – 

december 2017 

1032 37 1069 

Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Borås Stad har under 
året följt 
synpunktsrutinen 

Till större 
delen 

Majoriteten av förvaltningarna har delvis 
eller fullt ut följt rutinen. För att förbättra 
detta ytterligare finns det ett behov av 
ytterligare 
implementeringsarbete/utbildningar något 
som kommer att genomföras under 2018. 
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Kommunstyrelsen (2018-02-21) 

Förvaltningen har under året följt synpunktsrutinen till större delen. Ärenden 
har överlag besvarats enligt rutin, dock har avslut och kategorisering av ärenden 
inte alltid skett inom avsedd tidsram. För att åtgärda detta kommer det 
informeras och utbildas inom förvaltningen. 

Lokalförsörjningsnämnden (2018-02-07) 

Förvaltningen har under året följt synpunktsrutinen fullt ut. 

Samhällsbyggnadsnämnden (2018-01-30) 

Förvaltningen har under året följt synpunktsrutinen fullt ut. Inkomna ärenden 
har fördelats och besvarats inom angivna tidsgränser. 

Servicenämnden (2018-01-29) 

Förvaltningen har under året följt synpunktsrutinen fullt ut. 

Tekniska nämnden (2018-02-08) 

Förvaltningen har under året följt synpunktsrutinen till större delen. Rutinen är 
rätt så inarbetad inom förvaltningen dock har vi några saker som vi måste vara 
bättre på: Att återkoppla inom den tiden som anges i Borås Stads 
rutinbeskrivning för hantering av synpunkter. Under 2017 har ca 20% av de 
inkomna synpunkterna inte besvarats i tid. Och att avsluta ärenden i tid. 

Miljö- och konsumentnämnden (2018-02-23) 

Förvaltningen har under året följt synpunktsrutinen till större delen. Dröjde 
tyvärr med återkoppling i ett ärende som vi registrerade i Borås Rent & Snyggt-
appen istället. 

Fritids- och folkhälsonämnden (2018-02-01) 

Förvaltningen har under året följt synpunktsrutinen till större delen. 
Förvaltningen har till större delen följt synpunktsrutinen. Då det nya 
synpunktssystemet Infracontrol infördes valde förvaltningen skapa egna 
lathundar för att underlätta arbetet för handläggarna. 

Kulturnämnden (2018-02-05) 

Förvaltningen har under året följt synpunktsrutinen delvis. Kulturförvaltningen 
har delvis följt rutinen. Tre av de som lämnat in synpunkter har inte fått svar i 
tid, vilket är inom 10 arbetsdagar. 

Förskolenämnden (2018-02-08) 

Förvaltningen har under året följt synpunktsrutinen till större delen. Alla utom 
en synpunkt har hanterats enligt beslutad rutin. Anledningen till att en synpunkt 
inte avslutats inom tio dagar beror på systemfel, att synpunkten skickades runt 
mellan förvaltningar och att den inte kom synpunktsansvarig tillkänna förrän 
den redan var försenad. När den blev känd för synpunktsansvarig, hanterades 
den och avslutades samma dag. Det finns dock ett behov av ett fortsatt 
implementeringsarbete av rutinen så att den är känd och används av alla 
medarbetare. 

Grundskolenämnden (2018-01-24) 

Förvaltningen har under året följt synpunktsrutinen fullt ut. Förvaltningen 
använder sig regelbundet av rutinen i samband med synpunktshantering. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (2018-02-01) 

Förvaltningen har under året följt synpunktsrutinen fullt ut. 
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Individ- och familjeomsorgsnämnden (2018-02-01) 

Förvaltningen har under året följt synpunktsrutinen till större delen. 
Anteckningsfältet har inte alltid använts för att redovisa åtgärd 

Arbetslivsnämnden (2018-02-22) 

Förvaltningen har under året följt synpunktsrutinen delvis. Kriterier har inte 
valts i alla ärenden. Viktigt att alla handläggare känner till rutinen. 

Sociala omsorgsnämnden (2018-02-01) 

Förvaltningen har under året följt synpunktsrutinen till större delen. 
Handläggningstider har i enstaka fall överskridit rutinens anvisade tidsgränser. 

Vård- och äldrenämnden (2018-02-06) 

Förvaltningen har under året följt synpunktsrutinen till större delen. Nämnden 
följer rutinen men behöver bli bättre på att återkoppla inom utsatt tid. Ett annat 
förbättringsområde är att alla synpunkter kategoriseras enligt de 
kommungemensamma kriterierna. 

Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa 
organisationer, föreningar eller bolag. 

41 

 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Redovisning av Stadsledningskansliets synpunkter januari – 

december 2017. 

2. Beslutsförslag, Redovisning av Stadsledningskansliets synpunkter januari – 

december 2017. 

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Tekniska nämnden 

14. Vård- och äldrenämnden 

15. Överförmyndarnämnden  

  

 

 



Borås Stad 
  Sida 

11(11) 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Enhetsschef 
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§ 173 Dnr KS 2018-00092 1.4.2.1 

Anmälningsärende Redovisning av Borås Stads 
inkomna synpunkter 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

Under 2017 har Staden börjat använda ett nytt system (Infracontrol) för 
synpunktshantering. Ovana och okunskap om det nya systemet har gjort att 
handläggningen inledningsvis i vissa fall ej har hanterats helt enligt rutin. Fel 
som upptäckts har dock åtgärdats och medarbetare har utbildats så att 
hanteringen av ärenden i framtiden ska ske på rätt sätt.  

Antalet inkomna synpunkter under 2017 jämfört med tidigare år har ökat 
markant, från 559 år 2016 till 1069 år 2017. Vad som bidragit till att så många 
fler lämnat sina synpunkter via webben tror vi är flytten till det nya systemet. 
Många upptäcker nu också då de gör en felanmälan funktionen Synpunkter och 
passar på att lämna även sin synpunkt denna vägen. Dessutom finns synpunkts-
hanteringen som app vilket förenklar för engagerade boråsare att göra sin röst 
hörd.                

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Redovisning av Stadsledningskansliets synpunkter januari – 
december 2017. 

2. Beslutsförslag, Redovisning av Stadsledningskansliets synpunkter januari – 
december 2017.  
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§ 180 Dnr KS 2017-00396 100 

SCB:s Medborgarundersökning 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för handläggning.  

Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna samverkar i förbättringsarbetet 
inom de områden där det är relevant.       

Sammanfattning av ärendet 

Borås Stad har deltagit i Statistiska Centralbyråns, SCB, Medborgarunder-
sökning 2017. 131 kommuner har genomfört undersökningen under 2017.   

Undersökningen genomfördes mellan den 16 augusti och den 27 oktober 2017. 
Ett slumpmässigt urval på 1 600 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av 
dessa besvarade 36 procent enkäten- dvs 576 personer.   

Undersökningen innehåller tre olika delar med varsitt helhetsbetyg: 

• Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo 
och leva på. 

• Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verk-
samheter. 

• Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om invånarnas inflytande på 
kommunala beslut och verksamheter.  

Flertalet nämnder och bolag är berörda av resultaten och Kommunstyrelsen 
påtalar betydelsen av att de används i det egna förbättringsarbetet.  

Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna samverkar i förbättringsarbetet 
inom de områden där det är relevant.   

      

 

 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
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SCB:s Medborgarundersökning 2017 

Förslag till beslut 

Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för handläggning.  

Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna samverkar i förbättringsarbetet inom de 

områden där det är relevant.       

 

Sammanfattning 

Borås Stad har deltagit i Statistiska Centralbyråns, SCB, Medborgarundersökning 2017.  

131 kommuner har genomfört undersökningen under 2017.   

Undersökningen genomfördes mellan den 16 augusti och den 27 oktober 2017. Ett 

slumpmässigt urval på 1 600 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa 

besvarade 36 procent enkäten- dvs 576 personer.  

 

Undersökningen innehåller tre olika delar med varsitt helhetsbetyg: 

• Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva 

på. 

• Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter. 

• Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om invånarnas inflytande på kommunala 

beslut och verksamheter.  

Flertalet nämnder och bolag är berörda av resultaten och Kommunstyrelsen påtalar 

betydelsen av att de används i det egna förbättringsarbetet.  

Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna samverkar i förbättringsarbetet inom de 

områden där det är relevant.  

         

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad har deltagit i SCB:s Medborgarundersökning 2017. Sammanlagt har 131 

kommuner genomfört undersökningen under 2017.  Sedan undersökningen 

genomfördes första gången hösten 2005 har 266 av landets kommuner deltagit och 247 

av dessa har deltagit mer än en gång. 
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Undersökningen genomfördes mellan den 16 augusti och den 27 oktober 2017. Ett 

slumpmässigt urval på 1 600 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa 

besvarade 36 procent enkäten- dvs 576 personer. 

 

Undersökningens innehåll 

Undersökningen innehåller tre olika delar med varsitt helhetsbetyg: 

• Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva 

på. 

• Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter. 

• Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om invånarnas inflytande på kommunala 

beslut och verksamheter. 

Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. 

Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 

eller högre tolkas som ”mycket nöjd”. 

 

Resultat 

Här redovisas ett urval av resultaten inom respektive område. Resultaten redovisas för 

de två senaste mätningarna och 2017 års resultat jämförs med även med genomsnittet 

för riket, (här avses de 131 kommuner som deltagit).  

Hela resultat för Borås Stad redovisas i SCB:s resultatrapport, bilaga 3. Alla 

kommenterade skillnader mellan kommunens betygsindex och genomsnittsresultaten i 

SCB:s rapport är statistiskt säkerställda om inget annat anges.  

 

Nöjd Region-Index  Borås 
2015 

Borås 
2017 

Medel 
riket 2017 

Möjligheten att få arbete inom rimligt avstånd 63 64 57 

Utbud av olika boendeformer och möjligheten att 
hitta bostad 

53 50 52 

Hur trygg och säker du kan känna dig hemma och i 
samhället 

54 48 57 

Rekommendation till vänner och bekanta att flytta till 
Borås 

69 65 64 

 

De medborgare som besvarat enkäten ger ett bra betyg till möjligheten att få arbete 

inom rimligt avstånd, men de är inte lika nöjda med utbudet av bostäder.  Medborgarna 

i Borås känner sig också mindre trygga än medelvärdet för riket.  En majoritet kan ändå 

rekommendera andra att flytta till Borås, vilket tyder på att Boråsarna är nöjda med sin 

stad.  
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Nöjd Medborgar- Index Borås 
2015 

Borås 
2017 

Medel 
riket 2017 

Vad tror eller tycker du om förskolan 56 58 65 

Vad tror eller tycker du om grundskolan 52 52 59 

Vad tror eller tycker du om äldreomsorgen 46 45 52 

Vad tror eller tycker du om kulturverksamheten 70 71 62 

Vad tror eller tycker du om räddningstjänsten, 
(brandkåren) 

78 79 76 

 

Medborgarna i Borås ger ett lägre betyg till förskola, grundskola och äldreomsorg, 

jämfört med medelvärdet för riket. Det har under flera år varit mycket fokus på de 

verksamheterna, då det har varit brist på förskoleplatser och grundskolan fått kritik från 

Skolinspektionen för brister i verksamheten. Det har även funnits oro i äldreomsorgen, 

bl. a. relaterat till stadens arbete med att erbjuda heltidstjänster och borttagandet av 

delade schematurer. Detta har sannolikt påverkat medborgarnas uppfattning om 

verksamheterna. 

Andra områden som kulturverksamheten och räddningstjänsten får ett betyg över 

medelvärdet för riket. 

 

Nöjd Inflytande-Index Borås 
2015 

Borås 
2017 

Medel 
riket 2017 

Förtroende för politiker och högre tjänstemän 43 41 45 

Möjlighet att få kontakt med kommunens politiker 45 43 49 

Tillgång till information om kommunens 
verksamheter  

56 55 55 

 

Medborgarnas förtroende för kommunens politiker och högre tjänstemän samt 

möjligheten till kontakt med politiker får ett lågt betyg både i Borås och i riket som 

helhet. Samtidigt är medborgarna nöjda med informationen om kommunens 

verksamheter. Information till medborgarna förmedlas på många olika sätt, bl. a. via 

kommunens webbsida, genom sociala medier och genom utskick av informations-

tidningen Så Klart Borås till alla hushåll i kommunen.  

Medborgares kommentarer 

Utöver de förutbestämda frågorna i SCB: enkät, kan medborgarna även lämna 

fritextkommentarer. Det har lämnats mer än 200 kommentarer inom flera olika 

områden. De områden som fått flest kommentarer är Samhällsplanering och 

infrastruktur och Gator, vägar och parker.  Mängden kommentarer tyder på att detta är 

områden som är av betydelse för de medborgare som besvarat enkäten. (Bilaga 4)  

 Hur kan resultatet användas? 

Flertalet nämnder och bolag är berörda av resultaten och Kommunstyrelsen påtalar 

betydelsen av att de används i det egna förbättringsarbetet.  

När det gäller medborgarundersökningen är det viktigt att komma ihåg att den är en 

attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Den är tänkt att vara ett av flera 
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verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Därför 

behöver nämnderna även inhämta kunskap från andra håll om de områden som 

undersökningen tar upp. Det kan till exempel vara från brukarundersökningar, 

Kommunens Kvalitet i Korthet, LUPP- undersökningen, Öppna Jämförelser och 

nationell statistik inom berörda verksamheter.  

Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna samverkar i förbättringsarbetet inom de 

områden där det är relevant.  

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag  

2. KS- skrivelse  

3. SCB:s rapport  

4. Medborgares kommentarer  

                    

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden  

2. Fritids- och folkhälsonämnden  

3. Förskolenämnden  

4. Grundskolenämnden  

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden  

7. Kulturnämnden  

8. Lokalförsörjningsnämnden  

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden  

11. Servicenämnden  

12. Sociala omsorgsnämnden  

13. Stadsrevisionen  

14. Tekniska nämnden  

15. Vård- och äldrenämnden  

16. Överförmyndarnämnden  

17. BorasBoras  

18. Borås Energi och Miljö AB   

19. Borås Elnät AB  

20. Borås Parkerings AB  

21. Borås Djurpark AB  

22. AB Bostäder i Borås  

23. Fristadbostäder AB  

24. Viskaforshem AB  

25. Sandhultsbostäder  

26. Toarpshus  
 
 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 



 

AVSLUTSBREV 
Datum Vår beteckning Sid 

2018-05-02 2017/052206 1 (1) 
  

  

Avdelningen för inspektion 

Alen Fazlic,010-730 90 43 
arbetsmiljoverket@av.se 

BORÅS KOMMUN 
 
501 80 BORÅS 

 
 
 
 
 

 
Postadress: 112 79 Stockholm 
Telefon: 010-730 90 00 • Telefax: 08-730 19 67 
E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: www.av.se 
Organisationsnummer: 202100.2148 

 

Information om avslutat ärende 
   
Ert organisationsnummer: 212000-1561 
Arbetsställe: INDIVID OCH FAMILJEOMSORGEN ADM MM 

 
Den 12 oktober 2017 anmälde ni en arbetsolycka/ett allvarligt tillbud enligt 3 
kap. 3a § arbetsmiljölagen till oss. Anmälan gjordes av Maria Trygg och avsåg 
en olycka/ett tillbud som inträffade den 18 september 2017. 
 
Ni har inkommit till Arbetsmiljöverket med en utredning angående 
arbetsolyckan/tillbudet. 
 
Arbetsmiljöverket bedömer efter ett besök hos er den 19 april 2018 att er 
utredning och era åtgärder/åtgärdsplaner inte ger anledning till några 
ytterligare tillsynsinsatser från vår sida. Vi har därför avslutat ärendet. 
 
 

Läs mer om arbetsmiljö och reglerna på www.av.se 

Läs gärna mer om oss och om arbetsmiljöreglerna på vår webbplats 
www.av.se. Där kan ni också hämta arbetsmiljölagen och våra föreskrifter. 
 
Har ni frågor går det bra att kontakta oss. 
 
 
Med vänlig hälsning Sändlista epost 

maria.trygg@boras.se 
marianne.gunnarsson@boras.se 
 

 
Alen Fazlic 
Arbetsmiljöinspektör 

 

https://www.av.se/
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§ 241 Dnr KS 2015-00796 206 

Internhyra - förslag till ett nytt system 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar anta ”Tillämpningsföreskrift – Placering av lokaler i 
hyresnivåer” enligt upprättat förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fick i beslut från Kommunfullmäktige 2016-04-28 
bemyndigande att besluta om det kompletta regelverket för Borås stads 
internhyressystem, samt besluta om tillämpningsföreskrifter i övrigt. Det 
gällande regelverket föreslås i detta ärende att kompletteras med en 
tillämpningsföreskrift gällande placering av lokaler i hyresnivåer. 

För närvarande tillämpar Borås Stad två olika hyresnivåer för vilka olika mycket 
schablonhyra utgår, dessa är ”ny” och ”gammal”. Tillämpningsföreskriften tar 
sikte på vad som bör beaktas vid ombyggnation, tillbyggnation, om- och 
tillbyggnation samt efter vilken tid en lokal bör klassas om från ”ny” till 
”gammal”.  

Tillämpningsföreskriften har varit remitterad till Lokalförsörjningsnämnden 
som tillstyrker förslaget med kommentaren att nämnden ser positivt på att det 
finns riktlinjer som stöd för hur befintliga lokaler ska klassas.  

Beslutsunderlag 

1. Yttrande över remiss: Internhyra – Förslag till nytt system från 
Lokalförsörjningsnämnden, 2018-03-27 nr 230 

 

 

 

 



Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-23, § 219 Rekommendation om att godkänna 
Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020
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§ 219 Dnr KS 2018-00055 1.1.6.3 

Rekommendation om att godkänna Handlingsplan för 
psykisk hälsa 2018-2020.  

Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner ”Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020" 
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. 

Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt yrkande.  

Sammanfattning av ärendet 

År 2016 slöt regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
överenskommelsen “Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa”. 
Överenskommelsen syftar bland annat till att stärka kommuner och regioner i 
arbetet med att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska den 
psykiska ohälsan. Huvudmännen får ekonomiskt stöd för att stärka och 
utveckla sina insatser inom området och för det gemensamma arbetet att ta 
fram regionala handlingsplaner. 

Denna handlingsplan är gemensam för Västra Götalandsregionen (VGR), 
de 49 kommunerna via kommunalförbunden och VästKom samt Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG)   

 
Förslag och yrkanden 

Kommunalrådet Malin Carlsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Kommunstyrelsen godkänner ”Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-
2020" mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. 

Patric Silfverklinga (SD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: att den tydliga 
kopplingen till skolan, i enlighet med vår justerade text, förs in i textstycket ”Vi 
sätter ljus på skavet”. 

Att diskrimineringsgrunderna för ”Utsatta grupper” skall vara desamma som i 
Regionens handlingsplan mot diskriminering, se bilaga. 

 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Malin Carlssons (S) förslag 
och dels till Patric Silfverklingas (SD) yrkande och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. 

Kommunstyrelsen beslutat enligt Patric Silfverklingas (SD) yrkande.” 

 

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 

2. Skrivelse, Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 
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3.Rekommendation om att godkänna Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-
2020 från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

 

 

 

 



Stadsrevisionen• Borås

Revisionsredogörelse

Individ- och familje- 
omsorgsnämnden

20
17



Revisionsberättelse för Individ- och 
familjeomsorgsnämnden år 2017

Vi har granskat Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamhet och årsredovisning 
2017. 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 vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning 
av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar 
vi att målvärdena för tre av de fem indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt 
inte är uppnådda. Två av Kommunfullmäktiges fyra uppdrag till nämnden är inte 
genomförda. Det är väsentligt att nämnden analyserar och ger förklaringar till varför 
man inte uppnår mål.

Vi bedömer att Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt 
och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen 
är tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Individ- och familjeomsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2017.

Borås 2018-03-19

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Boris Preijde
Ordförande

Gerd Jansson 
Vice ordförande

Jan G Nilsson Thomas Gustafsson 
 

Lennart Gabre

Kenneth Larsson



Individ- och familjeomsorgsnämnden 
2017

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 en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning 
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen, 
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen 
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar 
i förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken 
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 17 432 tkr jämfört med budget. 

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

Verksamhetens budgetram

• Överskottet beror på att utgående balans från Stadsdel Norr gällande ensamkommande 
barn där den del som är statsbidragsförskott har bokats om till 2018. En del på 22 300 tkr 
hamnar som extraordinär intäkt på Individ- och familjeomsorgsnämnden

• Verksamheten Barn- och ungdomsvårds underskott blev 8 507 tkr, vilket kan härledas till 
kostnader som avser köp av familjehem och institutionsplatser

• Annan verksamhet som gjorde ett underskott är Vård av vuxna, 4 557 tkr, vilket gällde 
köp av öppenvård

• Verksamheter som gav ett överskott var Central administration, Allmän IFO-verksamhet, 
Barnahus samt ensamkommande barn. I huvudsak beror överskotten på ej tillsatta tjänster

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt 
nedanstående:

1   2   2   0 – av 5 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för tre av de fem indikatorerna som Kommunfullmäktige 
har fastställt. De indikatorer för vilka målvärdena inte nåtts är:

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid % 
Sjukfrånvaron varierar kraftigt mellan olika enheter, vilket ansvariga chefer arbetar med 
beroende på problematik och omfattning. Inga åtgärder anges

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten 
Timavlönade är framför allt kopplad till verksamheten boende för ensamkommande 
barn, som under året haft ett omställningsarbete, vilket fortsätter år 2018 för att sedan 
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stabiliseras. Detta har tidvis ökat behovet av timavlönade. Inga åtgärder anges
• Hälsa, 1 år utan sjukfrånvaro, andel i % 

Se förklaring under sjukfrånvaro. Inga åtgärder anges

Nämndens indikatorer med målvärden

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

Kommunfullmäktiges uppdrag 

Nämnden har avseende 2017 fått fyra uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av dessa 
är två uppdrag inte genomförda. 

0   2   2   0 – av 4 uppdrag

De uppdrag som inte är genomförda är:  
• Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att, inom ramen för sitt 

samordningsansvar, klargöra samt tydliggöra mandat och befogenheter kopplat till 
biståndsbeslut om sociala bostäder

 Nämnden anger som förklaring att mandat och befogenheter är delade mellan IFON och 
Arbetslivsnämnden. Arbetsgruppen har arbetat med ett förslag till en boendesocial enhet 
och boendesocial insats som gör att utredning, beslut och insatser kring sociala kontrakt 
blir tydligare

• Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur man på bästa sätt 
kan samordna bostäder åt de som nu är utanför bostadsmarknaden

 Nämnden anger att syftet är att tillskapa en väg in för Bostadsbolagen till Borås Stad för 
denna målgrupp, samt en väg för Borås Stad till bostadsbolagen när det gäller anskaffning 
av bostäder för de som av olika skäl har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Arbetet 
beräknas ta fram förslag till samordning under första halvan av 2018

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden:

Organisationsförändring – uppbyggnad av förvaltningsorganisation

Förvaltningen har genomfört tre flyttningar till nya lokaler för olika verksamheter. Nämnden anger 
som ett problem att verksamheterna inte är samlade i samma fastighet, samt trångbodda i sina nya 
lokaler. Detta anser nämnden vara försvårande för ett effektivt samarbete, en kostnadsnackdel samt 
att det påverkar arbetsmiljön negativt.

Förebyggande arbete barn och unga

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar förebyggande mot barn och unga genom åtgärder i form 
av socialrådgivning, samarbetssamtal, fältverksamhet samt stödcentrum. Förvaltningen har också 
barngruppsverksamhet genom Hopptornet som främst vänder sig till barn med separerade föräldrar. 
Barn och unga är också med i ett projekt för ökad skolnärvaro där Individ- och familjeomsorgsnämnden 
erbjuder initialt en föräldrastödskontakt.

Nämnden har fått ett särskilt samarbetsuppdrag från Kommunfullmäktige avseende barn och 
unga. Förvaltningen kommer att använda sig av en fastställd samarbetsstruktur, Säker och trygg 
Borås, som omfattar det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Borås Stad. I denna 
struktur ansvarar Individ- och familjeomsorgsnämnden för samverkansgruppen Barn och unga 
i riskzonen. Inom ramen för detta arbete har en styrgrupp för SSPF, samarbetsmodell för skola, 
socialtjänst, polis och fritid inrättats. I övrigt används närvårdsamverkans lokala arbetsgrupp, tillika 
lokal Västbusgrupp, när det gäller samverkan förskola, skola, socialtjänst och VG-regionen; inklusive 
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primärvård. Modellen behöver dock utvecklas enligt IFO-nämnden för att omfatta även yngre barn 
i samarbete med förskolan istället för skolan och barnhälsan istället för polisen.

En partsammansatt arbetsgrupp bestående av representanter från de fyra kommunalförbunden, 
Koncernkontoret inom Västra Götalandsregionen samt Närhälsan har tagit fram ett nytt 
inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland. Dokumentet avser att gälla 
under tidsperioden 2018-2022. Inriktningsdokumentet är gemensamt för länets 49 kommuner 
och Västra Götalandsregionen och syftar till att ge mer jämlika förutsättningar för ungdomar att 
få tillgång till ungdomsmottagningens insatser. 

Familjehemsvård

Individ- och familjeomsorgsnämnden har beslutat att förstärka familjehemsvården under våren 2017. 
För att finansiera förstärkningen har man valt att använda fonderade medel avsatta för mottagande 
av ensamkommande flyktingbarn vilket innebär totalt 4 300 tkr under två år.

Här anges de huvudsakliga delarna i den förstärkta familjehemsvården:
• Förstärka Familjehemsenheten med två familjehemssekreterartjänster

• Utöka socialassistentstödet med 0,25 årsarbetare

• Förstärka metodhandledarstödet med 0,25 årsarbetare

• Utveckla ett stöd för familjehem på kvällar och helger genom att familjehemssekreterarna 
har beredskap

• Att förstärka familjehemssekreterarnas kompetens avseende handledning och stöd till 
familjehem

• Att anställa en pedagog som utvecklar arbetet med att stödja placerade barns skolgång som 
samverkar med skolan ihop med IFO Barn och Unga

• Att starta upp en jourfamiljsverksamhet i Borås Stads regi

• Tillgång till expertkompetens för stöd till familjehemmen

• Att initiera ett samverkansavtal med regionen för hälso- och tandläkarundersökningar

Metodutvecklingen som detta arbete innebär beräknas att fortsätta under 2018.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts. 
I det nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Budgetprocessen

Resultatet av granskningen och Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen 
för Kommunstyrelsen.

 
Personalomsättning i Borås Stad 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads kompetensförsörjning ur ett personalekonomiskt perspektiv. 
De senaste åren har socionomer blivit allt mer attraktiva på arbetsmarknaden och konkurrensen 
mellan olika arbetsgivare är stor för yrkesgruppen. Detta har medfört hög personalomsättning inom 
Individ- och familjeomsorgsnämnden för yrkesgruppen. Förhållandena innebär att man fått allt 
svårare att rekrytera socionomer och besätta i synnerhet sina socialsekreterartjänster, med en ökad 
inhyrning av konsulter som följd. De socialsekreterare som man lyckas rekrytera är till största delen 
nyutexaminerade socionomer eller socionomer med begränsad erfarenhet i yrket.

Under de senaste åren uppger förvaltningen att man även haft en markant ökning av fall där det 
anmäls att barn far illa. Situationen medför att förvaltningen har en svår personalsituation och 
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stora rekryteringsproblem samtidigt som arbetsbelastningen för verksamheterna ökat. Följden har 
blivit en problematisk situation inom barn- och familjeområdet, och förvaltningen anger att man 
haft svårt att klara den lagstiftade nivån inom verksamheten. Arbetsbelastningen har varit hög för 
befintlig personal med arbetsmiljöproblem som följd. Inköp av konsulttjänster har varit nödvändig 
för att verksamheten ska klara av sina verksamhetsuppdrag. 

Personalekonomiska beräkningar som avser Individ- och familjeomsorgsnämnden 2017 visar att en 
personalomsatt socialsekreterare kostat i genomsnitt omkring 1 000 tkr inklusive konsultkostnader. 
Totalt motsvarar nämndens personalekonomiska kostnader för personalomsättning avseende socionomer 
2,8% av nämndens totala intäkter för 2017. Om personalomsättningen inom yrkesgruppen ska 
minska behöver ytterligare åtgärder genomföras, utöver de som Borås Stad redan fattat beslut om. 
Förvaltningen menar att de ser förtydligat och förstärkt mandat för åtgärder och avsättande av 
resurser som en viktig del i det arbetet.

Resultatet av granskningen i övrigt och Stadsrevisionens bedömningar redovisas under sammanfattade 
bedömningar samt i revisionsredogörelsen för Kommunstyrelsen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser 
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern 
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa 
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem. 

Planen för intern kontroll omfattar nio kontrollmoment, riskanalysen 20 identifierade risker. Samtliga 
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 20 februari 2018. Uppföljningen av den interna 
kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden har varit med och gjort riskanalys. 
Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll.

Stadsrevisionen noterar att Individ- och familjeförvaltningen inte anmäler alla delegationsärenden 
till nämnden, bl.a. har inga personalärenden anmälts till nämnden under 2017.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2017-11-07 med Individ- och familjeomsorgsnämnden presidium, 
bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens 
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande 
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de 
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
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. 

IFO-nämnden har under året inte uppnått målvärdena för tre av fem indikatorer. Nämnden har 
inte beskrivit vidtagna åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Två av 
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fyra uppdrag har inte genomförts. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin årsredovisning anger 
förklaringar till varför uppdragen inte har genomförts. Utvecklingsområde bedöms finnas gällande 
måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer.

Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte 
är i linje med Stadens styr- och ledningssystem. 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads kompetensförsörjning ur ett personalekonomiskt perspektiv. 
Granskningen visar att personalomsättningen i b.la. avseende socionomer inom individ- och 
familjeomsorgsnämnden är för hög med svårigheter att genomföra sina verksamhetsuppdrag, ökade 
arbetsmiljöproblem och höga personalekonomiska kostnader som följd. Ytterligare åtgärder från 
nämnden bedöms som nödvändiga om Kommunfullmäktiges målsättning om konkurrenskraftiga 
anställningsvillkor som säkerställer personalförsörjningen ska kunna nås.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 17 432 tkr. Stadsrevisionen 
bedömer att godtagbara förklaringar till överskottet redovisas i årsredovisningen.

Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I riskanalysen har 
det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment. 
Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll.

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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§ 74   Dnr KS 2013-00272 212 

Översiktsplan för Borås 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 44, sid B 786) 
 
Förslaget till ny översiktsplan för Borås var på samråd 30 januari – 30 april 2017 
och ställdes ut 23 november – 26 januari 2018. Planhandlingen har varit utställd på 
Kulturhuset och i digital form på kommunens webbplats. I övrigt har 
planhandlingen skickats på remiss till statliga, kommunala och regionala instanser 
samt intresseföreningar. Flertalet av remissinstanserna är positiva till 
utställningsförslaget och de flesta anser att de fått sina synpunkter tillgodosedda 
från samrådet. Kommunen ska efter utställningstiden sammanställa synpunkter i ett 
särskilt utlåtande. Särskilda utlåtandet redovisar inkomna synpunkter från 
allmänhet, myndigheter och kommunala nämnder, samt kommunens kommentarer 
till synpunkterna. Särskilda utlåtandet redovisar också vilka huvudsakliga ändringar 
som gjorts i planen sedan utställningen. 
 
Översiktsplanen består av tre delar: 
• Utvecklingsstrategi – som beskriver den övergripande inriktningen och 

strategierna. 
• Mark- och vattenanvändning – där huvuddragen i kommunens mark- och 

vattenanvändning redovisas på karta. 
• Hänsyn och riksintressen – som beskriver särskilda hänsynstaganden till 

allmänna intressen och riksintressen.   
 
Översiktsplanens övergripande strategier och planeringsprinciper omfattar följande 
nyckelområden/ aspekter: 
• Samhällsstrukturen skall stärka förutsättningarna för ett hållbart resande. 
• Stärka koppling mot omkringliggande regioner. 
• Planera för en sammanhängande grönstruktur. 
• Överbrygga barriärer och skapa god boende- och livsmiljö. 
• Bostadsförsörjning till en växande befolkning samt  utbyggnad av 

verksamheter och arbetsplatser. 
• Förvalta och utveckla kulturarvet med textilindustrin och Viskan. 
 
Översiktsplanen ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska 
användas i kommunen. Planen är ett paraply för kommunens planarbete – 
fördjupade översiktsplaner, planprogram, strategiska planer, detaljplaner och 
bygglov.   
Aktualiteten i Borås stads gällande översiktsplan ÖP06 prövades 2013, med 
slutsatsen att kommunen behöver en ny översiktsplan som möter förändrade 
planeringsförutsättningar och utgör ett bättre stöd för långsiktig planering. 
Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan 
som omfattar hela kommunens yta.  
Planförslagets miljöpåverkan har konsekvensbeskrivits i en 
Miljökonsekvensbeskrivning, i enlighet med kraven i PBL.  
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Översiktsplanens aktualitet ska prövas minst en gång varje mandatperiod. För att 
planen ska uppfattas som aktuell över tid och ligga i linje med Borås snabba 
utvecklingstakt ska dock uppföljning av översiktsplanen ske löpande, genom att 
utbyggnadsordning och fortsatta uppdrag ses över.        
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-19, § 161 
Kommunstyrelsen tillstyrker översiktsplan för Borås och föreslår 
Kommunfullmäktige besluta:  
 
Anta översiktsplanen.   
 
Kommunstyrelsen ska efter antagande av översiktsplanen ta ställning till inriktning 
för utbyggnadsordning och regelbundet följa upp den översiktliga planeringen. 
 
Vid antagande av ny översiktsplan upphävs översiktsplan ÖP06. 
 
I beslutet deltar inte Patric Silfverklinga (SD).      
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Tom Andersson (MP), Ida Legnemark (V), Kerstin Hermansson (C), Morgan 
Hjalmarsson (L), Falco Güldenfpennig (KD), Annette Carlson (M) och Ulf Olsson 
(S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Björn Qvarnström (SD) yrkar att ärendet återremitteras. 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag och 
dels om ärendet skall återremitteras och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill att ärendet 
skall avgöras idag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet”. 
 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 1. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 64 röster mot 7: 
 
Ärendet skall avgöras idag. 
 
Mot besluter reserverar sig Patric Silfverklinga (SD), Leif Häggblom (SD), Sten 
Lundgren (SD), Patrik Hållpås (SD), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD) 
och Thor Öhrn (SD). 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anta översiktsplanen.   
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Kommunstyrelsen ska efter antagande av översiktsplanen ta ställning till inriktning för 
utbyggnadsordning och regelbundet följa upp den översiktliga planeringen. 
 
Vid antagande av ny översiktsplan upphävs översiktsplan ÖP06. 
 
I beslutet deltar inte Patric Silfverklinga (SD), Leif Häggblom (SD), Sten Lundgren 
(SD), Patrik Hållpås (SD), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD) och Thor 
Öhrn (SD). 
 
Vid protokollet 
 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 20 april 2018 
 
 
Per-Olof Höög (S) 
 
 
Falco Güldenpfennig (KD) Emina Beganovic (C) 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
 
  



 
 
 
 

 
 

Voteringslista nr. 1 
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 12 april 2018 klockan 19:48:15. 
13. Översiktsplan för Borås (Nr 44) 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Per-Olof Höög                            (S)        3:e                                                 X         

Ulrik Nilsson                            (M)        1:a                                                 X         

Leila Pekkala                            (S)        2:a                                                 X         

Anna Svalander                           (L)        3:e                                                 X         

Morgan Hjalmarsson                       (L)        2:a                                                 X         

Annette Carlson                          (M)        3:e                                                 X         

Ulf Sjösten                              (M)        1:a                                                 X         

Patric Silfverklinga                     (SD)       1:a                                                  X       

Tom Andersson                            (MP)       3:e                                                 X         

Ulf Olsson                               (S)        2:a                                                 X         

Malin Carlsson                           (S)        3:e                                                 X         

Kjell Classon                            (S)        1:a                                                 X         

Ida Legnemark                            (V)        2:a                                                 X         

Lennart Andreasson                       (V)        3:e                                                 X         

Hans Gustavsson                          (KD)       1:a                                                 X         

Maj-Britt Eckerström                     (C)        3:e        Mattias Danielsson                       X         

Patric Cerny                             (L)        2:a                                                 X         

Björn Bergqvist                          (M)        3:e                                                 X         

Anette Nordström                         (M)        2:a        Amanda Wiktorsson                        X         

Marie Fridén                             (M)        3:e                                                 X         

Leif Häggblom                            (SD)       3:e                                                  X       

Kjell Hjalmarsson                        (MP)       2:a                                                 X         

Lars-Åke Johansson                       (S)        3:e                                                 X         

Yvonne Persson                           (S)        2:a                                                 X         

Raija Leppänen                           (S)        1:a                                                 X         

Fredrich Legnemark                       (V)        1:a                                                 X         

Tommy Josefsson                          (V)        1:a                                                 X         

Falco Güldenpfennig                      (KD)       2:a                                                 X         

Kerstin  Hermansson                      (C)        2:a        Monica Johansson                         X         

Hamid Fard                               (L)        1:a                                                 X         

Anna Christensen                         (M)        2:a        Paul Andre Safko                         X         

Birgitta Bergman                         (M)        2:a                                                 X         

Pirita Isegran                           (M)        1:a        Wivi Roswall                             X         

Sten Lundgren                            (SD)       1:a                                                  X       

Mosa Roshanghias                         (MP)       2:a                                                 X         

Anja Liikalouma                          (S)        1:a                                                 X         

Leif Johansson                           (S)        1:a                                                 X         

Ninni Dyberg                             (S)        3:e                                                 X         

Anne Rapinoja                            (V)        2:a                                                 X         

Sofia Andersson                          (V)        3:e                                                 X         

Ingela Hallgren                          (KD)       3:e                                                 X         

Alexander Andersson                      (C)        1:a                                                 X         

Lotta Preijde                            (L)        3:e                                                 X         

Nils-Åke Björklund                       (M)        3:e                                                 X         

Alexis Mouschopanis                      (M)        3:e        Jessica Bjurén                           X         

Pertti Merstrand                         (SD)       2:a        Patrik Hållpås                            X       

Crister Spets                            (SD)       2:a                                                  X       

Christina Waldenström                    (MP)       1:a                                                 X         

Micael Svensson                          (S)        1:a        Anders Jonsson                           X         

Gun-Britt Persson                        (S)        3:e                                                 X         

Transport: 45 5 0 0 0 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Transport: 45 5 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Rose-Marie Liljenby Andersson            (S)        3:e                                                 X         

Kent Hedberg                             (S)        2:a                                                 X         

David Hårsmar                            (C)        3:e                                                 X         

Lars-Gunnar Comén                        (M)        1:a                                                 X         

Ismail Bublic                            (M)        2:a        Lotta Löfgren Hjelm                      X         

Urban Svenkvist                          (M)        3:e                                                 X         

Björn Qvarnström                         (SD)       1:a                                                  X       

Tony Strandgård                          (-)        3:e                                                    X   

Hanna Werner                             (MP)       3:e                                                 X         

Sara Andersson                           (S)        1:a        Muharrem Binaku                          X         

Per Carlsson                             (S)        3:e                                                 X         

Anethe Tolfsson                          (S)        2:a!                                                X         

Sofia Bohlin                             (S)        2:a                                                 X         

Oliver Öberg                             (M)        1:a                                                 X         

Dennis Jernkrook                         (M)        2:a                                                 X         

Mikael Wickberg                          (M)        2:a                                                 X         

Andreas Bäckman                          (SD)       3:e                                                    X   

Thor Öhrn                                (SD)       2:a                                                  X       

Robert Sandberg                          (S)        2:a                                                 X         

Mohamed Kossir                           (S)        3:e                                                 X         

Mohamed Ben Maaouia                      (S)        1:a                                                 X         

Johan Dahlberg                           (S)        3:e        Leif Grahn                               X         

Emina Beganovic                          (S)        1:a                                                 X         

SUMMA: 64 7 0 2 0 
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En utsatt grupp i välfärdssamhället 
Verksamheten Personligt ombud i Borås har i uppdrag från Socialstyrelsen, Länsstyrelsen samt Borås Stad 
att stödja enskilda individer med psykiska funktionsnedsättningar att få möjlighet att söka den vård och 
det stöd som de har behov av och rätt till enligt gällande lagstiftning. 

Personligt ombuds uppdrag är att stödja enskilda att finna rätt vägar i samhället. Vårt arbetssätt präglas av 
att stärka individens egenmakt och delaktighet, vi arbetar enbart på uppdrag av våra klienter. I vårt arbete 
möter vi klienter som drabbats hårt av de brister som finns i välfärdssystemet. Det kan handla om bristande 
stöd eller invecklad och oförståelig byråkrati. 

Utöver att ge individstöd har personligt ombud även i uppdrag att arbeta på en strukturell nivå genom att 
samla, dokumentera och framföra de brister som vi tillsammans med våra klienter, möter i välfärdssystemet. 
Bristerna lyfts på olika sätt genom direktrapportering till berörd verksamhet, möten med närvårdsamver-
kansgruppen, diskussion med brukarorganisationerna i BIS-gruppen (Brukarorganisationer i samverkan) 
samt i en årlig redovisning till Länsstyrelsen. I år har vi även valt att samla synpunkterna i denna erfaren-
hetsrapport. 

I närvårdssamverkangruppen har personligt ombud möjlighet att lyfta uppmärksammade systemfel. I grup-
pen finns representanter från beroendemottagningen, socialpsykiatrin, IFO Vuxen, Hälso- och sjukvård-
senheten, försörjningsenheten, primärvården, vuxenpsykiatrin, rehabiliteringsmottagningen, projektledare 
för SIP samt Arbetslivsförvaltningen. 

Arbetet med BIS innebär att personligt ombud tillsammans med brukarorganisationerna identifierar och 
lyfter brister som deras medlemmar upplever i kontakt med kommun, landsting och stat. Medverkande 
brukarorganisationer är Riksförbundet för social och mental hälsa (RSHM), Attention, Kamratföreingen 
Elvan (Berggården), Balans och Autism och Asbergerförbundet. Synpunkterna har lyfts genom skrivelser 
till och möten med berörda personer. Syftet med BIS är att brukarorganisationerna ska få sin röst hörd och 
att arbetet ska leda till en förbättring av de upplevda bristerna. 

Syftet med denna rapport är att belysa några av de systemfel och brister som personligt ombud har upp-
märksammat under året som gått. Därmed lämnas inte särskilt stort utrymme i rapporten till de goda 
exempel på bemötande och välfungerande samverkan som förstås också förekommer. Vidare bygger rap-
porten på de iakttagelser som personligt ombud har gjort under året, vilket också rör en begränsad del av 
de berörda instansernas hela verksamheter. Av naturliga skäl kommer vi i kontakt med de delar som oftast 
är icke-fungerande eller på olika sätt brister. Personligt ombud har därmed ingen möjlighet att uttala sig 
om hur verksamheterna i stort fungerar.

Personligt ombud möter ofta frustration hos många klienter som upplever att deras erfarenheter inte tas 
emot, inte respekteras eller till och med förnekas. Verksamheten Personligt ombud hoppas därför att skild-
ringen av erfarenheter i denna rapport kan bidra till förbättring framöver.
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Samverkan
Samverkan mellan flera professionella ser personligt ombud som ett viktigt arbetssätt för att de klienter som 
vi möter ska ha möjlighet att ansöka om relevant stöd. Personligt ombud uppfattar att klienterna upplever 
ett bättre stöd när myndigheter och sjukvård samarbetar. De klienter vi möter har inte sällan komplexa 
livssituationer vilket kan innebära många olika myndighetskontakter. Bristande kognitiv förmåga utgör 
ofta ytterligare ett hinder i kontakten, vilket gör det än mer viktigt med samverkan, både professionella 
emellan, inom de egna verksamheterna samt mellan olika instanser.

Klienten ringer mottagningsgruppen på Individ- och familjeomsorgen och får ingående berätta 
om sin livssituation. Då klienten har berättat sin historia är handläggaren tveksam till om klien-
ten hör till dem. Handläggaren rådfrågar sin chef och återkopplar till klienten att ärendet hör till 
Försörjningsenheten. Klienten ringer dit och får ännu en gång berätta om sin livssituation för att 
få beskedet att hon ska vända sig till Individ- och familjeomsorgen.

Klienten ansöker om stöd för sin tonårsson som har en funktionsnedsättning. Klienten går på 
dialys tre gånger i veckan och har tidigare haft stöd av en bekant som passat sonen vid dessa 
tillfällen. När den bekante började studera upphörde stödet. Klienten hamnade i en akut stödsitua-
tion. Personligt ombud kontaktar en LSS-handläggare (Lagen om stöd och service för vissa funk-
tionshindrade) som diskuterar situationen med sin chef. Svaret blir att det är skolans ansvar samt 
att eventuella LSS-insatser inte kan påbörjas innan en utredning är genomförd. Detta medför att 
klienten inte kan få sin dialys, vilket skapar stora konsekvenser för klientens hälsa.

Flertalet klienter upplever att de olika instanserna som de har kontakt med inte samverkar. Många efter-
frågar därför en samordnad individuell plan (SIP). Den lagstadgade skyldighet som finns med i såväl 
Socialtjänstlagen som Hälso- och Sjukvårdslagen innebär att en SIP ska upprättas när den enskilde har 
behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. 

Klienten begär en SIP på sin öppenvårdsmottagning inom psykiatrin. Hans kontaktperson skickar 
ut en kallelse till ett SIP-möte. Vid mötet närvarar läkare, klienten, anhöriga, biståndsbedömare, 
handläggare från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, psykolog och personligt ombud. 
Läkaren informerar under mötet att de från öppenvården inte ser något behov av en SIP för klien-
tens del, utan att detta enbart var klientens önskan. Personligt ombud informerar om att psykia-
trin är ansvariga för att en SIP upprättas, en planering ska genomföras och en tid för uppföljning 
ska bokas. Mötet avslutas utan att det skrivits några anteckningar och inget datum för uppföljning 
har bestämts. Läkaren menar att klienten inte behöver en SIP.

En annan form av brist på samverkan uppmärksammades genom att ett flertal klienter berättade för per-
sonligt ombud om situationen på härbärget. Klienter framförde att de hellre sover ute än övernattar på 
härbärget. De berättade om smutsiga lokaler och påtalade att lokalerna ligger otillgängligt, särskilt vid 
fysiska funktionsnedsättningar.

Personligt ombud besökte härbärget och fick en rundvisning där. Rummen var smutsiga, matres-
ter och skräp låg på golvet. Sängkläder var inte borttagna från sängarna och täcken låg på golvet. 
Personliga tillhörigheter var lämnade på rummen.

Ett gott samarbete gynnar alla, både de som efterfrågar stöd och de myndigheter som är involverade. Vi har 
sett att det minskar stress och oro för våra klienter och medför en kortare handläggning, då inte klienter 
blir runtskickade mellan olika instanser. 
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Tillgänglighet 
Personligt ombud har upplevt att tillgängligheten brister i kontakt med myndigheter och andra instanser. 
Vid flertalet tillfällen har klienter fått löfte om återkoppling av handläggare, som inte blivit av. Till följd av 
utebliven återkoppling upplever många klienter oro, stress och ett brustet förtroende. Under sista halvåret har 
det varit brist på handläggare inom socialpsykiatrin, vilket lett till långa handläggningstider och bristande 
återkoppling. Det har även medfört att det är svårt att nå handläggarna per telefon och mail. Upplevelsen 
från personligt ombud är att vi inte fått några tydliga besked om när återkoppling kommer ske. 

Kontaktar psykiatrihandläggaren för en ansökan om ledsagare. Klienten hör inte av handläggaren 
på en månad, trots löfte om en kontakt. Inget händer i ärendet. Vi fortsätter tillsammans att söka 
handläggaren utan resultat. Det visar sig sedan att handläggaren blivit sjukskriven under några veckor 
och ingen annan har gått in och täckt upp för ärendet. 

En klient får av boendestöd vid åtta tillfällen information om att boendestödjarna ska lämna in 
orosanmälningar gällande klientens situation. Vid kontakt med handläggare inom socialpsykiatrin 
känner de inte till ärendet. Personligt ombud tar kontakt med enhetschef för myndighetsutövning 
SoL, som i sin tur ber enhetschefen för boendestödet att prata med sin personal för att få veta mer 
om dessa orosanmälningar. 

En klient får sin medicinering ändrad vid läkarbesök. Klienten upplever att han inte mår bra av den 
nya medicinen och vill boka en tid till sin läkare vid neuropsykiatrin. Han ringer i mitten av maj 
och får svaret att han inte är prioriterad och kommer att få en tid till läkaren hemskickad till hösten.

Personligt ombuds erfarenhet är att alla personer inte har samma möjligheter att nå fram till service och 
stöd på lika villkor. Klienter kan uppleva sig exkluderade på grund av sin psykiska ohälsa eller språksvårig-
heter. Flertalet klienter vi möter fungerar sämre på förmiddagarna på grund av dålig sömn, en telefontid 
på morgonen kan därför nästan vara omöjlig att passa. Det finns även personer som på grund av sin ohälsa 
har stora svårigheter att prata i telefon och föredrar kontakt via sms eller mail. Idag förutsätter samhället en 
stor kunskap om och tillgång till den moderna tekniken med datorer och mobiltelefoner. Detta kan bidra 
till att alla personer inte har samma möjligheter.  

Under arbetet med vår nya målgrupp, nyanlända med psykisk funktionsnedsättning, har det framkommit 
att även språksvårigheter kan medföra en exkludering. 

Klienten framför ett önskemål om samtalsstöd för läkaren inom primärvården. Läkaren informe-
rar om att han kan sätta upp klienten på kö men att det inte kan erbjudas någon tolk vid samtals-
stöd. Detta medför att klienten inte kan få samtalsstöd eftersom kommunikationen måste ske på 
svenska.

Klienten kan inte boka tid på vårdcentralen på grund av att klienten inte förstår svenska.

I exemplen ovan ser vi hur klienter med språksvårigheter inte får samma möjligheter till vård som personer 
som behärskar språket. 

Önskvärt vore att fler instanser öppnar upp för fler möjlighet att möta människor. Detta kan exempelvis 
ske genom att både erbjuda bokade tider och öppen mottagning, kommunicering på det sätt som klienten 
föredrar, så som mail, sms eller telefonsamtal på olika språk. 
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Information 
Personligt ombud har uppmärksammat att det ställer till stora svårigheter för klienter när information är 
otydlig eller handläggningen blir felaktig eller fördröjd. Personer med psykisk ohälsa kan vara sårbara för 
situationer som blir ovissa och vaga. Detta kan leda till ytterligare försämrat mående samt att klienten blir 
handlingsförlamad, uppgiven och i detta tillstånd ger upp och bortser från eventuella konsekvenser.

Information av handläggare om hur en klient kan kontakta försörjningsstöd är missvisande. På 
hemsidan framgår att det går bra att maila och beskriva sin situation. Handläggaren säger sig inte 
känna till denna information och menar att klienten måste ringa och uttrycka sina behov.

Det är av största vikt att rätt information ges till klienten. Det är inte ovanligt att klienter hänvisas vidare 
flera gånger mellan olika instanser. För den enskilde med psykisk funktionsnedsättning kan detta vara en 
stor press och kan leda till att den enskilde avstår från att ansöka om insatser eller att processen drar ut på 
tiden. I förlängningen kan detta leda till stora ekonomiska konsekvenser. 

Klienten uppger att försörjningsstöd har betalt in hyran för klientens räkning för sent. Klienten 
hade vid det aktuella tillfället förmedling. Detta innebar att klienten senare blir nekad att ta över 
en lägenhet.

Klienten uppger att han fått en utbetalning från försörjningsstöd för sent. Detta medför att klien-
ten har fått en skuld till bostadsbolaget.  

Försäkringskassans nya arbetssätt medför många fördelar, bland annat förkortad väntetid för att få hjälp 
på servicecentret i Borås. Vi vill gärna framföra att Försäkringskassans servicecenter i många avseenden är 
bra men vill samtidigt lyfta nedanstående då det medförde stora konsekvenser.

En klient har vid ansökan om föräldrapenning fyllt i blanketten felaktigt. Då klienten upptäcker 
detta besöker hon Försäkringskassan för att meddela detta och fyller samtidigt i en ny ansökan. 
Klienten får information om att det är den nya ansökan som gäller och behöver inte göra något 
mer. Klienten får trots detta utbetalt ersättning för den första ansökan. Detta medför att klienten 
inte kan ansöka om försörjningsstöd då klienten har ett överskott.

Inom primärvården finns den vård som är grunden i hälso- och sjukvården, det vill säga den vård som inte 
kräver sjukhusets resurser eller utrustning. Det är i första hand hit patienter ska vända sig när de blir sjuka 
och vill få kontakt med vårdpersonal. Alla vårdcentraler skall ha ett gemensamt grundutbud som bland 
annat innehåller grundläggande hälso- och sjukvård, barnhälsovård, rehabilitering, psykosociala insatser, 
rådgivning och förebyggande insatser.

Personligt ombud är ofta ett stöd för klienter i kontakten med primärvården. Det är inte ovanligt att läkare 
har en okunskap kring hur läkarutlåtande ska utformas eller skriver knapphändiga intyg. För att tydliggöra 
problematiken vill vi lyfta nedanstående.
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Klienten har med stöd av personligt ombud bokat ett besök hos läkare på vårdcentralen. Besöket 
skulle avse att klienten skulle påbörja utredning angående eventuell LSS-tillhörighet. Läkaren har 
ingen kunskap om LSS-lagstiftningen. Detta innebär att utredning inte kan påbörjas. Läkaren var 
tvungen att få information av sina kollegor vad LSS innebär. 

Det råder en okunskap hos läkare angående stödinsatser som kräver intyg från läkare, ovanstående har skett 
vid två olika tillfällen inom primärvården.

Klienten har hemsjukvård men får trots detta ett brev hem om att hennes kaliumvärden är låga och hon 
behöver hämta ut läkemedel. Klienten är svårt sjuk och är inte uppmärksam på att brevet kommit utan vi 
upptäcker detta en månad efter att brevet är daterat. 

Utebliven eller felaktig information och kunskap kan leda till brist på tillit till berörd instans vilket kan 
bidra till att klienten inte söker adekvat och nödvändig hjälp.

Lagstiftning och regelverk 
En iakttagelse som gjorts är att klienter som exempelvis inte får förlängd sjukpenning eller aktivitetser-
sättning blir utförsäkrade från Försäkringskassan. De blir inskrivna på Arbetsförmedlingen utan att ha 
någon upplevd arbetsförmåga. De är för friska för att få ersättning från Försäkringskassan och för sjuka för 
att vara arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Dessa personer ramlar mellan stolarna och blir hänvisade 
till försörjningsenheten, en del individer finner inte detta som ett tänkbart alternativ. Att hamna i denna 
situation kan leda till stor frustration, oro och att klienten försämras i sitt mående. 

Personligt ombud har sekretess och arbetar enbart på klientens uppdrag. Vi har uppmärksammat att det 
finns risk att sekretessen bryts då klientens handlingar och personuppgifter skickas privat hem till personligt 
ombud, som i fallet nedan:

Klienten har tillsammans med personligt ombud vid minst tre tillfällen ansökt om ersätt-
ningar hos Försäkringskassan och skrivit att de kan kontakta personligt ombud vid frågor. 
Försäkringskassan har utan att personligt ombud uppgett sina privata hemadresser skickat klien-
ters brev hem till ombuden, innehållande exempelvis beslut. 

Detta förfarande kan leda till att uppgifter om klienter kan röjas för obehöriga.

Behov av stöd och utbud i Borås 
När vi möter personer ur vår målgrupp, upplever vi ibland att vi inte finner det stöd som våra klienter 
efterfrågar. 

Vår upplevelse är att vi möter flertalet framförallt yngre personer som saknar exempelvis kunskap om hur 
samhället fungerar. Stöd som hur räkningar ska betalas, vad myndigheter kan erbjuda eller hur bostäder 
söks. Det saknas en instans som tillgodoser dessa behov, när dessa personer exempelvis inte får dessa för-
utsättningar hemifrån. 

Flertalet vi möter har påtalat att det saknas en mötesplats för unga vuxna med psykisk ohälsa. Idag finns ett 
utbud med mötesplatser för personer med psykisk ohälsa, men ingen riktad till yngre med psykisk funk-
tionsnedsättning. Möjligheten att träffa personer med liknande upplevelser och inte känna sig utlämnad på 
grund av sin ohälsa, är något som efterfrågas. Många yngre vuxna som idag står långt från arbetsmarkanden, 
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som i nuläget inte är redo för ett arbete skulle behöva det sociala umgänget som en mötesplats skulle kunna 
erbjuda. Vår erfarenhet är att personer som under lång tid inte har någon form av sysselsättning eller socialt 
umgänge, på sikt kan isolera sig och få svårigheter med sociala kontakter. 

Bostadsfrågan är en omdiskuterad fråga, över hela landet. Personligt ombud har uppmärksammat att 
ansvaret gällande denna fråga i Borås är oklar. Enskilda som har behov av en bostad, blir bollade mellan 
olika instanser och får inget besked om vart frågan ska behandlas. 

En klient har behov av att söka bostad, blir bollade mellan olika instanser. Konsekvensen blir att 
personen inte kan ansöka om bostad. Kyrkan gick i detta fall in och sponsrade vandrarhem. 

När det gäller bostad, möter vi även många personer som har behov av ett boende med inte har förmågan 
att själv söka bostad. Detta kan exempelvis bero på att individen saknar förmåga, inte har de tekniska 
kunskaperna som krävs för att kunna registrera sig på bostadsbolag eller att det finns svårigheter i att ringa 
på grund av den psykiska ohälsan. 

Självklart så är den ekonomiska faktorn även en del i problematiken. Flertalet vi möter har skulder och 
kontakt med Kronfogden. Det kan även röra sig om störningar i tidigare bostäder. 

En ofta återkommande fråga som personligt ombud får av sina klienter är att få stöd med juridiska frågor. 
Det kan handla om att överklaga beslut av insatser som man ansökt om, såsom boendestöd eller försörjnings-
stöd från socialtjänsten eller ersättningsformer från Försäkringskassan. Även om det i avslagsbesluten står 
tydliga instruktioner hur man överklagar, är det en svår uppgift för den enskilde att utföra. Myndigheterna 
har en vana av hur överklagningar ska hanteras vilket inte är så vanligt att enskilda personer har. Generellt 
kan personligt ombud konstatera att hantera en överklagan kräver hög kognitiv förmåga och språkliga 
kunskaper. Möjligheten att få stöd från samhället i överklagandeprocesser är begränsade. Det förekom-
mer även att våra klienter efterfrågar stöd i juridiska processer, exempelvis gällande tvister om barn eller 
ekonomi. Personligt ombud har ingen formell juridisk utbildning bakom sig, utan får hänvisa vidare till 
jurister. Dessvärre innebär detta ofta höga kostnader för klienten, om inte rättshjälp är berättigat, vilket 
ofta bidrar till att klienten inte får sin rätt prövad. Personligt ombud efterfrågar någon form av kostnadsfri 
juridisk rådgivning. 
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Goda exempel och reflektioner
Vi ser att en bättre tillgänglighet och samverkan hade gynnat vår målgrupp. Att bli bollad mellan olika myn-
digheter eller instanser kan leda till ytterligare svårigheter för klienter, både ekonomsikt och hälsomässigt. 

Det finns många handläggare och verksamheter som står för ett gott bemötande och samarbete. 

Personligt ombud har tidigare lyft synpunkter på försörjningsenheten där vi ansett att kompetens och 
bemötande inte alltid har varit optimalt. Vi vill uppmärksamma att ett flertal handläggare har varit väl-
digt tillmötesgående och samarbetet har i flera fall fungerat exemplariskt. Flera klienter har uttryckt att 
de varit mycket nöjda med sin handläggare. Att handläggaren själv tar reda på information som krävs för 
utredning har varit till stor hjälp med den enskilda klienten vilket har bidragit till att klienten fått ett större 
förtroende för verksamheten. Flertal handläggare har varit införstådda i klientens problematik och varit 
mer flexibla i ärendet. 

En annan verksamhet som är värd att lyfta är servicecentret på Försäkringskassan, Skatteverket och 
Pensionsmyndigheten. Deras nya arbetssätt har bidragit till kortare väntetider på servicecentret. Vi upplever 
också att de har fått en ökad kunskap och kan vara behjälpliga i fler frågor än tidigare. Att verksamheten 
finns centralt och samlad underlättar för klienten. 
Avslutningsvis ser vi att vissa brister i välfärdssystemet återkommer och fortsätter att försvåra för de personer 
vi möter. Denna erfarenhetsrapport är verksamheten Personligt ombuds bidrag till ett synliggörande av 
dessa brister och i förlängningen möjlighet till förbättring.



Personligt Ombud
Flamenska gården

Södra Torget 4
503 35 Borås
033-35 70 00
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§ 88   2018-00041 1.1.1.2. 

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, separat bilaga)  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Lena Palmén (S), Salängsgatan 19, 504 56 Borås entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Stiftelsen FöreningsSparbanken Sjuhärad. 
 
Malin Carlsson (S), Tomteplatsen 7, 506 42 Borås väljs till ledamot i Stiftelsen 
FöreningsSparbanken Sjuhärad t.o.m. den 31 december 2018. 
 
Johanna Waern (S), Johanneslundsgatan 21, 506 40 Borås entledigas från sitt uppdrag som 
ersättare i Vård- och äldrenämnden. 
 
Erzulina Yngvesson (S), Sonatgatan 28C, 504 71 Borås väljs till ersättare i Vård- och 
äldrenämnden t.o.m. den 31 december 2018. 
 
Minna Niemelä (S), Gullestorp, Ledet 1, 516 92 Äspered entledigas från sitt uppdrag som 
ledamot i Lokalförsörjningsnämnden. 
 
Nuvarande ersättare Micael Emilsson (S), Varbergsvägen 37 B, 504 30 Borås väljs till ledamot 
i Lokalförsörjningsnämnden t.o.m. den 31 december 2018. 
 
Jaana Ben Maaouia (S), Lilla Brogatan 8, 503 30 Borås väljs till ersättare i 
Lokalförsörjningsnämnden t.o.m. den 31 december 2018. 
 
Björn Alexandersson (S), Engelbrektsgatan 135, 506 39 Borås väljs till ersättare i Individ- och 
familjeomsorgsnämnden t.o.m. den 31 december 2018. 
 
Enock Akouéle (MP), Tunnlandsgatan 9, 507 44 Borås entledigas från sitt uppdrag som 
ersättare i styrelsen för Fristadbostäder AB. 
 
Göran Larsson (MP), Wennerbergsplatsen 19D, 531 33 Lidköping väljs till ersättare i 
styrelsen för Fristadbostäder AB t.o.m. 2018 års verksamhet. 
 
Nuvarande ersättare Enock Akouéle (MP), Tunnlandsgatan 9, 507 44 Borås väljs som 
ledamot i Arbetslivsnämnden t.o.m. den 31 december 2018. 
 
Tim Gahnström (MP), Sölebo Stora 1, 513 95 Fristad väljs till ersättare i Arbetslivsnämnden 
t.o.m. den 31 december 2018. 
 
Marius Jasinski (L), Skogshaga 2, 513 95 Fristad entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
styrelsen för Fristadbostäder AB. 
 
Kathy Johansson (SD), Fritslavägen 77, 516 35 Viskafors väljs till ersättare i 
Förskolenämnden t.o.m. den 31 december 2018. 
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Vid protokollet 
 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 24 maj 2018 
 
 
Per-Olof Höög (S) 
 
 
Ulrik Nilsson (M) Leila Pekkala (S) 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
 
 


