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Budgetuppföljning tertial 1, 2022 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna tertialrapport 1 2022. 

Sammanfattning  
Förvaltningen har följt upp kvaliteten i insatserna som brukarna har beviljats. 
När alla avvikelser i förvaltningen har granskats har förvaltningen kunnat 
konstatera att en ny målgrupp av individer riskerar att hamna mellan stolarna. 
Det rör sig om individer som i kombination med sin funktionsnedsättning 
också har en psykiatrisk diagnos och/eller en psykisk ohälsa. Förvaltningen 
konstaterar därmed att man behöver kompetensutveckla personalen för att 
kunna ge ett bättre stöd till dessa personer.  

Sociala omsorgsnämnden redovisar ett resultat till och med april på +4 447 tkr. 
Prognosen för helåret är i nuläget enligt årsbudget. Årets buffert för 
oförutsedda kostnader har inte fördelats av nämnden. Buffert kan behövas 
under året eftersom nämnden har en verksamhet där det kan tillkomma nya 
externa placeringar, fler beslutade timmar personlig assistans LSS m.m. 

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

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

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

Skyddsutrustning för personal som t.ex. munskydd, handskar och visir har 
under corona-pandemin hanterats centralt av Kommunstyrelsen. Nu har 
kostnaden för skyddsutrustning återgått till att betalas av förvaltningen precis 
som det var före pandemin. Förvaltningen ska även betala en årskostnad 
uppgående till 200 tkr för att driva ett krislager med skyddsmaterial. 
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1  Inledning 
Sociala omsorgsnämnden arbetar tillsammans för att personer med funktionsnedsättning kan leva ett 
gott liv i en välmående verksamhet. Nämndens målområden är: 

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

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

Förvaltningen har följt upp kvaliteten i insatserna som brukarna har beviljats. När alla avvikelser i 
förvaltningen har granskats har förvaltningen kunnat konstatera att en ny målgrupp av individer riskerar 
att hamna mellan stolarna. Det rör sig om individer som i kombination med sin funktionsnedsättning 
också har en psykiatrisk diagnos och/eller en psykisk ohälsa. Förvaltningen konstaterar därmed att man 
behöver kompetensutveckla personalen för att kunna ge ett bättre stöd till dessa personer. En 
personcentrerad vård handlar om att kunna omhänderta hela människans problematik, oavsett om det 
rör sig om medicinska -, psykiatriska - eller stödjande behov. För att möta upp behovet av 
kompetensutveckling inom området neuropsykiatrisk funktionshinder i kombination med psykisk 
ohälsa anordnades en utvecklingsdag i april för 175 personer (legitimerad personal, handläggare, 
enhetschefer och kärnpersonal). Dagen spelades in för att kunna spridas ut i verksamheterna. Fler 
utbildningsinsatser är planerade under året för att höja kompetensnivån hos samtliga medarbetare. 

Systematisk uppföljning av verksamheten är kärnan i det förbättringsarbete som nämnden är skyldig att 
bedriva. Att arbeta mer systematiskt för att utveckla och följa upp såväl insatser som arbetssätt innebär 
en stor möjlighet till förbättrad kvalitet. Kunskapsbaserade arbetssätt är viktiga stöd för medarbetare 
och brukare, och de bidrar till mer likvärdiga, jämlika, jämställda och transparenta bedömningar och 
insatser. Flera utbildningstillfällen är planerade för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet i 
verksamheten. 

Sociala omsorgsnämnden redovisar ett resultat till och med april på +4,4 mkr. Prognosen för helåret är 
i nuläget enligt årsbudget. 

2 Visionens målområden - indikatorer och 
uppdrag 

2.1 Omsorg om varandra och miljön 

Målbild 
I Borås tar vi ansvar genom att behandla varandra och vår miljö med omsorg. Vi lever i harmoni med 
en rik natur, vår omvärld och med andra människor. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är 
grunden för våra val och beslut. 
 
Att människor i Borås är olika är en styrka. Samtidigt har alla likvärdiga förutsättningar. Oavsett ålder 
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och livssituation får invånarna stöd för att kunna leva ett rikt liv. Alla i Borås är viktiga och kan vara 
delaktiga i hur vårt samhälle utvecklas. Vi tar gemensamt ansvar för varandra genom att visa tillit och 
bjuda in till dialog. 
 
Vi tar gemensamt ansvar för miljön genom att återanvända och återvinna samt hantera energikällor och 
naturresurser på ett hållbart sätt. Insikt om det ömsesidiga beroendet mellan stad och landsbygd, 
människa, natur och omvärld finns hos oss alla. Lokalt är det enkelt att förflytta sig med kollektivtrafik, 
till fots och med cykel, men också längre resor kan vi göra klimatsmart. 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2022 Kommentar 

Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att se över 
behov, kostnad, placering, och innehåll för ett 
aktivitetshus för den målgrupp som omfattas av 
sociala omsorgsnämndens insatser. 

 Delvis 
genomfört 

Det pågår en utredning av bl.a. behov och innehåll 
för ett aktivitetshus. 

2.1.2 Nämnd 

Uppdrag Status T1 2022 Kommentar 

Delaktighet och inflytande för brukare ska öka  Att brukare känner sig delaktiga i utförandet av sina 
insatser handlar om att få vara delaktiga i 
utredningsprocessen, planeringen och utformningen 
av de insatser man beviljats. Alla brukare kan vara 
delaktiga utifrån sina olika förutsättningar och utifrån 
personens funktionsnivå. 
 
Brukare ska vara: 
-Delaktiga i utformningen av genomförandeplanen 
-Delaktiga i att bestämma om sådant som är viktigt 
för brukaren 
 
Uppföljning av brukares upplevda delaktighet mäts 
årligen i brukarenkäten utformad av SKR. 

2.2 Egen organisation 
Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 
 
Utfall År 2020 
10,7 
 
Utfall År 2021 
10,5 
 
Utfall T1 2022 
10,9 
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Kommunfullmäktiges indikatorer  

Kommentar Sjukfrånvaron ligger på 10,9% och har ökat något jämfört med samma period förra året, då den låg på 10,1%. Vi ser att 
vi behöver kraftsamla kring sjukfrånvaron som är fortsatt hög trots att Covid inte längre påverkar i samma utsträckning. I vårt arbete 
med förvaltningens mål om attraktiv arbetsgivare har vi identifierat att vi behöver bli ännu bättre på att arbeta med basfaktorer för en 
frisk organisation såsom ett systematiskt arbetsmiljöarbete och kompetensutveckling i verksamheten. Även frågor som ett 
närvarande ledarskap, delaktighet och påverkansmöjligheter genom samverkan är frågor vi arbetar vidare med. 
 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 
 
Utfall År 2020 
42,1 
 
Utfall År 2021 
72,6 
 
Utfall T1 2022 
78,4 

 

Kommentar Siffran vi ser för tertial 1 är för den senaste 12-månadersperioden och inkluderar alltså sommaranställningarna 
sommaren 2021. Då ändrade man löneformen för sommarvikarierna från månadslön som man haft åren innan till timlön. Detta för att 
öka flexibiliteten i deras anställning. Det gav till följd att andelen timavlönade på förvaltningen mer än fördubblades mot tidigare år 
under juli och augusti månad. Det är en del av förklaringen. Vi har också sett att antalet beställningar av vikarier från 
bemanningsenheten ökat rejält under tertial 1 jämfört med föregående år. Orsakerna är sjukfrånvaro/VAB och vakanta turer. Den 
ökade mängden sjukfrånvaro har en stark koppling till Covid, där vi haft en riktigt topp under första månaderna av 2022. 
 
 

 

Verksamhetens indikatorer  

Den totala korttidssjukfrånvaron (1-14 dagar) ska minska, %. 
 
 
 
3,9 
 
4,4 

 

Kommentar Som en del i vårt mål om attraktiv arbetsgivare börjar vi nu följa upp korttidssjukfrånvaron. Detta eftersom det finns ett 
positivt samband mellan god arbetsmiljö, bra arbetsklimat och låg sjukfrånvaro. Och omvänt, en dålig arbetsmiljö med stress och 
konflikter ökar sjukfrånvaron. Vi ser helt enkelt korttidssjukfrånvaron som ett mått på attraktiv arbetsgivare i betydelsen att våra 
medarbetare trivs och mår bra. Vårt utgångsläge på förvaltningsnivå är 4,4%. I siffran finns förstås en pandemieffekt då man i högre 
grad stannar hemma vid t ex förkylning. 
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2.2.1 Nämnd 

Uppdrag Status T1 2022 Kommentar 

Sociala omsorgsförvaltningen ska bli mer attraktiv 
som arbetsgivare 

 Sociala omsorgsförvaltningen arbetar aktivt med 
målområdet attraktiv arbetsgivare. Genom att stärka 
vårt arbetsgivarvarumärke attraherar vi 
morgondagens medarbetare. För att kunna ge stöd 
och insatser med god kvalitet är introduktion och 
systematisk kompetensutveckling viktigt. Under förra 
året tog vi fram vår nya digitala introduktion för 
kärnpersonal som nu används i hela förvaltningen. 
Förvaltningen arbetar också vidare med att stärka 
ledarskapet och deltar i Chefoskopet där syftet är att 
skapa bättre förutsättningar för chefernas 
arbetsmiljö. Förvaltningen hade en utvecklingsdag 
för chefer och stödpersoner i mars där vi arbetade 
med målområdet attraktiv arbetsgivare. Syftet var att 
utkristallisera ett önskat läge för vad det innebär att 
vara en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen kommer 
nu arbeta vidare med materialet för att sätta en 
konkret plan. 
 

3 Intern kontroll 
Sociala omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom 
nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den 
egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en intern kontrollplan 

I Sociala omsorgsnämndens interna kontrollplan finns inga kontrollmoment som ska följas upp per 
första tertialet 2022. 

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

4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

4.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr) 

  Utfall jan-
april 2021 

Budget 
2022 

Budget jan-
april 2022 

Utfall jan-
april 2022 

Avvikelse 
jan-april 

2022 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 2 971 8 972 2 656 2 797 140 0 

Avgifter och övriga intäkter 35 498 111 044 38 080 37 107 -974 0 
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  Utfall jan-
april 2021 

Budget 
2022 

Budget jan-
april 2022 

Utfall jan-
april 2022 

Avvikelse 
jan-april 

2022 

Prognos-
avvikelse 

Summa intäkter 38 470 120 016 40 737 39 903 -833 0 

Personal -152 721 -530 720 -168 751 -167 578 1 173 -2 576 

Lokaler -6 752 -22 678 -7 559 -7 450 110 0 

Material och tjänster -104 113 -315 809 -105 142 -103 736 1 407 -5 000 

Kapitalkostnader -242 -832 -277 -212 65 0 

Summa kostnader -263 828 -870 040 -281 729 -278 975 2 755 -7 576 

Buffert (endast i budget) 0 -7 576 -2 525 0 2 525 7 576 

Nettokostnad -225 358 -757 600 -243 518 -239 071 4 447 0 

Kommunbidrag 227 223 757 600 243 518 243 518   

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

1 865 0 0 4 447   

Godkänt ianspråktaget ackumulerat 
resultat 

0 0 0 0   

Godkända "öronmärkta" projekt 0 0 0 0   

Resultat jämfört med tillgängliga 
medel 

1 865   4 447   

Ackumulerat resultat -5 787 17 383 17 383 17 383   

4.1.2 Resultatanalys 

Sociala omsorgsnämnden redovisar ett resultat till och med april på +4 447 tkr. Prognosen för helåret 
är i nuläget enligt årsbudget. Årets buffert för oförutsedda kostnader har inte fördelats av nämnden. 
Buffert kan behövas under året eftersom nämnden har en verksamhet där det kan tillkomma nya 
externa placeringar, fler beslutade timmar personlig assistans LSS m.m. 

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

Intäkter 

Fram till och med april är intäkterna från Försäkringskassan lägre än budgeterat. Prognos för året är att 
intäkterna kommer att uppgå till budgeterat. 

Kostnader 

Kostnaderna för personal är lägre än budgeterat fram till och med april medan prognosen för året är ett 
underskott. I år finns det ett tillfälligt överskott på grund av vakanta tjänster samtidigt som några 
verksamheter har underskott i personalkostnaderna. 

Förvaltningen har gjort ett byte med entreprenad bolaget och har sedan mitten av mars en gruppbostad 
för personkrets 2 och 3. Efter sommaren kommer förvaltningen att lämna över en annan gruppbostad 
till entreprenad bolaget. Detta gör att nämnden får ökade personalkostnader under en period men 
samtidigt lägre kostnader för köp av platser hos entreprenad bolaget. Det finns även tillfälligt några 
tomma platser på entreprenad bolaget, vilket ger en lägre kostnad än budgeterad. 

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

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

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

4.2 Verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall jan-
apr 2021 

Nämnd-
budget 

2022 

Budget jan-
apr 2022 

Utfall jan-
apr 2022 

Avvikelse 
jan-apr 

2022 

Prognos-
avvikelse 

Central administration       

Intäkt 0 164 54 151 97 0 

Kostnad -9 577 -32 310 -10 015 -9 607 408 1 000 

Nettokostnad -9 577 -32 146 -9 961 -9 456 505 1 000 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -459 -1 640 -542 -486 56 0 

Nettokostnad -459 -1 640 -542 -486 56 0 

Vård och omsorg i ordinärt 
boende       

Intäkt 434 909 234 444 210 0 

Kostnad -5 457 -20 545 -6 123 -7 715 -1 592 -3 700 

Nettokostnad -5 023 -19 636 -5 889 -7 271 -1 382 -3 700 

Vård och omsorg i särskilt 
boende       

Intäkt 2 071 10 716 3 440 3 368 -72 0 

Kostnad -29 352 -91 578 -29 963 -31 420 -1 457 -3 700 

Nettokostnad -27 281 -80 862 -26 523 -28 052 -1 529 -3 700 

Insatser enl LSS och SFB       

Intäkt 35 557 110 326 37 654 36 660 -994 0 

Kostnad -216 756 -719 007 -233 455 -228 615 4 840 -1 176 

Nettokostnad -181 199 -608 681 -195 801 -191 955 3 846 -1 176 

Övrig vård och omsorg       

Intäkt 439 1 501 553 461 -92 0 

Kostnad -2 258 -8 560 -2 830 -2 312 518 0 

Nettokostnad -1 819 -7 059 -2 277 -1 851 426 0 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 -7 576 -2 525 0 2 525 7 576 

Nettokostnad 0 -7 576 -2 525 0 2 525 7 576 

       

Intäkt       

Kostnad       
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Tkr Utfall jan-
apr 2021 

Nämnd-
budget 

2022 

Budget jan-
apr 2022 

Utfall jan-
apr 2022 

Avvikelse 
jan-apr 

2022 

Prognos-
avvikelse 

Nettokostnad       

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

Totalt       

Intäkt 38 501 123 616 41 935 41 084 -851 0 

Kostnad -263 859 -881 216 -285 453 -280 155 5 298 0 

Nettokostnad -225 358 -757 600 -243 518 -239 071 4 447 0 

4.2.1 Central administration 

Inom verksamheten finns förvaltningschefen och centrala stödfunktioner som HR, ekonomi, 
gemensam administration samt kvalitet- och utvecklingsfunktionen. 

Budgetavvikelse 

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

Analys av verksamheten 

Uppgiften är att stödja nämnden och verksamheterna med att uppnå mål och följa beslutade riktlinjer. 
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Under verksamheten finns även budget för kompetenshöjande insatser. 

4.2.2 Politisk verksamhet 

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

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar 0 tkr i budgetavvikelse. 

4.2.3 Vård och omsorg i ordinärt boende 

Inom verksamheten vård och omsorg i ordinärt boende redovisas insatser enligt SoL som utförs i 
ordinärt boende. Insatserna är främst boendestöd och hemtjänst samt korttidsboende. 

Budgetavvikelse 

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

Analys av verksamheten  

Hemtjänst/trygghetslarm 

Sociala omsorgsnämnden beslutar om insatser enligt SoL, exempelvis hemtjänst och trygghetslarm. 
Utförare av de beslutade insatserna är Vård- och äldreförvaltningen samt privata utförare enligt 
valfrihetssystemet (LOV). 

Boendestöd 

Boendestödet erbjuder ett individanpassat vardagsstöd och motiverar och stöttar den enskilde genom 
att skapa struktur och mål i vardagen. Insatserna är av pedagogisk och stödjande art och ställer krav på 
delaktighet. 

Boendestöd har utmaningar med höga sjuktal, underskott i budget samt återkommande avvikelser. 
Sjukfrånvaron under tertial 1 är 20,83% vilket indikerar en något positivt trend mot totalen för 2021 
som resulterade i 23,38%. 

Underskottet beror till stor del på en ökad grundbemanning för att komma till rätta med flertalet 
avvikelser, förbättra kvalité och kontinuitet samt höga sjukskrivningstal. 

Under pandemin har den digitala kompetensen ökat hos personalen då vissa möten hålls på distans. 
Telefonsamtal i stället för besök har erbjudits samt i något enstaka fall digitala samtal i stället för fysiskt. 
Detta arbetssätt kommer fortsätta att utvecklas under 2022 - dels för att brukarna ska få valmöjligheter 
gällande utförandet, men också för att medarbetarna ska få en mer attraktiv arbetsplats och delvis 
kunna arbeta hemifrån. I och med digitala samtal går det även att genomföra effektiviseringar genom 
färre resor och bättre tillgänglighet. 

Korttidsboende socialpsykiatri 

Med korttidsboende avses tillfälligt boende i särskild boendeform. Behovet av plats på korttidsboende 
kan bottna i försämring på grund av psykisk sjukdom där ett ökat stöd under kortare tid kan vara 
nödvändigt för att undvika psykiatrisk slutenvård. 

Hälso- och sjukvårdsinsats 

Hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering ska tillgodose nämndens målgruppers behov av 
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hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån det som regleras i hälso- och sjukvårdslag, överenskommelser kring 
hälso- och sjukvård mellan kommuner och Västra Götalandsregionen samt det som är angivet i 
nämndens reglemente. 

Sociala omsorgsnämnden ska bidra till att uppnå en god och nära vård, där målsättningen är att vården 
ska ske på rätt vårdnivå. Arbetsgrupp på Sociala omsorgsförvaltningen ska bereda frågor för Närvård i 
Sociala klustret och omhänderta praktiskt arbete som uppstår inom Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg. 

Västra Götalands målbild för en god och nära vård 

• Utgår från individuella förutsättningar och behov. 
• Bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv. 
• Bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet och grundas i gemensamt ansvarstagande 

och tillit. 

Nämnden har kostnadsansvar för alla personliga hjälpmedel inom LSS och socialpsykiatrin i Borås 
Stad. Kostnaderna har under de senaste åren ökat till följd av fler antal personer i behov av hjälpmedel. 
Ökningen kopplas till att aktuella målgrupper med funktionsnedsättning blir äldre och därmed får ett 
ökat behov av hälso- och sjukvård samt behov av hjälpmedel kopplat till ökad ålder. 

4.2.4 Vård och omsorg i särskilt boende 

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

Budgetavvikelse 

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

Åtgärder 

Externa placeringar inom socialpsykiatrin används där behovet inte kan tillgodoses på hemmaplan 
p.g.a. komplexa behov i form av samsjuklighet och/eller brist på platser. Arbetet med att verkställa 
besluten på hemmaplan pågår och det finns en plan för varje individ. 

Analys av verksamheten  

Socialpsykiatri gruppbostäder 

Den höga sjukfrånvaron som påvisades under hela 2021 har även fortsatt vara hög under 2022. 
Strategiskt viktiga områden att arbeta med under 2022 är en bemanning i balans och effektivt nyttjande 
av befintliga resurser, medarbetarnas upplevelse av en god arbetsmiljö, ökad kontinuitet och kvalitet 
inom verksamheterna. Fokus framåt är en tydligare styrning och ledning utifrån nämndens två 
målområden, attraktiv arbetsgivare och att öka brukarnas delaktighet. En tydlig tendens är att brukarnas 
allt komplexare funktionsnedsättningar, ökande ålder samt ett mer omfattande omvårdnadsbehov 
innebär ett behov av att öka personaltätheten samt satsningar på kompetensutveckling. Ytterligare 
anpassningar av personalresurser i verksamheten kan innebära en försämrad kvalitet och att brukarnas 
behov inte fullt ut kan tillgodoses. Utifrån resultat från både brukarenkät och medarbetarenkät har 
förvaltningen fattat beslut om att tillsätta resurser och arbeta med åtgärder utifrån både brukar- och 
personalperspektiv. 

Hälso- och sjukvårdsinsats 

Hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering ska tillgodose nämndens målgruppers behov av 
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hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån det som regleras i hälso- och sjukvårdslag, överenskommelser kring 
hälso- och sjukvård mellan kommuner och Västra Götalandsregionen samt det som är angivet i 
nämndens reglemente. 

Sociala omsorgsnämnden ska bidra till att uppnå en god och nära vård, där målsättningen är att vården 
ska ske på rätt vårdnivå. Arbetsgrupp på Sociala omsorgsförvaltningen ska bereda frågor för Närvård i 
Sociala klustret och omhänderta praktiskt arbete som uppstår inom Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg. 

Västra Götalands målbild för en god och nära vård 

• Utgår från individuella förutsättningar och behov. 
• Bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv. 
• Bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet och grundas i gemensamt ansvarstagande 

och tillit. 

Nämnden har kostnadsansvar för alla personliga hjälpmedel inom socialpsykiatrin i Borås Stad. 
Kostnaderna har under de senaste åren ökat till följd av fler antal personer i behov av hjälpmedel. 
Ökningen kopplas till att aktuella målgrupper med funktionsnedsättning blir äldre och därmed får ett 
ökat behov av hälso- och sjukvård samt behov av hjälpmedel kopplat till ökad ålder. 

Myndighetsutövning 

För att inte utöka nuvarande nivå på antalet platser inom särskilt boende och balansera 
kostnadsökningar inom hälso- och sjukvård och köpta tjänster fortsätter nämndens förebyggande 
arbete genom samverkan mellan myndighet/verkställighet samt hälso- och sjukvård. 
Hemmaplanslösningar i form av stöd till personer i ordinärt boende utvecklas tillsammans med 
boendestöd samt öppenvård där även bostadsfrågan är en central fråga för att insatserna på hemmaplan 
ska fungera. Arbetet med att externt placerade brukare ska vistas på hemmaplan och att behoven ska 
tillgodoses i hemkommunen fortsätter under 2022. 

4.2.5 Insatser enligt LSS och SFB 

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

Budgetavvikelse 

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

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

Analys av verksamheten 

Bostad med särskild service för vuxna 
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Gruppbostäder 

Brukarna tillhörande målgruppen blir allt äldre och får fler åldersrelaterade sjukdomar som kräver ett 
ökat behov av vård- och omsorgsinsatser. Sedan något år tillbaka har detta framförallt inneburit att 
gruppbostäder med vaken natt blivit fler. Antalet brukare som uppnått pensionsålder och därmed inte 
deltar i daglig verksamhet växer vilket också innebär en ökad bemanning dagtid på våra gruppbostäder. 
I och med att brukarna lever längre idag än tidigare drabbas även denna målgrupp i högre grad av 
åldersrelaterade sjukdomar där framförallt en ökning av demensdiagnoser kan ses. Vi ser även i våra 
kartläggningar och märker i våra verksamheter i dag att våra brukare med diagnosen autism ofta får en 
samsjuklighet med psykisk ohälsa. Detta ställer helt andra krav på personalens kompetens men också 
något som nämnden måste ta höjd för vid produktion av nya gruppbostäder. För att säkerställa att 
brukarna möts av rätt kompetens pågår ett arbete med att se över hur nämnden kan arbeta effektivare 
med att flytta om brukare till gruppbostäder där rätt kompetens kan erbjudas. Det är också av stor vikt 
att påbörja en dialog om förändrat kompetensbehov på våra gruppbostäder, t ex behov av personal 
som har kompetens inom psykiatri, pedagogik, åldersrelaterade sjukdomar m.m. 

Tertial 1 2022 har område 4, 2-3 brukare med psykiatrisk samsjuklighet som kräver ökad bemanning i 
perioder, vilket påverkar budget. 

Arbete pågår med att samplanera inom gruppbostäderna men fortfarande finns utmaningar att få ut all 
personaltid då verksamhetens behov är kortare än passens längd enligt kollektivavtal, framförallt på 
morgonen. Kollektivavtalet blir i detta fall kostnadsdrivande för nämnden. En genomlysning av 
verksamheten påvisar underskott av resurser för en fullgod helgbemanning medan det finns ett 
överskott av resurser under vardagar. För att komma tillrätta med detta krävs ett ökat 
samarbete/samplanering mellan gruppbostäderna. Under 2021 startade en pilot mellan gruppbostäder 
med syfte att omhänderta underskott av resurser och vakanta helgpass. Denna pilot har blivit lite 
försenat pga. av svårigheten att rekrytera. Effekterna av att samplanera mellan gruppbostäderna är att 
vakanta helgpass bemannas av förvaltningens ordinarie personal i och med ökad grundbemanning. 

Fokus framåt är att hitta hållbara arbetsmodeller och erbjuda riktade utbildningsinsatser som möter 
framtiden utmaningar. 

Servicebostäder 

Brukarnas behov har över tid förändrats från mer eller mindre självständiga till att idag ha fler och mer 
omfattande behov av stöd. En tydlig trend är att lediga lägenheter som är placerade långt från 
servicebostadens baslägenhet har blivit svårare att hyra ut. En högre åldersstruktur tillsammans med 
komplexa omsorgs- och vårdbehov innebär för medarbetarna ett behov av kompetensutveckling och 
ett förändrat arbetssätt. En ökande ålder innebär att fler personer idag inte har någon daglig verksamhet 
utan är hemma i sin bostad hela dagarna vilket då innebär en ökad bemanning dagtid. 

Översyn av personalresurser pågår på samtliga enheter men ytterligare anpassningar är svåra att 
genomföra på grund av schematekniska skäl. Oavsett beläggning kräver varje enskild enhet en viss 
grundbemanning som inte kan understigas. Arbetet med samplanering inom denna verksamhet 
fungerar väl och på så sätt är driften av servicebostäder fortsatt kostnadseffektiv. 

Fokus framåt är en tydligare styrning och ledning utifrån nämndens två målområden, attraktiv 
arbetsgivare och att öka brukarnas delaktighet. 

Bostad med särskild service för barn och unga 

Sedan december 2020 verkställer nämnden insatser för barn- och ungdomar enligt LSS 9:8. Utifrån 
utförd tillsyn från IVO och lokalernas utformning minskas från och med 2022 antalet platser från tre 
till två. Denna verksamhet är komplex och ställer stora krav på både ledarskap och medarbetarnas 
kompetens. För att säkerställa god kvalitet i denna verksamhet har nämnden tillsatt extra resurser från 
kvalitet och utveckling. Det är också upphandlat extern expertis som fortsätter sitt arbete med 
verksamheten till och med juni 2022. 

Fokus framåt är en tydligare styrning och ledning utifrån nämndens två målområden, attraktiv 
arbetsgivare och att öka brukarnas delaktighet. 
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Personlig assistans inkl LSS-team 

Enheterna personlig assistans och LSS-team har under tertial ett påbörjat arbetet kopplat till målarbete 
då diskussionen förts på strategisk nivå för att initiera skapandet av verksamhetsplaner under hösten 
som ska implementeras 2023. 

Ett ärende inom personlig assistans gick under januari månad över till privat bolag och två brukare har 
under tertial ett gått över från annan assistansanordnare till Borås stad. Vidare har vi under tertial ett vid 
ett flertal tillfällen blivit kontaktade av privat bolag och där fått gå in med bemanning enligt 
kommunens basansvar. En lex sarah rapporterad. Två assistansgrupper som fick beslut av 
försäkringskassan(tidigare haft LSS- beslut) har ansökt om förhöjt timbelopp. Två enhetschefer går 
under våren utbildning i socialrätt. 

Sjuktalen för personlig assistans samt LSS-team resulterade i 13% under januari månad och 7-8% för de 
tre efterföljande månaderna. 

Inom personlig assistans har brukare fått sina beviljade timmar utförda av ordinarie personal samt vana 
vikarier trots relativt hög sjukfrånvaro, då främst januari månad. 

LSS-team redovisar ett resultat om 69,44 % i utförandegrand för tertial ett. 

Avseende mätstickan saknas viss statiskt från vissa grupper då arbetet med att samla in material inte 
inletts på samtliga enheter. För de grupper som har samlat in information redovisat ett gott resultat 
avseende arbetsbelastning samt mående. 

LSS-team redovisar ett negativt resultat för tertial ett om -846 tkr. Orsak går att härleda till höga sjuktal 
under samtliga månader med efterföljande inbeodringar som följd. Enheten har även kringtid om cirka 
30% vilket bidrar till minskade intäkter. Även personlig assistans ekonomiska utfall för tertial ett är 
+229 tkr. 

Daglig verksamhet 

En ny generations deltagare ställer krav på annan typ av verksamhet. Ett aktivt arbete behövs för att 
kunna erbjuda nya och anpassade aktiviteter och arbetsuppgifter. Behoven är mer komplexa hos den 
enskilde deltagaren och detta kräver ökad kompetens hos medarbetarna för att kunna möta deltagaren 
på ett professionellt sätt samt att utveckla en kvalitativ verksamhet. Det har tillsatts resurser för 
kartläggning av framtida målgrupp och utformning av framtidens dagliga verksamhet. Översynen 
fortsätter kontinuerligt om möjlighet till utveckling kan vara samlokalisering av mindre enheter för att 
effektivt nyttja befintliga resurser. 

Samordning av personalbemanning är ett pågående arbete och fortgår dagligen för att optimera 
bemanning och resursanvändning. Under 2022 kommer arbetet påbörjas med samplanering av 
personalresurser inom daglig verksamhet. 

Då verksamheten är intäktsbaserad utifrån antalet brukare är det på vissa enheter svårigheter att ha en 
budget i balans. 

Fokus framåt är en tydligare styrning och ledning utifrån nämndens två målområden, attraktiv 
arbetsgivare och att öka brukarnas delaktighet. 

Korttidsvistelse enligt LSS 

Korttidens budgetutfall för första tertialet 2022 är ett överskott på 476 tkr. I stort sett hela överskottet 
(458 tkr) är mindre personalkostnader än budgeterat. 

Vi har kunnat bedriva verksamheten enligt planering utan att behöva avboka brukare pga sjukfrånvaro 
eller annat. 

Stor flexibilitet och anpassning i personalgruppen gör det möjligt att ha hög personalkontinuitet för 
brukarna. 

Korttiden har ingen kö eller väntelista för att verkställa fattade biståndsbeslut. Alla beslut är verkställda. 
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AKL 

AKL ger stöd genom avlösning, kontaktperson, ledsagning samt stödfamilj. De senaste åren har det 
varit stora utmaningar med rekrytering. Nämnden har beslut som inte är verkställda eller som enbart är 
delvis verkställda p.g.a. rekryteringssvårigheter. Förvaltningen genomförde under hösten 2021 en 
satsning på annonsering via sociala medier. Enheten använder samplanering med andra enheter för att 
samtliga beslut ska kunna verkställas. De flesta beslut verkställs med timanställd personal. 

Enheten har påbörjat att omvärldsbevaka och ingår numer i ett nätverk tillsammans med 20 
kommuner. Syftet med omvärldsbevakning är att lära av andra kommuner i frågor som rör digitala 
förbättringar, rekryteringsutmaningar samt organisationsfrågor. 

Vidare har enheten skapat en e-tjänst för att möjliggöra effektivisering gällande rekrytering av 
kontaktpersoner. 

Hälso- och sjukvårdsinsatser 

Hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering ska tillgodose nämndens målgruppers behov av 
hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån det som regleras i hälso- och sjukvårdslag, överenskommelser kring 
hälso- och sjukvård mellan kommuner och Västra Götalandsregionen samt det som är angivet i 
nämndens reglemente. 

Sociala omsorgsnämnden ska bidra till att uppnå en god och nära vård, där målsättningen är att vården 
ska ske på rätt vårdnivå. Arbetsgrupp på Sociala omsorgsförvaltningen ska bereda frågor för Närvård i 
Sociala klustret och omhänderta praktiskt arbete som uppstår inom Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg. 

Västra Götalands målbild för en god och nära vård 

• Utgår från individuella förutsättningar och behov. 
• Bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv. 
• Bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet och grundas i gemensamt ansvarstagande 

och tillit. 

Nämnden har kostnadsansvar för alla personliga hjälpmedel inom LSS  i Borås Stad. Kostnaderna har 
under de senaste åren ökat till följd av fler antal personer i behov av hjälpmedel. Ökningen kopplas till 
att aktuella målgrupper med funktionsnedsättning blir äldre och därmed får ett ökat behov av hälso- 
och sjukvård samt behov av hjälpmedel kopplat till ökad ålder. 

Myndighetsutövning 

Verksamheten arbetar med att kontinuerligt följa upp beslutade insatser och nyckeltal för att säkerställa 
en god intern kontroll. Beslut om insatser ska följas av aktuell rättspraxis och aktuella domar, beslut om 
eventuellt dubbla insatser som t ex bostad med särskild service och kontaktperson övervägs noga. Det 
pågår tätare uppföljningar av beslut, rutiner som har upprättats följs upp månadsvis av enhetschef vilket 
har resulterat i tydligare prövning av goda levnadsvillkor. 

Antalet ärenden inom personlig assistans har minskat med 10 ärenden senaste året då det 
grundläggande behovet har förändrats vilket medfört att dessa ärenden numera handläggs av 
Försäkringskassan. 

4.2.6 Övrig vård och omsorg 

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

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar 0 tkr i budgetavvikelse. 
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Analys av verksamheten 

Aktiveringspedagoger 

Nämnden har två medarbetare med särskild kompetens kring psykisk ohälsa. Uppdraget är att skapa 
innehåll och aktiviteter för personer med psykisk funktionsnedsättning för att bryta isoleringen för 
målgruppen. Målgruppen har behov av stödjande nätverk som tror på deras förmåga samt aktiviteter 
som det finns evidens för och som leder till ökad delaktighet i samhället och på arbetsmarknaden. 

Träffpunkt Berggården 

Berggården är en öppen mötesplats för personer med psykisk ohälsa. Syftet med Berggården är att 
motverka social isolering och erbjuda dagliga aktiviteter i samverkan med deltagarna. För att besöka 
Berggården krävs inget biståndsbeslut. 

Daglig sysselsättning 

Från 2017-01-01 är sysselsättning enligt SoL ett biståndsbedömt beslut för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Det är myndighetsutövning på Sociala omsorgsförvaltningen som utreder och 
beslutar kring detta. I beslutet fattat av kommunstyrelsen finns tre uppsatta kriterier för att vara 
berättigad denna insats. Man ska stå utanför arbetsmarknadens förfogande, ha en långvarig psykisk 
funktionsnedsättning samt ha aktivitetsersättning/sjukersättning ifrån Försäkringskassan. 
Verkställigheten är i dag fördelad på tre olika enheter vilka är Solvarvsgatan, Jobb Resurs och Fontänen. 
På samtliga enheter finns deltagare med både SoL och LSS-beslut. 

För att kunna erbjuda rätt insats samt erbjuda deltagaren en bra sysselsättning utifrån den enskildes 
behov är det nödvändigt med en översyn av ekonomi för att skapa förutsättningar att bedriva en 
sysselsättning som utgår från brukarnas behov. Det är även ett behov av att kunna erbjuda andra 
placeringar för deltagare med LSS-beslut så att det frigörs platser för personer med SoL-beslut som har 
särskilda behov, exempelvis LPT eller LRV i öppen vård. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 
Det konstateras att pandemin påverkat verksamheten i omfattande utsträckning. Under årets första 
månader påverkades förvaltningen av väldigt hög sjukfrånvaro bland personalen. Detta påverkade 
bemanningen i verksamheten och det var ansträngt att få in tillräckligt med personal både inom hälso- 
och sjukvårdsorganisationen samt på enheterna. I takt med att smittspridningen klingade av så har 
bemanningsläget förbättrats. 

En sak som lyfts fram är att verksamheten ser en verksamhetsutvecklings-, utbildnings- och 
uppföljningsskuld med anledning av att pandemiarbetet prioriterats och att en stor del av resurser 
krävts till att upprätthålla kärnverksamheten. Det finns också positiva bieffekter. Ett exempel är att 
digitaliseringsarbetet har kommit igång på riktigt. Det bör i förlängningen kunna leda till ett mer 
kostnadseffektivt arbetssätt vilket kan frigöra resurser till kärnverksamheten. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Summa  

6 Samarbetsuppdrag 
Sociala omsorgsnämnden har ett särskilt samarbetsuppdrag avseende tillgänglighet. Samarbetsuppdraget 
syftar till att stärka helhetssynen av begreppet tillgänglighet och att få nämnder och styrelser att 
tydligare se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra till ökad måluppfyllelse med 
utgångspunkt i vad som är ”det bästa” för kommuninvånaren. Det särskilda samarbetsuppdraget är 
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därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och befogenheter i tillgänglighetsfrågor som har gemensam 
karaktär. 

Samarbetsuppdraget innebär att nämnden har 

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

För att genomföra detta finns Programmet för ett tillgängligt samhälle samt tillhörande handlingsplan. 
Programmet bygger på Borås Stads vision att medborgarna ska vara medskapare och få ett reellt 
inflytande på stadens utveckling. Borås Stad vill förstärka sina insatser för att göra samhället mer 
tillgängligt för alla. Programmet för ett tillgängligt samhälle visar kommunens ambitioner för att 
personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv i Borås. Ytterst handlar det om alla 
människors lika värde och rätt att delta i samhället. Syftet med programmet är att ge vägledning för att 
säkerställa att personer med funktionsnedsättning får samma möjligheter som andra att utöva sina 
demokratiska rättigheter och skyldigheter. Programmet ska leda till åtgärder för att undanröja de brister 
och hinder som idag finns för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med 
funktionsnedsättning. I programmet finns det sex prioriterande områden som är hämtade ur FN:s 
konvention av rättigheter till personer med funktionsnedsättningar och dess 50 artiklar. I Sociala 
omsorgsnämndens uppdrag ligger ansvaret att följa upp de aktiviteter som finns i handlingsplanen. 

Under föregående år fattades beslut om att integrera Programmet för ett tillgängligt samhälle till att 
istället blir ett Program för mänskliga rättigheter. 

Nämnden har en funktionshinderkonsulent anställd med uppgift att samordna och planera 
samarbetsuppdraget tillgänglighet genom att: 

• anordna workshops om tillgänglighet. På workshopen bjuds olika nämnder och bolagsstyrelser 
in. Syftet är att sprida kunskap om tillgänglighet och att skapa förutsättningar och legitimitet för 
samarbetet.  

• samarbeta med alla förvaltningar och bolag genom tillgänglighetsombudsträff. Syftet med 
träffen är att sprida kunskap om tillgänglighet till olika förvaltningar och Borås egna bolag och 
att förankra tillgänglighetsarbetet i staden. 

• skapa, revidera och följa upp ”Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle”. Syftet med 
handlingsplanen är att driva arbetet med tillgänglighet i de olika förvaltningarna framåt. 

• bistå med rådgivning till förvaltningar och bolag i arbetet med tillgänglighet. 
• fungera som kontaktperson för olika föreningar och organisationer gällande tillgänglighet. 
• deltar i :  

o alla tre funktionshinderråd samt funktionsrätt Borås ordförande möte. 
o olika nätverksträffar: Mänskliga rättigheter nätverk, tillgänglighetsnätverk Västra 

Götaland 
o olika arbetsgrupper riktade till personer med funktionsnedsättning som t.ex. Funkisgala, 

tillgänglighetdokument 

7 Jämställdhetsperspektivet 
Nämndens verksamheter ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet samt 
verka för den enskildes delaktighet i samhällslivet och jämlika levnadsvillkor. För att kunna jobba med 
ständigt förbättringsarbete så krävs en korrekt och användbar målgruppsbeskrivning. Hur målgruppen 
ser ut och vilket behov brukarna har är viktiga frågor som måste besvaras för att vi rätt ska kunna 
utveckla verksamheten och möta brukarnas behov. 
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I dagsläget har 93 barn, t.o.m. 17 år gamla, stöd och insatser enligt LSS på SOF. Samtliga dessa barn har 
kartlagts utifrån dokumentationsgranskning i Viva. Utgångspunkten har varit kommunicerade beslut. 32 
av barnen är flickor (34 %), och 61 är pojkar (66 %). Ju yngre barnen är, desto större andel av dem är 
pojkar. Samma trend ses på vuxensidan, andelen kvinnor är liten i de lägre åldrarna men ökar ju högre 
upp i åldersspannet vi kommer. Det beror antagligen på att flickor diagnosticeras senare än pojkar. En 
majoritet av barnen har autismspektrumtillstånd av något slag, 64 barn (69 %). 

Samsjukligheten är hög och det handlar både om betydande somatisk samsjuklighet men det finns 
också många exempel på psykiatrisk samsjuklighet som social fobi och depression. Ungefär en tredjedel 
av alla barn har ADHD. Just kombinationen autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning och 
ADHD är utmanande, eftersom det ofta leder till utagerande beteende om anpassningar inte görs 
utifrån deras behov. Över hälften av alla barn har dokumenterat utmanande beteende i form av fysiskt 
utagerande. Det handlar främst om att barnen i olika situationer är våldsamma mot andra personer. En 
betydande andel har också självskadebeteenden. Förvaltningen behöver stärka arbetet för att på ett 
bättre sätt omhänderta barnens perspektiv utifrån gällande barnkonvention, satsa på kompetenshöjande 
insatser kopplade till psykiatrisk samsjuklighet samt rusta förvaltningen för att bättre kunna omhänderta 
personer med autism och utmanande beteende. 

Avvikelser 

Det är ett fåtal brukare som står för samtliga incidenter av hot och våld, både riktat mot andra brukare 
men också riktat mot personal. Det blir därför viktigt att förstå vad som karaktäriserar den mycket lilla 
grupp brukare som står för i stort sett allt våld. Inte minst eftersom en tydlig bakomliggande orsak till 
avvikelserna är att personal saknar rätt kompetens för målgruppen. 

Generellt gäller att kvinnor och yngre brukare är överrepresenterade i avvikelser som rör hot och våld. 
En slutsats från analys av SoL- och LSS-avvikelser är därför att förvaltningen behöver rusta för att 
bättre kunna möta yngre brukare, främst kvinnor, med psykiatrisk samsjuklighet. Det är en slutsats som 
även styrks av att Socialstyrelsen påpekat att förekomsten av t.ex. schizofreni- och ångestdiagnoser är 
sju gånger vanligare bland personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism, än i den övriga 
befolkningen. Socialstyrelsen menar i sin lägesrapport att det därför är viktigt att inkludera perspektivet 
psykisk ohälsa i LSS, särskilt när det gäller verksamhets- och kompetensutveckling. 

Ett pågående arbete för att stärka jämställdshetsperspektivet är VIP (Viktig Intressant Person), som är 
en självstärkande utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning som syftar till att höja 
självkänslan och stärka deltagarna. Även satsningen Schysst kompis pågår i nämndens verksamheter. 
Nämnden utbildar personal kring våld och bemötande för att stärka jämställdheten för personer med 
funktionsnedsättning. Utifrån ett genusperspektiv granskar och analyserar myndighetsutövningen två 
gånger per år beviljade insatser uppdelat mellan män och kvinnor där män har en högre procent 
beviljade insatser jämfört med kvinnor. En analys i mars 2021 av beviljade insatser fördelade mellan 
könen framkommer att fördelningen ser olika ut beroende på insats. T.ex. avlösning i hemmet är 
differensen stor, kvinnor 25% och män 75% . Insatsen boendestöd kvinnor 53% och män 47%. För 
personlig assistans enligt LSS är nivån lika mellan män och kvinnor. Analysen visar att behoven är olika 
beroende på insats och bedömningarna är individuella och beviljas efter behov och inte kön. 

Förvaltningen bör fokusera på att (1) arbeta aktivt med trygghets och säkerhetsfrågor, särskilt kopplat 
till brukare som är kvinnor. (2) Hitta sätt att fånga in även barnens uppfattning och upplevelse av stöd 
och insatser. (3) Fokusera på att skapa förutsättningar för att alla brukare ska kunna kommunicera med 
personal, t.ex. genom intensifierat arbete med AKK och tydliggörande pedagogik. 
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8  Verksamhetsmått 

8.1 Funktionshinderverksamhet LSS 

8.1.1 Övergripande 

8.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2021 Utfall 2021 Budget 2022 Utfall Apr 2022 

Antal personer med 
LSS-beslut 

900 901 920 902 

8.1.2 Personlig assistans 

8.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2021 Utfall 2021 Budget 2022 Utfall Apr 2022 

Antal personer med 
personlig ass enl LSS 

66 62 60 57 

Antal personer med 
personlig ass enl SFB 

174 177 180 184 

Antal timmar personlig 
assistans enl LSS 

14 672 173 043 166 000 12 723 

Varav retroaktiva 
beslut, antal timmar 

52 3 227 0 45 

Antal timmar personlig assistans enligt LSS för perioden januari-april: 
Budget= 55 446 timmar 
Utfall= 50 991 timmar 

8.1.3 Daglig verksamhet 

8.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2021 Utfall 2021 Budget 2022 Utfall Apr 2022 

Antal personer med 
beslut om daglig 
verksamhet 

451 460 470 464 

- varav externt köpta 
platser enl LOV 

85 94 102 115 

- varav externt köpta 
platser (ej LOV) 

14 15 15 16 
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Verksamhetsmåttet kommer till budget 2023 att ändras till att vara antal verkställda beslut. 

8.1.4 Bostad med särskild service för vuxna 

8.1.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2021 Utfall 2021 Budget 2022 Utfall Apr 2022 

Antalet personer med 
verkställda beslut om 
boende 

324 324 336 317 

- varav externt köpta 
platser 

16 16 15 15 

8.2 Funktionshinderverksamhet SoL 

8.2.1 Övergripande 

8.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2021 Utfall 2021 Budget 2022 Utfall Apr 2022 

Antal personer med 
beviljade insatser 

407 406 540 429 

8.2.2 Bostad med särskild service 

8.2.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2021 Utfall 2021 Budget 2022 Utfall Apr 2022 

Antal personer med 
särskilt boende 

84 94 97 95 

- varav externt köpta 
platser 

25 27 22 24 

8.2.3 Insatser i ordinärt boende 

8.2.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2021 Utfall 2021 Budget 2022 Utfall Apr 2022 

Antal personer med 
boendestöd 

223 219 245 229 

Antal utförda timmar 
boendestöd 

1 418 16 180 16 150 1 391 
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Antal utförda timmar boendestöd för perioden januari-april: 
Budget= 5 384 timmar 
Utfall= 5 703 timmar 

8.2.4 Sysselsättning enligt SoL 

8.2.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2021 Utfall 2021 Budget 2022 Utfall Apr 2022 

Antal personer med 
sysselsättning enligt 
SoL 

87 84 90 87 

8.2.5 Övrigt 

8.2.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2021 Utfall 2021 Budget 2022 Utfall Apr 2022 

Antal personer med 
trygghetslarm 

64 67 90 73 

9  Investeringar 

9.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 
Tkr Budget 2022 Utgift apr 2022 Avvikelse 2022 Prognos 2022 

Sörmarksliden LSS 500 0 500 500 

Summa 500 0 500 500 

Analys 
Vid planerad nybyggnad av gruppbostäder äskar nämnden investeringsbudget. Under byggprocessen 
blir det sedan ofta förseningar p.g.a. överklaganden m.m. Därför behöver nämnden ofta flytta fram 
investeringsbudget till kommande år. 

Gruppbostaden Sörmarksliden LSS kommer inte att färdigställas under året, och prognosen blir därmed 
att investeringsbudget inte kommer att användas. I samband med årsbokslutet kommer nämnden att 
begära överföring av investeringsmedel till 2023. 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
socialomsorg@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Sabina Björk 
Handläggare 
0734-153471 

SKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-05-16 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2022-00030 1.1.3.1 
 

  

 

Revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i 
Borås Stad 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar 

att till Stadsrevisionen i Borås Stad avge svar enligt nedan. 

Sammanfattning 

Bakgrund 
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med barnkonventionen. 
Granskningen visar att det barnrättsbaserade synsättet med barnet som 
rättighetsbärare inte har fått genomslagskraft i stadens verksamheter. 
Barnkonventionen beaktas inte i tillräcklig utsträckning i stadens styrdokument 
eller i arbets- och beslutsprocesser. Det saknas systematik vad gäller genomför-
ande av barnkonsekvensanalyser vid beslut som berör barn på ett direkt eller 
indirekt sätt. På det stora hela saknas därutöver uppföljning av 
Kommunstyrelsens och nämndernas arbete med barnkonventionen. 
 
Granskningens kartläggning av hur barnkonventionen tillämpas vid viss 
myndighetsutövning visar bl.a. att Sociala omsorgsnämnden behöver säkerställa 
en tillräcklig uppföljning och kontroll av myndighetsutövningens efterlevnad till 
barnkonventionen. Nämnden behöver även säkerställa att 
barnkonsekvensanalyser genomförs och dokumenteras vid samtliga beslut som 
på ett direkt eller indirekt vis berör barn. 
 
Stadsrevisionen emotser svar från Sociala omsorgsnämnden med planerade 
åtgärder senast 2022-05-31. 
 

Bedömning och åtgärder 
Sociala omsorgsnämnden delar granskningens slutsatser. Nämnden har redan 
tidigare uppmärksammat bristande samordning och uppföljning av 
barnperspektivet i förvaltningens verksamheter. Dessa brister 
uppmärksammades bland annat i patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen 2021.  

Sedan bristerna identifierades har flera åtgärder vidtagits. Bland annat har ett 
omfattande kartläggningsarbete påbörjats där alla barn med insatser enligt LSS 
kartlagts utifrån ålder, kön, diagnoser och insatser. Syftet är att skapa en tydlig 
bild av barnens behov så att förvaltningen kan säkerställa att barnen får rätt 
insatser med god kvalitet. I samband med kartläggning har kontakter tagits med 
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grundsärskolan, dels för att dela resultat av kartläggningen och dels för att byta 
erfarenheter och tänka ihop kring vår gemensamma målgrupp barn. 

Kartläggningsarbetet har inneburit en större förståelse för att 
barnrättsperspektivet behöver beaktas i större utsträckning inom flera områden 
på förvaltningen.  

Följande kan sägas om myndighetsutövningens efterlevnad till 
barnkonventionen. Alla handläggare har gått Borås Stads internutbildning och 
det finns ett barnombud som deltagit i ytterligare två fördjupade utbildningar. 
Det finns rutiner för hur barnkonsekvensanalyser ska integreras i handläggningen 
och frågan diskuteras ofta på gruppmöten för handläggare. Rutinerna tas också 
upp vid introduktion av nyanställda. Däremot saknas systematisk uppföljning 
och kontroll av efterlevnaden till de rutiner som finns.   

Följande åtgärder planeras för att säkerställa att förvaltningen har en tillräcklig 
uppföljning och kontroll av efterlevnad till barnkonventionen. 

 Barnkonsekvensanalys ska lyftas in i pågående arbete med 
ärendeberedningsprocessen till nämnd. En checklista för konkret 
hantering av ärenden ska vara klar inom kort och där ska punkt angående 
barnkonsekvensanalyser finnas med. På så sätt kan nämnden säkerställa 
att barnkonsekvensanalys genomförs inför alla beslut som direkt, eller 
indirekt, kan komma att påverka barn. 

 Barns upplevelse av stöd och insatser ska efterfrågas inom ramen för en 
brukarundersökning. Den brukarundersökning som genomförs varje år 
av Sveriges kommuner och regioner (SKR) riktar sig inte till barn. För att 
kompensera för det avser förvaltningen att ta fram ett eget 
undersökningsverktyg för att säkerställa att barn kommer till tals. 

 Förvaltningen avser att samordna ett antal åtgärder för att trygga 
barnrättsperspektivet inom verksamheterna. Det är möjligt att en 
tjänsteperson får det samordnade ansvaret för att hålla ihop arbetet på 
hela förvaltningen. 

 En rutin för egenkontroll är under uppbyggnad och ska vara på plats 
innan årets slut. Rutinen ska omfatta områden som genom övrigt 
uppföljningsarbete identifierats som särskilt angelägna att följa upp. I 
egenkontrollensrutinen ska uppföljning och kontroll av 
myndighetsutövningens efterlevnad till rutiner om 
barnkonsekvensanalyser särskilt beaktas. 

Beslutsunderlag 
1. Missiv Granskning av Borås Stads arbete med barnkonventionen. 

2. Granskning av barnkonventionen Borås Stad 2021. 

3. Rapportsammandrag granskning av barnkonventionen Borås Stad 2021 
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Beslutet expedieras till 
1. Stadsrevisionen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se/revisionskontoret revisionskontoret@boras.se  033-35 71 56 

Missiv
  2022-02-28

Samtliga nämnder i Borås Stad

Granskning av Borås Stads arbete  
med barnkonventionen 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med barnkonventionen. Granskningen har genom-
förts av EY. Granskningens syfte var att bedöma om Kommunstyrelsen och granskade nämnder vid-
tagit åtgärder för att säkerställa att Borås Stad uppfyller barnkonventionen och om arbetet är ända-
målsenligt. Granskningen har riktat sig dels mot stadens övergripande arbete med barnkonventionen, 
dels mot kartläggning av hur barnkonventionen säkerställs och tillämpas vid viss typ av myndighets-
utövning som rör barn och ungdomar. 

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

Granskningens kartläggning av hur barnkonventionen tillämpas vid viss myndighetutövning visar 
bl.a. att Grundskolenämnden, Sociala omsorgsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämn-
den behöver säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av myndighetsutövningens efterlev-
nad till barnkonventionen. Dessa nämnder behöver även säkerställa att barnkonsekvensanalyser 
genomförs och dokumenteras vid samtliga beslut som på ett direkt eller indirekt vis berör barn. 
Grundskolenämnden behöver därutöver säkerställa en tillräcklig dokumentation av att barn kommer 
till tals i myndighetsutövningen. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Kommunstyrelsen och granskade nämnder inte 
säkerställt ett ändamålsenligt arbete som uppfyller barnkonventionen.

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till resultat och rekommendationer i bilagd rapport.

Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och nämnderna. 
Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna med planerade åtgärder emotses senast 2022-05-31. 

Bill Johansson     Boris Preijde
Ordförande första revisorsgruppen  Ordförande andra revisorsgruppen
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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Granskning av Borås Stads 
arbete med barn konventionen
Ernst & Young AB (EY) har på uppdrag av Stadsrevisionen 
i Borås Stad genomfört en granskning av stadens arbete 
med barnkonventionen. Granskningens syfte har varit att 
bedöma om Kommunstyrelsen och granskade nämnder 
vidtagit åtgärder för att säkerställa att Borås Stad uppfyl-
ler barnkonventionen och om arbetet är ändamålsenligt. 
Granskningen har riktat sig dels mot stadens övergripande 
arbete med barnkonventionen, dels mot kartläggning av 
hur barnkonventionen säkerställs och tillämpas vid viss 
typ av myndighetsutövning som rör barn och ungdomar.

Granskningens sammanfattande bedömning är att 
Kommun   styrelsen och granskade nämnder inte säkerställt 
ett ändamålsenligt arbete som uppfyller barnkonventionen.

De huvudsakliga iakttagelserna från granskningen är 
följande:

• Granskningen visar att det barnrättsbaserade 
synsättet med barnet som rättighetsbärare har 
inte fått genomslagskraft i stadens verksamheter. 
Barnkonventionen beaktas inte i tillräcklig ut-
sträckning i stadens styrdokument eller i arbets- 
och beslutsprocesser.

• Det saknas systematik vad gäller genomförande av 
barnkonsekvensanalyser vid beslut som berör barn 
på ett direkt eller indirekt sätt. I Borås Stad finns 
ett fullmäktigebeslut daterat till 2011 där det 
framgår att en barnkonsekvensanalys ska  
göras vid samtliga beslut som rör barn. Ingen av 
de granskade nämnderna använder barnkonse-
kvensanalyser i samband med politiska beslut. På 
staden nivå finns en mall för barnkonsekvensana-
lyser och en barnrättschecklista. Dessa tillämpas 
inte på ett systematiskt vis. Granskningen visar att 
barnkonsekvensanalyser genomförs inom ett fåtal 
nämnders verksamhetsområden, men detta sker i 
regel utan att dokumenteras.

• Det finns utvecklingspotential vad gäller systema-
tiken i utbildningsinsatser riktat till såväl nämnd 
som förvaltning.

• I de verksamheter som möter barn inom ramen  
för sin grundverksamhet finns former för dialog 
med barn och unga; dels i myndighetsutövningen, 
dels genom exempelvis enkäter och elevråd. Det 
finns exempel på hur politiker fört dialog med 
barn och unga. Granskningen visar dock att det 
saknas en systematik för hur de verksamheter som 
inte möter barn ska föra en sådan dialog.

• På det stora hela saknas uppföljning av styrelse 
och nämnders arbete med barnkonventionen. 
Uppföljning av barn och ungas livssituation 
sker genom kommunfullmäktiges målbild 
avseende barn och unga samt genom stadens 
Välfärdsbokslut. Kommunstyrelsen bedriver ing-
en uppsikt på området.

• Inom ramen för myndighetsutövning gentemot 
barn sker arbetet med barnkonventionen i huvud-
sak genom den ordinarie gällande lagstiftningen, 
där delar av barnkonventionen finns införlivad. 
Det finns tydliga utvecklingsområden kopplat 
till såväl styrning, uppföljning och kontroll av 
myndighetsutövningens följsamhet till barnkon-
ventionen.

Granskningen har resulterat i följande rekommendationer 
till Kommunstyrelsen och granskade nämnder. 

Kommunstyrelsen rekommenderas att:

• Säkerställa en sammanhållen styrning kopplat till 
barnkonventionen i samtliga av stadens verksam-
heter.

• Säkerställa struktur för uppföljning och uppsikt 
av stadens arbete med efterlevnad av barnkonven-
tionen. 

Övriga granskade nämnder rekommenderas att: 

• Säkerställa en tillräcklig styrning utifrån barn-
konventionen, exempelvis genom att säkerställa 
att barnkonsekvensanalyser genomförs vid samtli-
ga beslut som på ett direkt eller indirekt vis berör 
barn.

• Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll 
av nämndens efterlevnad till barnkonventionen. 
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Granskning av Borås Stads arbete med barnkonventionen

Därutöver lämnas följande rekommendationer utifrån 
granskningen avseende myndighetsutövning inom 
Grundskolenämnden, Sociala omsorgsnämnden och 
Individ- och familjeomsorgsnämnden.

Grundskolenämnden rekommenderas att:

• Säkerställa en tillräcklig dokumentation av att 
barn kommer till tals i myndighetsutövningen. 

• Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll 
av myndighetsutövningens efterlevnad till barn-
konventionen. 

• Säkerställa att barnkonsekvensanalyser genomförs 
och dokumenteras vid samtliga beslut som på ett 
direkt eller indirekt vis berör barn.

Sociala omsorgsnämnden rekommenderas att:

• Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll 
av barnkonventionens efterlevnad inom myndig-
hetsutövningen. 

• Säkerställa att barnkonsekvensanalyser dokumen-
teras vid samtliga beslut som på ett direkt eller 
indirekt vis berör barn.

Individ- och familjeomsorgsnämnden rekommenderas att:  

• Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll 
av att samtliga delar inom myndighetsutövningen 
efterlever barnkonventionen.

• Säkerställa att barnkonsekvensanalyser dokumen-
teras vid samtliga beslut som på ett direkt eller 
indirekt vis berör barn.
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Datum 
2022-05-16 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2022-00035 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Uppföljning Program för nationella minoriteter 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsförvaltningen lämnar härmed remissvar gällande uppföljning av 
program för nationella minoriteter och översänder den till Arbetslivsnämnden. 

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har i uppdrag att samordna det minoritetspolitiska arbetet, 
att stödja verksamheterna i arbetet med nationella minoriteter samt att följa upp 
hur nämnder arbetar med dessa programområden utifrån sina respektive 
verksamhetsområden Nedan följer en beskrivning av hur Sociala 
omsorgsnämnden arbetar med frågor kring Sveriges nationella minoriteter.  
 
I Sverige finns fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar 
och tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk: jiddisch, romani chib, 
samiska, finska och meänkieli. Gemensamt för minoriteterna är att de har 
befolkat Sverige under flera hundra år och har långa historiska band till landet. 
2009 antogs en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte 
att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal 
grundläggande skyldigheter för kommuner, landsting och andra 
förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella minoriteter i hela landet. För 
att stärka den nuvarande lagstiftningen har regeringen beslutat om en 
förstärkning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Denna 
förstärkning trädde i kraft den 1 januari 2019. 
 
Äldreomsorgen är ett av de områden som omfattas av den stärkta lagen. Bland 
annat ska äldreomsorg erbjudas på minoritetsspråk om det finns medarbetare 
med sådana språkkunskaper. Funktionshinderverksameten omnämns dock inte 
specifikt. Vidare ska kommunerna verka för att finna lösningar, t.ex. 
fortbildning av medarbetare, för att öka kunskap som rör nationella minoriteter.  
 
Borås Stads program för nationella minoriteter beskriver hur Borås Stad på 
olika sätt ska medverka till att personer som bor i Borås och som tillhör 
Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och vara stolta över 
sin nationella tillhörighet och identitet. 

Mål och riktlinjer 
”Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska 
arbete. För att kunna göra det krävs samråd med minoriteterna och 
kartläggningar av minoriteternas behov och önskemål. Exempel på områden 
där mål och riktlinjer ska antas är kultur, förskola, skola samt vård- och omsorg. 
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Mål och riktlinjer kan med fördel integreras i redan existerande styrdokument 
som får genomsyra hela verksamheten, men det är upp till varje verksamhet 
vilken form man väljer. ” 

• Vilka mål och/eller riktlinjer har er förvaltning tagit fram för arbetet med 
nationella minoriteter?  

• Hur har dessa mål utformats, dvs. har de skrivits in i redan befintliga 
styrdokument?  

• Hur implementeras målen/riktlinjerna i verksamheterna?  
• Hur kommer de att följas upp?  
• Vilka utmaningar och svårigheter har ni stött på?  
• Vad skulle ni behöva för stöd och resurser?  

 
Sociala omsorgsnämnden har inte utarbetat några särskilda mål och 
riktlinjer kring det minoritetspolitiska arbetet, utan Borås Stads program 
för nationella minoriteter är vägledande. Sociala omsorgsnämnden verkar 
för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och 
människors lika värde oavsett etniskt ursprung.  

Rätten till information 
”En viktig del i lagstiftningen är att minoriteterna ska informeras om sina 
rättigheter. Borås Stad har som målsättning att varje person i Borås, som 
identifierar sig så som tillhörande någon av de nationella minoriteterna, ska ha 
kunskap om sina rättigheter. Kommunala nämnder och bolag ansvarar för att 
verksamhetsspecifik information lämnas till de nationella minoriteterna. 
Information ska lämnas muntligen och skriftligen i personliga kontakter och via 
webben. Särskilda rättigheter har den som tillhör ett finskt 
förvaltningsområde.” 
 

• På vilket sätt har ni, eller har för avsikt att säkerställa att informationen 
når de nationella minoriteterna om deras rättigheter inom ert område?  

• Vilka utmaningar och svårigheter har ni stött på?  
• Vad skulle ni behöva för stöd och resurser?  

 
Sociala omsorgsnämnden arbetar efter lagstiftningarna Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS och Socialtjänstlagen, SoL 
och i det åligger att utifrån individens behov anpassa kommunikation 
och information. Våra brukare kan exempelvis ha behov av bildstöd, 
teckenspråk eller annan alternativ kommunikation. Nämnden använder 
sig av tolk i de fall där det behövs. Sociala omsorgsnämnden har utöver 
sitt grunduppdrag ett samarbetsuppdrag som innebär att öka 
tillgängligheten (både fysisk- och kognitiv tillgänglighet) i Borås stad för 
personer med olika typer av funktionsnedsättningar oavsett nationalitet. 
Nämnden arbetar därmed med att individanpassa information till den 
det berör för att personen ska känna till sina rättigheter.  

Rätten till delaktighet och inflytande 
”En grundpelare i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är 
samrådsförfarandet. Genom samråd och delaktighet ska minoriteterna ges reellt 
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inflytande över frågor som berör dem. Samrådet ska ske på likvärdiga villkor 
som majoritetsföreträdarens. Det är varje berörd verksamhet som samråder 
med de nationella minoriteterna och tillsammans anpassar formerna för 
samrådet. För att de nationella minoriteternas synpunkter verkligen ska kunna 
beaktas i myndigheternas beslutsfattande bör samrådet påbörjas i ett skede där 
det fortfarande är möjligt att påverka ett kommande beslut. Samråd med barn 
och unga ska särskilt främjas och formerna för samrådet anpassas. Man 
samråder inte längre enbart med representanter för föreningar, utan även med 
enskilda individer eller grupper.” 
 

• På vilket sätt samråder ni med nationella minoriteter?  
• Hur säkerställer ni de nationella minoriteternas rätt till delaktighet och 

inflytande i praktiken?  
• Vilka nationella minoriteter har ni samråd med idag?  
• Vilka utmaningar och svårigheter har ni stött på?  
• Vad skulle ni behöva för stöd och resurser?  

 
Sociala omsorgsnämnden har idag inget samråd med nationella 
minoriteter, utan det inflytande och möjlighet till delaktighet för 
utomstående sker via funktionshinderråden (centralt i staden och lokalt 
på nämnden). Utifrån Borås Stads program för nationella minoriteter 
finns inom förvaltningen kännedom om den minoritetsservice som 
erbjuds, dit kommuninvånare kan vända sig för att få hjälp med 
kommunärenden på finska. Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, anger att verksamheten som bedrivs ”skall 
främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet” för 
de personer som omfattas av lagen, med målsättningen att den enskilde 
får möjlighet att leva som andra. Nämndens verksamhet skall utifrån 
lagstiftningen vara grundad på respekt för den enskildes 
självbestämmanderätt och integritet och den enskilde skall i största 
möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser 
som ges. I den sociala dokumentationen kring varje brukare skrivs en 
genomförandeplan där brukaren är delaktig i de insatser som personen 
är beviljad, för att säkerställa personens rätt till inflytande och 
delaktighet.  

 

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Uppföljning Program för nationella minoriteter 

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
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Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

arbetsliv@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Johansson 
Handläggare 
033-35 85 73 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-02-15 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2022-00015 1.1.3.1 
 

  

 

Uppföljning Program för nationella minoriteter 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar att skicka ut uppföljningen av programmet till 

berörda nämnder i Borås Stad.      

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden har i uppdrag att samordna det minoritetspolitiska arbetet, 

att stödja verksamheterna i arbetet med nationella minoriteter samt att följa upp 

hur nämnder och bolag arbetar med dessa programområden utifrån sina 

respektive verksamhetsområden.      

Beslutsunderlag 

1. Bilaga PM - Program för nationella minoriteter.        

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden  

2. Förskolenämnden 

3. Grundskolenämnden  

4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

5. Individ- och familjeomsorgsnämnden  

6. Kulturnämnden 

7. Sociala omsorgsnämnden 

8. Vård- och äldrenämnden 

9. Arbetslivsnämnden. 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Tina Arekvist Lundell 

Förvaltningschef 

 



   2022-02-07 

PM – Uppföljning av Program för nationella minoriteter  

Gäller för 2021 

Arbetslivsnämnden har i uppdrag att samordna det minoritetspolitiska arbetet, att stödja 
verksamheterna i arbetet med nationella minoriteter samt att följa upp hur nämnder och bolag 
arbetar med minoritetsfrågor utifrån sina respektive verksamhetsområden. Detta gjordes första 
gången för ett år sedan. Det som då framkom var att flera nämnder/förvaltningar inte förstod att 
lagstiftningen även berörde dem eller av annan anledning brast i implementering av lagen om 
nationella minoriteter.  

I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddisch, romani chib, samiska, finska samt 
meänkieli.  

Gemensamt för minoriteterna är att de har befolkat Sverige under flera hundra år och har långa 
historiska band till landet. De har en uttalad samhörighet och identitet och en religiös, språklig 
och/eller kulturell tillhörighet samt en vilja att behålla sin minoritetsidentitet. 

År 2009 antogs lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte att stärka de 
nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal grundläggande skyldigheter för 
kommuner, landsting och andra förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella minoriteter i 
hela landet. En förstärkning av lagstiftningen trädde i kraft 2019 och i samband med det 
fastställde Kommunfullmäktige Program för nationella minoriteter. 

Frågorna ska besvaras av följande Nämnder: 
Arbetslivsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 
Kulturnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden. 

Svaren ska vara nämndbehandlade och Arbetslivsnämnden tillhanda senast 2022- 06-01.  

Vi ber er att besvara följande frågor så utförligt som möjligt samt för hela nämndens arbete: 

Mål och riktlinjer 

Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. För att 
kunna göra det krävs samråd med minoriteterna och kartläggningar av minoriteternas behov 
och önskemål. Exempel på områden där mål och riktlinjer ska antas är kultur, förskola, skola 
samt vård- och omsorg. Mål och riktlinjer kan med fördel integreras i redan existerande 
styrdokument som får genomsyra hela verksamheten, men det är upp till varje verksamhet 
vilken form man väljer. 

 

 Vilka mål och/eller riktlinjer har er förvaltning tagit fram för arbetet med nationella 
minoriteter? 

 Hur har dessa mål utformats, dvs. har de skrivits in i redan befintliga styrdokument?   

 Hur implementeras målen/riktlinjerna i verksamheterna? 

 Hur kommer de att följas upp? 

 Vilka utmaningar och svårigheter har ni stött på? 

 Vad skulle ni behöva för stöd och resurser? 
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Rätten till information 

En viktig del i lagstiftningen är att minoriteterna ska informeras om sina rättigheter. Borås Stad 
har som målsättning att varje person i Borås, som identifierar sig så som tillhörande någon av 
de nationella minoriteterna, ska ha kunskap om sina rättigheter. Kommunala nämnder och 
bolag ansvarar för att verksamhetsspecifik information lämnas till de nationella minoriteterna. 
Information ska lämnas muntligen och skriftligen i personliga kontakter och via webben. 
Särskilda rättigheter har den som tillhör ett finskt förvaltningsområde. 

 

 På vilket sätt har ni, eller har för avsikt att säkerställa att informationen når de nationella 
minoriteterna om deras rättigheter inom ert område?  

 Vilka utmaningar och svårigheter har ni stött på? 

 Vad skulle ni behöva för stöd och resurser? 

Rätten till delaktighet och inflytande 

En grundpelare i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är samrådsförfarandet. 
Genom samråd och delaktighet ska minoriteterna ges reellt inflytande över frågor som berör 
dem. Samrådet ska ske på likvärdiga villkor som majoritetsföreträdarens. Det är varje berörd 
verksamhet som samråder med de nationella minoriteterna och tillsammans anpassar formerna 
för samrådet. För att de nationella minoriteternas synpunkter verkligen ska kunna beaktas i 
myndigheternas beslutsfattande bör samrådet påbörjas i ett skede där det fortfarande är möjligt 
att påverka ett kommande beslut. Samråd med barn och unga ska särskilt främjas och formerna 
för samrådet anpassas. Man samråder inte längre enbart med representanter för föreningar, 
utan även med enskilda individer eller grupper. 

 

 På vilket sätt samråder ni med nationella minoriteter? 

 Hur säkerställer ni de nationella minoriteternas rätt till delaktighet och inflytande i 
praktiken? 

 Vilka nationella minoriteter har ni samråd med idag?  

 Vilka utmaningar och svårigheter har ni stött på? 

 Vad skulle ni behöva för stöd och resurser? 
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Uppdrag utanför budget 2022 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsförvaltningen föreslår sociala omsorgsnämnden notera att 
nämnden inte har några uppdrag utanför budget att redovisa per april 2022. 

Sammanfattning 
Sociala omsorgsförvaltningen arbetar aktivt med indikatorer och uppdrag inom 
ram för budget. Enligt rutinen för redovisning av Kommunfullmäktiges 
uppdrag som inte ingår i budget ska Sociala omsorgsnämnden redovisa status 
för nämndens uppdrag två gånger per år. Vid tidpunkten för 2022 års första 
uppföljning har nämnden inga uppdrag från Kommunfullmäktige som inte 
ingår i budget. Därmed arbetar nämnden enlig plan och kommunstyrelsen har 
utövat uppsiktsplikt. 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 

 
 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Verksamhetens indikatorer 

 
 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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