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Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för Sociala 
omsorgsnämnden 2018 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att lägga Kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelsen till handlingarna.        

Sammanfattning  
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska varje vårdgivare årligen upprätta 
en patientsäkerhetsberättelse. Patientberättelsen ska beskriva:  
 

• Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår  
• Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten  
• Vilka resultat som har uppnåtts  

 
Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9, 
7kap.1§) bör den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS med 
dokumentationen som utgångspunkt varje år upprätta en sammanhållen 
kvalitetsberättelse av vilken det bör framgå: 
  

• Hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår,  

• Vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet, 
och  

• Vilka resultat som har uppnåtts  
 

Sociala omsorgsnämnden har beslutat att i ett och samma dokument 
(Patientsäkerhet- och kvalitetsberättelsen) redovisa både arbetet med 
patientsäkerhet och kvalitet under det gångna året.               

Beslutsunderlag 
1. Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2018                                

Samverkan 
Samverkad på FSG 2019-03-18. 
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Sammanfattning  
I rapporten redovisas resultat och sammanställningar med analys. Det som framgår av analyserna 
är att följsamheten till rutiner och arbetssätt brister. För att åtgärda dessa brister kommer fokus 
framöver vara att kartlägga verksamhetens olika processer i enlighet med det beslut som finns i 
Borås Stad om ett processorienterat arbetssätt. För att kvalitetsledningssystemet ska vara känt av 
organisationens medarbetare, krävs ett omfattande implementeringsarbete som kommer att kräva 
mycket arbete även fortsättningsvis. 
 
De viktigaste områdena som identifierats i förvaltningen under året:  

 Satsning på utbildning i genomförandeplansprocessen till samtlig personal inom SoL/LSS  

 Brukarundersökningen genomfördes med en svarsfrekvens på 58 % och resultatet visar 
att tre av fyra verksamhetsområden ligger i nivå med eller bättre än övriga riket. 

 Undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) placerar Borås Stad på 88 poäng, 
vilket betyder att vårt resultat är ungefär som andra kommuner. 

 Undersökningen Öppna jämförelser (ÖJ) placerar Borås bland de 25 % av landets kom-
muner som är sämst. Resultatet ska tolkas mer som ett mått på att Sociala omsorgsför-
valtningen saknar det som efterfrågas och bara minoriteten av Sveriges kommuner har det 
som efterfrågas, det vill säga att det ser likadant ut "överallt". 

 Det har rapporterats 111 LSS-avvikelser, 144 SoL-avvikelser samt 29 synpunkter. 18 ären-
den har anmälts enligt lex Sarah varav 2 gått vidare till IVO.  

 Inom hälso- och sjukvården har det rapporterats 1106 avvikelser. Dessa har handlat om 
läkemedel och fall vilket också är trenden i landet. 7 händelser har utretts som allvarliga 
men inte gått vidare till IVO. 

 Avvikelser inom socialtjänsten har främst handlat om uteblivna insatser 

 Processen för avvikelsehantering för de båda lagrummen är under framtagande i det soci-
ala klustret  

 Dokumentation är ett område där det finns förbättringsbehov. Bland annat handlar det 
om att öka andelen aktuella genomförandeplaner samt kvaliteten i patientjournalen.  

 Följt och utvecklat arbetet med Samordnad individuell plan (SIP) 

 Fortsatt utvecklingsarbete behöver göras avseende god palliativ vård i livets slut  

 Gränsdragningar mellan Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden ändrades 
2018 

 

Begreppsdefinitioner  
 

 Brukare - enskild med beslutad insats enligt SoL och/eller LSS 

 Den enskilde - i det här dokumentet menas med begreppet den enskilde patient, brukare 
och klient. 

 Egenkontroll - systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt 
kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens led-
ningssystem. 

 Huvudman - myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret för 
viss verksamhet.1 Respektive nämnd inom det sociala klustret är huvudman för den verk-
samhet dess reglemente definierar. För verksamheter som bedrivs på entreprenad enligt 

                                                 
1 Socialstyrelsens termbank 
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LOV (Lagen om valfrihet) eller LOU (Lagen om offentlig upphandling) kvarstår huvud-
mannaskapet hos nämnden men enskilda avtal reglerar genomföraransvar för olika delar 
av kvalitet - och uppföljningsarbetet. Ansvaret för patientsäkerhet kvarstår alltid hos hu-
vudmannen. 

 Kvalitet - Att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt 
lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till 
vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. 

 Ledningssystem - System för att fastställa principer för ledning av verksamheten. 

 Patient – enskild inskriven i HSV (hälso- och sjukvård) 

 Sociala klustret – ett samlingsbegrepp för arbetslivsförvaltningen, individ och familje-
omsorgen, sociala omsorgsförvaltningen samt vård- och äldreförvaltningen i Borås stad  

 

Förkortningar  
 

 BPSD - Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens  
 GDPR - The General Data Protection Regulation 
 HSL - Hälso- och sjukvårdslagen  

HSLF-FS - Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
läkemedel, folkhälsa m.m.  

 IBIC - Individens behov i centrum  
 IVO - Inspektionen för vård- och omsorg  
 KAL - Kompetens och personalförsörjning, arbetsvillkor och lönebildning  
 KKiK  -  Kommunens kvalitet i korthet 
 LOV - Lagen om valfrihet  
 LOU - Lagen om offentlig upphandling  
 LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  
 MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska  
 MAR - Medicinskt ansvarig för rehabilitering  
 NPÖ  -  Nationell patientöversikt 
 PPM - Punktprevalensmätning som genomförs av SKL  
 SAS - Socialt ansvarig samordnare  
 SFS - Svensk författningssamling 
 SIP - Samordnad individuell plan  
 SKL  - Sveriges kommuner och landsting  
 SOL - Socialtjänstlagen  
 SOSFS - Socialstyrelsens författningssamling  
 VGR -Västra Götalandsregionen  
 Viva - Verksamhetssystem för dokumentation  
 VÄF - Vård- och äldreförvaltningen 
 ÖJ - Öppna jämförelser 

 
 

Förvaltningens arbete med patientsäkerhet och kva-
litet 
Detta dokument är en beskrivning av det patientsäkerhets- och kvalitetsarbete som bedrivits 
inom Sociala omsorgsförvaltningen under 2018. Utförare av socialtjänst och verksamhet utifrån 
lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade ska årligen upprätta en sammanhållen kva-
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litetsberättelse. Syftet med kvalitetsberättelsen är bland annat att beskriva arbetet med att syste-
matiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet under året som gått, beskriva 
vilka åtgärder som gjorts för att säkra kvalitet samt redovisa vilka resultat som uppnåtts. 
 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhetsberättelse. 
Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och 
resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet 
med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens 
olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses enligt SOSFS 2011:9 
7 kap. 3 §. Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssy-
stem för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år. 
 

Övergripande mål och strategier  
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ 
Förvaltningens övergripande mål för kvalitetsarbetet är att arbeta både strategiskt, hållbart och 
operativt. Kvalitetsarbetet bedrivs genom utvecklingsarbeten utifrån nämndens prioriterade frå-
gor, skapa och implementera ett fullgott kvalitetsledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
samt att utvärdera, följa upp, granska och analysera verksamheten. 
  

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 
 
Nämnd 
Nämnden är vårdgivare och ansvarar för att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvali-
tetsarbete och ytterst för verksamhetens kvalitet. 
 
Förvaltningschef 
Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar för att innehållet i ledningssystemet är ändamåls-
enligt och för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs. Förvaltningschefen ansvarar också för 
att det tydligt framgår hur roller och ansvar fördelas i ledningssystemet. 
 
Verksamhetschef enligt HSL 
Ledningen inom hälso- och sjukvård ska enligt lag vara organiserad så att det säkerställs hög pati-
entsäkerhet och god kvalitet. I varje nämnd ska det beslutas vem som har det samlade ansvaret 
för hälso- och sjukvårdsverksamheten och är ansvarig verksamhetschef enligt HSL. 
 
Verksamhetschef/Enhetschef 
Enhetschefen ansvarar för att inom sitt verksamhetsområde att systematiskt och fortlöpande ut-
veckla och säkra verksamhetens kvalitet. Enhetschef ska planera, leda, kontrollera, följa upp, ut-
värdera och förbättra verksamheten samt dokumentera kvalitetsarbetet. 
 
Medarbetarna 
All personal ska vara delaktig i kvalitetsarbetet och på enhetsnivå kan arbetsplatsträffar vara fo-
rum för kvalitetsfrågor. 
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Chef för kvalitets- och utvecklingsfunktioner 
Chef för kvalitet- och utvecklingsenheter har ansvar för att samordna och organisera kvalitetsar-
betet inom förvaltningen. 
 
MAS/MAR  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska och Medicinskt ansvarig för rehabilitering arbetar övergripande 
med hälso- och sjukvårdsfrågor i Borås Stad. Ansvaret är lagstyrt för att patienterna ska få en sä-
ker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. I 
uppdraget ingår kvalitetssäkring av hälso- och sjukvårdens processer och rutiner samt uppföljning 
och utvärdering av patientsäkerhet och vårdkvalitet. MAS/MAR utreder och anmäler Lex Maria 
till IVO.  
 
SAS (Tillsynsansvarig över socialtjänst) 
SAS socialt ansvarig samordnare har till uppgift att utveckla, säkra och följa upp delar av det sys-
tematiska kvalitetsarbetet samt utöva tillsyn över verksamheter. SAS kvalitetssäkrar verksamheter-
nas rutiner och processer samt initierar behov av förändring. SAS ansvarar även för att bedriva 
omvärlds- och lagkravsbevakning. SAS utreder inkomna lex Sarah rapporter och anmäler allvar-
liga missförhållanden till IVO.  
 

Struktur för uppföljning/utvärdering  
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 
För att få en tydlig struktur över uppföljning och utvärdering utgår verksamheten från process-
kartan för egenkontroll. 
 
Uppföljning och utvärdering utgår i huvudsak ifrån verksamhetsplan, resultat från undersök-
ningar, resultat från egenkontroll, verksamhetsbesök från MAS/MAR/SAS, inkomna syn-
punkter/klagomål, rapporterade avvikelser samt Lex Maria och Lex Sarah. 
 

 
 

Hur patientsäkerhets- och kvalitetsarbete har bedrivits samt vilka 
åtgärder som genomförts  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 
Förvaltningen har under året arbetat med fortsatt implementering av ledningssystemet för kvali-
tetsarbete enligt SOSFS 2011:9. Föreskriften innebär bland annat att förvaltningen har i uppgift 
att identifiera, beskriva och fastställa de processer som behövs för att säkra verksamhetens kvali-
tet. Kvalitetsledningssystemets grundläggande beståndsdelar, det vill säga processer och rutiner, 
kommer att färdigställas under 2019. Huvudprocesser för sociala omsorgsförvaltningen har iden-
tifierats enligt bilden nedan och processägare har utsetts. HSV-processen kartläggs tillsammans 
med Vård och äldreförvaltningen. 
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I SOSFS 2011:9 anges också att kvalitetsledningssystemet ska vara känt av organisationens med-
arbetare, samtliga ska arbeta i enlighet med befintliga processer och rutiner. För detta krävs ett 
omfattande implementeringsarbete som kommer att kräva mycket arbete även fortsättningsvis. 
Särskilt fokus har legat på kommunens utförare kring arbete med genomförandeplaner och därtill 
kopplade rutiner och processer. En stor utbildningsinsats påbörjades 2018 för alla förvaltningens 
utförare och denna kommer att pågå även under 2019.  
 
Verksamheten har ett ansvar att bedriva en god och säker hälso- och sjukvård. Brist på arbetste-
rapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och vikarier för att täcka ordinarie personals frånvaro 
har påverkat möjligheten att vidareutveckla verksamheten och fokus har istället varit att förvalta 
samt upprätthålla patientsäkerheten och kvaliteten för den enskilde. Medicinskt ansvariga har ge-
nomfört introduktion i hälso- och sjukvård med legitimerad personal och enhetschefer. Samver-
kan sker regelbundet med verksamhetschefer och förvaltningsledning. Socialstyrelsens Nationella 
riktlinjer inom flera områden och diagnoser ger en vägledning i hur evidensbaserat bedrivs inom 
hälso- och sjukvården.  
 

MAS/MAR/SAS har under året genomfört verksamhetstillsyner och arbetat med kvalitetsupp-
följning och händelseanalys. Medicinskt ansvariga har genomfört informationsmöten med legiti-
merad personal, enhetschef HSV och verksamhetschefer. 
 
Inför 2018 ändrades gränsdragningen mellan Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldre-
nämnden. Det primära syftet var att de båda nämnderna i så stor utsträckning som möjlighet 
skulle ha både myndighetsutövningen och utförandet för de verksamheter och ansvarsområden 
nämnden har i sitt reglemente.  
 

Egenkontroll  
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2 
 
Egenkontroll är en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten. Egenkon-
troll innebär därmed att granska den verksamhet som har bedrivits eller att verksamhet bedrivs 
enligt processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. Under 2018 har uppfölj-
ning genom egenkontroll genomförts inom bland annat följande områden:  
 

 KKiK - kommunens kvalitet i korthet (Undersökning från SKL som redovisar och jäm-
för resultat inom områden som är av intresse för invånarna) 
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 ÖJ – öppna jämförelser (Undersökning från Socialstyrelsen för att jämföra information 
om kvalitet, resultat och kostnader inom olika verksamhetsområden) 

 Brukarundersökning inom funktionshinderområdet (Undersökning från SKL) 

 Analys av inkomna synpunkter och klagomål 

 Arbete med förvaltningens interna kontroll som omfattar riskanalys och uppföljning 

 Verksamhetscontrollerns granskning 

 Verksamhetstillsyn av MAS/MAR/SAS har genomförts utifrån gällande lagstiftning 

 Vårdinventering av hälso- och sjukvårdsinsatser har genomförts under hösten 

 Kontinuerlig journalgranskning av MAS/MAR/SAS i samband med verksamhetstillsyner, 
utredningar och avvikelser 

 Resultat från Svenska Palliativregistret på enhets-, områdes- samt förvaltningsnivå, kvar-
talsvis 

 

Samverkan för trygg och säker vård och omsorg  
Samverkan med externa aktörer 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3 
 
Samverkan mellan VGR och kommunerna i regionen regleras i hälso- och sjukvårdvårdsavtalet. 
Delregional styrning sker via Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Det finns även lokala överens-
kommelser till exempel mellan kommunen och primärvården. 
 
Informationsöverföring mellan enheter/verksamheter eller olika vårdgivare (t.ex. mellan sjukhus 
och hemsjukvården) innebär risker om inte väsentlig information överförs. Ett av de vanligaste 
riskområdena är brister i kommunikation och samverkan vid vårdens övergångar. Detta upp-
märksammas bland annat i avvikelser i vårdsamverkan. NPÖ ger legitimerad personal möjlighet 
att efter samtycke läsa delar av patientens journal hos andra vårdgivare. Detta underlättar kom-
munikation och informationsöverföring. I dagsläget kan inte andra vårdgivare ta del av den jour-
nal som skrivs i vårt verksamhetssystem Viva. 
 
Den nya lagstiftningen ”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” trädde i kraft 
1 januari 2018, och de regionala rutinerna började gälla 25 september. Nya rutiner implementera-
des kring utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. IT tjänst för informationsöverföring och 
planering, SAMSA uppdaterades till en ny version. Den nya lagstiftningen ställer högre krav på 
alla vårdgivare och innebär i ännu större utsträckning än tidigare att kommun, primärvård och 
slutenvården måste samverka för att den enskilde ska få en trygg och säker vård och omsorg.  
 
I Närvårdssamverkan Borås har gemensamma utbildningsinsatser i form av 12 entimmes föreläs-
ningar genomförts för berörda yrkeskategorier för att öka kunskapen och implementering av att 
arbeta med SIP i kommun, primärvård och sjukhus. I samband med utbildningsinsatsen genom-
fördes en utvärdering av utbildningsinsatsen. Totalt svarade 238 personer på enkäten och resulta-
tet visade att 96 % hade fått ökade/tillräckliga kunskaper för att delta i en SIP. Vidare ansåg 67 % 
att de fått kunskap att leda ett SIP möte. VÄF har en SIP-koordinator med uppdrag att samordna 
Borås Stads SIP-lotsar. 
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Samverkan mellan interna aktörer 

 
Intern samverkan regleras i olika rutiner. Exempel på sådana rutiner är 
 

 Teammöten inom verksamheten är en samverkansform mellan de professioner som finns 
kring brukaren 

 Kontakt med legitimerad personal för omvårdnadspersonal 

 Sjuksköterskeinsatser hela dygnet, samordning och ansvar  

 Rutin för brukare/patient som tillfälligt vistas utanför egen verksamhet 

 Rutin informationsöverföring och klargörande av hälso- och sjukvårdsansvar för personer 
inom funktionshinderverksamheten och psykiatrin 

 
Samverkan med patienter, brukare, klienter och närstående  

SFS 2010:659 3 kap. 4 §  
 
Samverkan innebär att den enskilde ska beredas möjlighet till delaktighet i och inflytande över sin 
vårdplanering, genomförandeplan, vård- och rehabiliteringsplaner och uppföljning av avvikelser 
samt möjlighet att bli hörd vid utredning av lex Maria och lex Sarah. 
 
Under året har det pågått ett större projektarbete inför införandet av arbetssättet IBIC (Indivi-
dens behov i centrum), vilket kommer att implementeras under 2019. Genom IBIC planeras och 
genomförs insatserna i dialog med den enskilde. Den enskildes delaktighet synliggörs i utredning, 
planering och genomförande samt uppföljning av insatser, så att individen får möjlighet att stärka 
sina egna resurser. Genom införandet av IBIC kan man på sikt arbeta målinriktat mot uppsatta 
mål och endast kompensera för de delar som brukaren inte själv klarar, med eller utan hjälpme-
del.  
 
I förvaltningens kvalitetsledningssystem regleras arbetet med vårdplanering och genomförande-
planer via processer och rutiner. Där framgår hur den enskildes rätt till delaktighet och inflytande 
ska tillgodoses. Under 2018 har processen för att fånga upp brukarens delaktighet i genomföran-
deplanen granskats och systematiserats. Under 2018 och 2019 kommer kvalitetsavdelningen att 
hålla utbildning för all personal i det nya arbetssättet. Under utbildningen får personalen ett me-
todstöd, vilket gör att alla utgår från samma material när de ska upprätta eller revidera genomfö-
randeplaner. Syftet är att personalen ska få ett bra metodstöd vilket ger möjlighet till större delak-
tighet för brukarna. 
 
För att öka delaktigheten för patienterna får de vid inskrivning i hemsjukvård en skriftlig information 
med mål med inskrivningen. Skriftlig information ska även lämnas om det inte blir inskrivning samt 
vid utskrivning från hemsjukvården.  
 
Förvaltningen har under året börjat arbeta om en del skriftlig information som lämnas till bru-
karna, för att tydliggöra budskapet för målgruppen. Metoden som använts heter ”Klarspråk” och 
innebär att myndighetstexter skrivs på ett välskrivet, obyråkratiskt och okomplicerat sätt. Det 
handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter 
som skrivs av myndigheterna. Broschyrer har också skrivits på ”Lättläst” vilket innebär text med 
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enklare ord och kortare meningar som ibland förstärks med bilder. Detta är ett utvecklingsarbete 
som kommer att fortsätta under 2019.  

För att öka inflytandet och delaktigheten inom funktionshinderområdet finns brukarråd och an-
hörigråd på vissa av enheterna. Det finns även ett centralt funktionshinderråd som spänner över 
hela Borås Stad. Utöver detta har det genomförts brukar- och anhörigmöten samt medborgardia-
log.  

Informationen på Borås Stads hemsida www.boras.se har utvecklats i syfte att underlätta för de 
medborgare som söker information om förvaltningens verksamheter. 
 

Riskanalys 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 
Att utvärdera risker är ett förebyggande arbete och ska omfatta verksamhetens samtliga delar. 
Verksamheten bedömer fortlöpande om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som 
kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan händelse ska verksamheten 
 

 Uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar, och 

 Bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. 
 
Verksamhetschef med enhetschefer samlas årligen och genomför riskanalys för sina respektive 
områden med stöd av verksamhetsutvecklare. Riskernas sannolikhet och konsekvens bedöms och 
verksamheterna tar ställning till behov av åtgärder/egenkontroll.  
 
Utifrån intern kontroll som regleras i kommunallagen anger Borås Stad att det årligen ska antas 
interna kontrollplaner. Dessa ska revideras årligen utifrån en förnyad prövning genom en risk- 
och väsentlighetsanalys. Verksamhetens riskanalysarbete utgör en del av förvaltningens övergri-
pande arbete med styrning och ledning och finns inplanerat i årshjulet för detta. Vid upptäckta 
brister lämnar verksamheten förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. Identifierade riskom-
råden ligger till grund för nämndens internkontroll.  
 

Informationssäkerhet  
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 
 
Förvaltningen har kontinuerligt jobbat med informationssäkerheten, dels på förvaltningsnivå ge-
nom att fortsätta klassificeringarna/identifieringen av eventuella säkerhetsbrister samt åtgärder i 
samtliga system som används av förvaltningen men också på en central nivå i Borås Stad. Detta 
med hjälp av ett större nätverk mellan förvaltningarna i Borås stad och närliggande kommuner. 
 
Ett arbete har påbörjats för att hantera behörigheterna i alla våra system på ett bättre sätt då det 
finns vissa brister vid exempelvis byte av arbetsplats och/eller förvaltning. En utbildning gällande 
informationssäkerhet har tagits fram i Borås Stad och kommer genomföras under 2019. Detta för 
att öka kunskapen om informationssäkerhet och ge personalen möjlighet att hantera sitt arbete på 
bästa sätt. 
 
Under året har riskanalys genomförts inför upphandling av nya system för digitala signeringslistor 
inom vården.  
 
Anpassning av hanteringen av personuppgifter har skärpts och förbättrats utifrån en anpassning 
till krav i dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation). 
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Loggning och loggranskning av åtkomsten till brukar- och patientuppgifter i vårdsystemen sker 
regelbundet. Slumpmässigt utvalda aktiva användare kontrolleras utifrån åtkomst till patientupp-
gifter. 
 
MAS/MAR/SAS har granskat journaler i samband med verksamhetstillsyner och vid utredningar.  
Granskning har skett av ärenden i SAMSA av MAS/MAR.  
 

Avvikelser, synpunkter och klagomål  
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 3-8 § 
 
Den som bedriver verksamhet ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter om verksamhet-
ens kvalitet. Med klagomål avses att någon klagar på att verksamheten inte uppnår kvalitet. Med 
synpunkt avses övrigt som till exempel beröm eller förslag till förbättringar. De mottagna kla-
gomålen och synpunkterna ska utredas och utredningen ska leda till att den som bedriver verk-
samhet ska kunna ta ställning till om det förekommit avvikelser i verksamheten. Synpunkter och 
klagomålshanteringen görs i IT-stödet Infracontrol som nås via www.boras.se. Förvaltningen ar-
betar enligt Borås Stads rutiner för synpunktshantering samt avvikelsehantering enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS).  
 
Från och med 1 januari 2018 gäller nya regler för hur patienter och närstående ska göra för att 
lämna klagomål eller synpunkter på vården. Detta innebär att det är vårdgivaren i första hand 
som tar emot och bemöter klagomål/synpunkter från patienter och deras närstående. 
 
En avvikelse inom SoL, LSS och HSL innebär att det uppstått en intern brist/fel som drabbat 
den enskilde. All personal inom verksamheten har skyldighet att rapportera dessa fel och brister 
inom verksamheten. Definitionen av en avvikelse enligt SoL, LSS och HSL är när det inträffade 
avviker från god kvalitet och god ordning genom avsteg från fastställda rutiner, genomförande-
planer, vårdplaner eller andra överenskommelser.  
 
Varje enskild avvikelse/synpunkt utreds och följs upp av ansvarig chef. Förvaltningen arbetar 
idag med avvikelserapportering i verksamhetssystemet Viva för både SoL, LSS och HSL.  
 

Lex Maria  
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vård-

skada till IVO. Händelserna utreds av MAS/MAR som också bedömer om en anmälan ska göras. 

IVO säkerställer att utredningen är fullständig och att de eventuella åtgärder och förändringar i 

verksamheten som vårdgivaren vidtagit är adekvata. 

Lex Sarah  
14 kap. 3-6 §§ SoL, SOSFS 2011:5, 24b § LSS 
Var och en som är verksam inom berörda verksamheter utifrån SoL och LSS omfattas av skyldig-
heten att rapportera händelse som orsakar risk för missförhållande eller missförhållande enligt 
gällande lagstiftning. Dessa händelser utreds av SAS som också bedömer om en anmälan ska gö-
ras, samt föreslår åtgärder som bör tas fram för att säkerställa att missförhållandet inte kan hända 
igen.  
 
 

http://www.boras.se/
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Resultat och analys 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

 
Egenkontroll 
 
Brukarundersökning  
För tredje året i rad genomförde Sociala omsorgsförvaltningen SKL:s brukarenkät riktat mot per-
soner med funktionsnedsättning. Inom Borås Stad var det totalt 270 personer som besvarade en-
käten. Den totala svarsfrekvensen är 58 procent, något bättre än riket på 57 procent. I Sverige är 
det 140 kommuner som deltagit och fler än 24 000 personer som svarat.  
 
Resultaten inom Daglig verksamhet visar att det stora flertalet av de svarande är mycket nöjda vilket 
är på samma nivå som föregående år. Borås står sig här väl i en nationell jämförelse. Ett utveckl-
ingsområde är deltagarnas självbestämmande som har minskat från föregående år samt hur vi 
kommunicerar så att de svarande förstår. Styrkor är deltagarnas trivsel och trygghet.  
 
Inom Boende med särskild service SoL har trivseln ökat och fler är trygga med personalen. Utveckl-
ingsområden är att fler upplever rädsla i sitt boende (undersökningen förtydligar inte vad rädslan 
står för) samt att kommunikationen mellan boende och personal behöver stärkas. Resultatet är 
under nationell nivå inom samtliga områden.  
 
Resultaten för Gruppbostad LSS visar tvetydiga siffor, vissa områden har gått upp medan andra 
gått tillbaka. I jämförelse med riket ligger resultatet strax under nationell nivå. Styrkor är att de 
boende får den hjälp de vill ha i större utsträckning och att personalen bryr sig om dem. Utveckl-
ingsområden är trivsel och trygghet med personalen.  
 
När det gäller Servicebostad LSS är det få svaranden och därmed svårt att dra några tydliga slutsat-
ser. Styrkor är självbestämmande och att de boende får den hjälp de vill ha, samtidigt som trivseln 
på boendet och tryggheten med personalen har sjunkit. Resultatet är i nivå med eller över snittet 
för riket.  
 
Analys 
Brukarenkäter är ett sätt att få kunskap om kvaliteten i våra olika verksamheter. Enkätens resultat 
får tolkas med försiktighet av flera olika anledningar. Många personer med insatser inom Sociala 
omsorgsförvaltningen har kommunikationssvårigheter och/eller kognitiva funktionsnedsättningar 
vilket gör det svårt att arbeta med enkätverktyget. När vi jämför oss med riket ska vi också göra 
det med försiktighet då kommunerna har olika tillvägagångssätt vid genomförandet av enkäten 
vilket minskar jämförbarheten. Styrkan i enkäten är att man kan följa utvecklingen i Borås Stad 
över tid, samt jämföra hur kvaliteten i våra verksamheter står sig nationellt.  
 
Det resultat som sticker ut mest ur ett nationellt perspektiv är Bostad med särskild service SoL, 
(socialpsykiatri) som ligger under nivån för riket inom enkätens samtliga områden. Det blir ett 
särskilt område för Sociala omsorgsförvaltningen att utveckla och arbeta kring för att stärka kvali-
teten i detta verksamhetsområde. Utifrån resultatet behöver verksamheten Bostad med särskild 
service SoL granskas, förslagsvis genom en förstärkt egenkontroll. Verksamheten behöver arbeta 
med en djupare analys av resultatet och undersöka varför brukarna exempelvis upplever rädsla.  
 
Under kommande år utökas arbetet med enkäten till att även omfatta personlig assistans. Enkä-
ten kan i större grad generera öppna kommentarer och eventuellt på sikt kompletteras med en 
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observationsstudie för att fånga upp de brukares upplevelse som på grund av sin funktionsned-
sättning inte kan besvara en enkät. 
 

KKiK – Kommunens kvalitet i korthet 

Utifrån utvecklingsnyckeltal gällande kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och servicebostäder får 
Borås 88 av max 100 poäng. Det är ett rejält kliv framåt från föregående års mätning om 68 po-
äng. Frågorna inom nyckeltalet mäter ett antal olika faktorer som ger ett kvalitetsmått. De resultat 
som gör att vi får bättre poäng i år är bättre internetuppkoppling, att fler kan ta emot gäster efter 
kl.21, att fler boende kan äta huvudmålet tillsammans samt att boende har möjlighet till fler indi-
viduellt anpassade aktiviteter. Det område som dessvärre har försämrats kraftigt är  
andelen brukare på boenden som de senaste 6 månaderna varit utsatt för hot eller våld. Siffran 
har ökat från 29 % till 47% som varit utsatta för hot/våld. 88 poäng placerar oss bland de 50 % 
av andra kommuner i Sverige, det vill säga att vårt resultat är ungefär som andra kommuner.  

 

ÖJ – Öppna jämförelser  

Öppna jämförelser är en enkätundersökning som möjliggör jämförelse kring socialtjänstens orga-
nisation och funktion. Frågorna handlar om rutiner för samordning och rutiner för samverkan i 
enskilda ärenden, kompetensutveckling hos personalen, vilka strukturerade metoder och arbets-
sätt som används samt strukturerad uppföljning/verksamhetsutveckling. Inom de flesta områden 
ligger Borås som de 25 % av Sveriges kommuner som har sämst resultat. Det kan bero av hur 
andra kommuner tolkar frågorna, eftersom frågorna ger utrymme för att ge olika svar. Inom vissa 
frågor är det väldigt få kommuner som givit ett svar (så referensmaterialet är litet).  

 

Intern kontroll  

Sociala omsorgsnämnden har följt upp den plan för intern kontroll som gjordes för 2018. I sam-
råd och dialog med Kvalitet och Utvecklingsavdelningen centralt i staden har konstaterats att så-
väl kontrollmomentet och metoden för kontroll kan göras på ett bättre sätt. Alla förvaltningar ska 
arbeta på liknande sätt vilket medfört lärdomar för fortsatt arbete med såväl riskanalys och in-
terna kontrollplaner inför 2019/2020. 
 
Social dokumentation enligt LSS och SoL  
SAS har ett uppdrag att genomföra granskning av social dokumentation i samband med utred-
ningarna gällande lex Sarah samt verksamhetstillsyn som genomfördes under 2018. Det som 
framkommit i de granskningarna är brister i den sociala dokumentationen. De granskade verk-
samheterna brister i att uppdatera och upprätta genomförandeplaner och de som är upprättade 
visar bristande innehåll. Det handlar även om att händelser av vikt inte dokumenteras och det 
som avviker från genomförandeplanen dokumenteras inte som åtgärdsregistrering eller avvikelse. 
Åtgärder för att stärka social dokumentation är fortbildning, handledning och kompetenshöjning 
av baspersonal genom konvertering av tjänster till stödpedagog.  
 

Läkemedel  
Vårdinventeringen visar att 74 % (346 personer av 463 personer med hälso- och sjukvårdsinsat-
ser) behöver stöd med sin läkemedelshantering genom att sjuksköterska har övertaget läkeme-
delsansvaret helt eller delvis.  
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Läkemedelsgenomgångar  
Enligt rutin ska samtliga patienter som är inskrivna i Hälso- och sjukvården (där verksamheten 
övertagit läkemedelsansvaret) ha en aktuell läkemedelsgenomgång minst en gång per år. Detta har 
inte följts utan är ett pågående förbättringsområde i samverkan med primärvården.  
 
Trycksår 
Vårdinventeringen visar att antalet trycksår har ökat från fyra till fem från föregående år. En ut-
bildningsdag kring trycksår har genomförts i samverkan med sjukhuset. Ett förbättringsarbete har 
påbörjats och pågår i syfte att säkra att samtliga trycksår rapporteras. 
 
Riskbedömningar hälso- och sjukvård 
Antalet gjorda riskbedömningar avseende fall, undernäring och trycksår har ökat från 125 st år 
2017 till 235 st år 2018. Detta är en avsevärd ökning som förbättrar patientsäkerheten. Trots att 
antalet riskbedömningar har ökat finns ett stort förbättringsområde att utveckla antalet riskbe-
dömningar samt bedömningar av arbetsterapeut och fysioterapeut. Ett utvecklingsområde är även 
att se över behovet av andra riskbedömningar riktade mot patientgrupperna i Sociala omsorgsför-
valtningen. 
 
Verksamhetstillsyner 
MAS/MAR/SAS har genomfört fyra verksamhetstillsyner.  

 Serenadgatan 

 Slättvägen 

 Furulundsgatan 19 

 Bogrydsvägen (privat utförare) 
 
Granskning av verksamheterna visar att det finns förbättringsområden inom ett flertal områden. 
Samma områden som synts vid föregående års granskningar är fortfarande aktuella. Områdena är, 
dokumentation utifrån båda lagrummen, avvikelsehantering, samt följsamhet till rutiner. Doku-
mentationen granskas vid besöken och det finns brister i både SoL-dokumentation och HSL 
dokumentationen. Gällande avvikelser finns risk för underrapportering samt bristande uppfölj-
ningar. Handlingsplaner har upprättats och dessa kommer att följas upp 6 månader efter besöken. 
 
Tillsyn IVO 
IVO genomförde en planerad tillsyn på Serenadgatans särskilda boende, SoL i oktober 2018. An-
ledningen till inspektionen var två inkomna anmälningar gällande bemötande, bemanning och 
omvårdnad. IVO avslutade ärendet med tre påpekanden;  

 att personalen löpande bör informeras om rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah 

 de boende ska erbjudas att ha med sin eventuelle legala företrädare på planeringsmöten 

 sociala omsorgsnämnden bör se över bemanningen vid boendet eftersom nuvarande be-
manning inte fullt ut tillgodoser de boendes behov.  

 

Riskanalys 
Under 2018 har det inom förvaltningen genomförts två risk- och konsekvensanalyser på övergri-
pande nivå. Med utgångspunkt från genomförda riskanalyser har handlingsplaner upprättats där 
risk identifierats. Enligt förvaltningens rutin ska handlingsplanerna följas upp inom sex månader 
efter genomförd riskanalys.  
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Dessa har handlat om:  

 sekretess och behörighetsstyrning i Viva 

 tillsättning av en HSV-chef utifrån att grupperna skulle börja jobba i team 
 

Avvikelser, synpunkter och klagomål 
 
Avvikelser HSL  
Det har totalt rapporterats 1106 HSL-avvikelser i verksamhetssystemet Viva. Motsvarande siffra 
för 2017 var 1060. De risk- och utvecklingsområden som har identifierats är fall, läkemedel och 
uteblivna beställda hälso- och sjukvårdsinsatser som står för den stora delen av HSL-avvikelserna 
– vilket inte är något unikt för Borås Stad, då trenden är samma i hela landet.  
 
Det pågår ett arbete i Borås Stad med att införa digitala signeringslistor vilket kommer slutföras 

under 2019 för att kvalitetssäkra läkemedelsadministrationen och andra hälso- och sjukvårdsinsat-

ser. (Sammanställning rapporterade avvikelser HSL i Viva, se bilaga). 

 Fall - totalt rapporterades 362 avvikelser, under 2017 var motsvarande siffra 379.  

 Läkemedel - totalt rapporterades 532 avvikelser varav 267 handlade om helt uteblivna do-
ser. Under 2017 rapporterades 545 läkemedelsavvikelser. Om man beräknar att antalet pa-
tienter med helt övertaget läkemedelsansvar får två doser per dygn är det 0,2 procent av 
alla utdelade doser som lett till avvikelser.  

 Uteblivna beställda hälso- och sjukvårdsinsatser - det finns en stor risk för patienten då 
beställda insatser inte utförs. Exempel på insatser kan vara träningar, provtagning m.m. 

 

Avvikelser HSL i vårdsamverkan  
39 avvikelser har skickats från Sociala Omsorgsförvaltningen till andra vårdgivare och alla rör in-
formationsöverföring. 5 avvikelser har inkommit till Sociala omsorgsförvaltningen från andra 
vårdgivare. Dessa har handlat om brister i informationsöverföring, remisshantering och provtag-
ning. 
 
Avvikelser LSS 

I verksamheten har 111 LSS-avvikelser rapporterats. 27 av dem har handlat om brister i bemö-
tande, 23 om fysiskt övergrepp och 60 om annat. Det behövs ett fördjupnings- och analysarbete 
när det gäller avvikelser. Verksamheten och rapportörerna ska känna sig trygga och ha kompetens 
för att kunna bedöma när en händelse ska rapporteras och utifrån vilken lagstiftning.  
 

Avvikelser SoL 

I verksamheten har 144 SoL-avvikelser rapporterats (158 st rapporterades för 2017). 125 av avvi-
kelserna har handlat om brister i utförande av insatser som kommer från verksamheterna; boen-
destöd funktionshinder, boendestöd neuropsykiatri samt socialpsykiatri. 104 av avvikelserna har 
handlat om inställda besök på grund av personalbrist. Riskanalyser är gjorda av verksamheten och 
i 121 fall har man bedömt att avvikelsen inte har lett till någon risk för brukaren och i 22 fall att 
det finns risker som behöver åtgärdas.  
 
Synpunkter och klagomål 

Totalt 29 synpunkter har kommit in under året 2018, varav 4 rör externa utförare. De synpunkter 
som inkommit är spridda över flera verksamhetsområden, vilket gör det svårt att dra några gene-
rella slutsatser. 11 klagomål rör bemötande, 10 klagomål rör tjänster, 4 klagomål rör fysisk miljö, 
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1 synpunkt rör förvaltningens information och 3 ärenden är belagda med sekretess. Inkomna syn-
punkter har behandlats var och en för sig och rutinen för synpunktshantering har följts till större 
delen, i 5 fall av 29 inkomna synpunkter har svarstiden överskridits. 

 
Ett arbete med avvikelseprocessen i det sociala klustret har pågått under hösten 2018 och kom-
mer att avslutas under våren 2019. Därefter kommer arbetssättet att implementeras i verksam-
heten.  
 
Genom att följa upp och utvärdera kvaliteten i det arbete som bedrivs, kan en uppfattning skapas 
i vilken mån det bedrivs en systematisk avvikelsehantering i enlighet med gällande lagstiftning, 
fastställda rutiner och processer. Avvikelserapporteringen är en grundläggande del i kvalitetsar-
betet för att minska missförhållanden. På individ och enhetsnivå har uppföljning av avvikel-
ser/synpunkter gjorts. Inget systematiskt övergripande analysarbete har gjorts på förvaltningen 
under året.  

 

Välfärdsteknik  

Under året 2018 har Sociala omsorgsförvaltningen varit med och gjort en stor upphandling kring 

välfärdsteknik. IKT-samordnare (Information- och kommunikationsteknik samordnare) har un-

der året hjälpt enheter att få ett större mediautbud genom att koppla upp TV via Chromecast och 

på så sätt få tillgång till både Play-tjänster, filmtjänster och musik/media då detta har efterfrågats 

av brukare.  

 

Utredningar och förberedelser har genomförts under 2018 vad gäller:  

 En förstudie och ett upphandlingsunderlag har tagits fram gällande nya trygghetslarm och 
välfärdsteknik. Projektet kommer att fortsätta till och med 2021. 

 Digitala signeringslistor för signering av delegerade insatser, ex läkemedelsgivning, i en 
applikation på telefonen istället för på papperslistor, "från papp till app". Signeringslistor 
används när det krävs en signering för överlämnade av läkemedel eller andra utförda 
hälso- och sjukvårdsinsatser. Syftet med digitala signeringslistor är att kvalitetssäkra läke-
medelsadministrationen och andra hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs enligt ordinat-
ion eller instruktion samt att förhindra att personal utan delegering utför insatserna. 

 Mobil dokumentation/Viva Webb där en pilotstudie genomförts för utvald hemsjuk-
vårdspersonal från Vård- och äldreförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen. Be-
slut togs 2018 att fortsätta införandet. Hemsjukvården kväll, natt och pool använder sy-
stemet och utveckling av systemet pågår inför ett breddinförande.  

 Viva omsorgsapplikation är en mobilapplikation för att stödja mobil dokumentation i 
Viva utförarmodul för legitimerad personal och omvårdnadspersonal. Viva omsorgsappli-
kation kommer även göra att personalen kommer kunna läsa genomförandeplaner samt 
vård- och rehabplaner direkt i mobilen. Applikationen utvecklas för Android mobiler till-
sammans med Viva med hjälp av stimulansmedel (2 mkr). Kommer att införas tidigast 
hösten 2019. 

 Upphandling av webbinköp är gjord. Lansering sker under våren 2019 vilket kommer in-
nebära att brukarens dagligvaror beställs av brukaren med stöd av personal i en onlinebu-
tik och därefter levereras varorna hem till brukaren av butiken. Det ger både en ökad del-
aktighet och självständighet för brukarna samt effektivisering av hur vi använder förvalt-
ningens personal.  
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Lex Maria och lex Sarah 
 
Lex Maria  
Under året har MAS/MAR utrett 7 utredningar, varav 5 är avslutade och 2 är pågående där det 
fanns risk för allvarlig vårdskada. Ingen av de 7 händelserna har anmälts som lex Maria till IVO. 
Utredningarna har föregåtts av rapporterade avvikelser från verksamheten, klagomål/orosanmä-
lan från patient och/eller närstående. Händelserna rör läkemedelshantering, brister i kommuni-
kation och information, bedömning av hälso- och sjukvård samt brister i utförda hälso- och sjuk-
vårdsinsatser.  
 
Sammanställning Lex Sarah 
Under 2018 har totalt 18 rapporter om risk för missförhållande inkommit. 16 av rapporterna 
ledde till utredning och 2 rapporter bedömdes att utredning inte skulle inledas på grund av att 
verksamheten hade vidtagit de omedelbara åtgärder som behövdes. Utav de 16 inkomna ären-
dena bedömdes 3 som inget missförhållande, 7 som risk för missförhållande och 4 som missför-
hållande.  
 
Orsakerna till rapporteringen har varit: 
-Brister i bemötande- 3 st 
-Brister i utförande av insatser- 7 st 
-Ekonomiskt övergrepp- 4 st 
-Fysiskt övergrepp- 2 st 
 
Orsaker som har identifierats i samband med utredning har bl.a. varit: oklara rutiner, avsaknad av 
rutiner eller inte följsamhet till rutiner, otydlighet i ansvar, avsaknad av personcentrerat förhåll-
ningssätt, avsaknad av genomförandeplan och bristande kommunikation och samverkan mellan 
yrkeskategorier. 
 
Anmälan till IVO 
Två lex Sarah ärenden anmäldes till IVO under 2018, då bedömningen var att det förelåg allvar-
liga risker för missförhållanden. I den ena anmälan har IVO fattat beslut att ärendet ska avslutas. 
Skälen för beslutet är att huvudmannen har fullgjort sin utrednings och anmälningsskyldighet i 
enlighet med 24-e f§§ lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. IVO in-
kom med ytterligare information som handlade om att IVO i ett särskilt tillsynsärende kommer 
granska den enskildes situation och Sociala omsorgsnämndens ansträngningar, för att verkställa 
den enskildes beslut. 
 
I det andra ärendet har IVO har inte inkommit med något beslut utan kräver kompletteringar i 
samband med utredningen i form av handlingsplan, enhetschefens bedömning om händelsen, ko-
pia på brukarens genomförandeplan samt utreda bakomliggande orsaker på organisations- och 
systemnivå. Orsakerna till rapporteringen har varit fysiska och psykiska övergrepp. 
 

Verksamhet upphandlad enligt LOU eller LOV 
 
Mellan 1 januari och 2 december 2018 stod Frösunda, Attendo, Nytida och Humana för driften 
av de 14 grupp- och servicebostäder som sedan efter en ny entreprenadupphandling togs över av 
Attendo den 3 december 2018. I den nya upphandlingen kravställdes att entreprenaden skulle an-
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vända sig av samma verksamhetssystem som kommunen, d.v.s. Viva för journalföring och avvi-
kelsehantering. Under 2018 drevs ett boende som ett föräldrakooperativ och det är kvar i samma 
driftsform. Attendo har ett eget ansvar för att upprätta en patientsäkerhets- och verksamhetsbe-
rättelse i sina verksamheter för 2019.  
 
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ansvar för hälso- och sjukvården inom både LOU 
och LOV. Brister finns i hälso- och sjukvårdsdokumentation för de privata utförarna då de fram 
tills december 2018 inte varit inne i samma verksamhetssystem som Borås Stad. Dokumentation 
skedde på papper eller i det egna systemet vilket gjorde att legitimerad personal hade svårt att få 
tillgång till dokumentationen som rörde patienten. Även avvikelser skrevs i den externa utföra-
rens egna system vilket gav en svårighet att följa hur arbetet kring uppföljning och förbättring har 
skett. 
 
HSL-avvikelser redovisas här på samma sätt som för verksamhet i kommunal regi. I övrigt redo-
visas endast tillgängliga resultat utan analys då det åligger privata utförare att i egen patientsäker-
hets- och verksamhetsberättelse redovisa detta. Se bilaga för separat statistik för privata HSL-av-
vikelser. 

 
Mål och aktiviteter för kommande år 
 
Som ett stöd i att systematiskt följa upp kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9 som sker på förvalt-
ningen kommer ett utvecklingsarbete under 2019 påbörjas med syfte att skapa en mer samman-
hållen analys och uppföljning. Att enbart utreda varje avvikelse/synpunkt för sig kan leda till svå-
righeter att uppmärksamma problem med verksamhetens kvalitet och styrning. Syftet är att arbeta 
mer strategiskt och systematiskt för att upptäcka mönster och trender som inte framträder i 
granskning av enskilda fall. Verksamheten får på så sätt ett lärandeperspektiv på det som fungerar 
bra och det som behöver utvecklas. Analysen ska även vara ett stöd till verksamheten att göra 
uppföljningar i form av egenkontroll och även lyfta goda exempel. Sammanställningen sker lämp-
ligen kvartalsvis då analysarbetet sker mer i närtid efter inträffade händelser och på så vis vara ett 
stöd till verksamheten för att arbeta förebyggande. 
 

Arbetet för att förtydliga de nya gränsdragningarna mellan Sociala omsorgsnämnden och Vård- 
och äldrenämnden och dess egentliga innebörd i reglementena kommer att fortsätta.  
 
Under 2019 kommer arbetet med den i sociala klustret gemensamma processen Att tillhandahålla 
hälso- och sjukvård med tillhörande stöd – och delprocesser intensifieras. Inom det sociala klustret 
kommer ett arbete att bedrivas i syfte att tydliggöra styrning och ledning av kvalitetsarbetet. Bland 
annat kommer rutiner och aktiviteter säkras så att identifierade utvecklingsområden efter genom-
förd egenkontroll vidtas och följs upp.  
 
Arbetet för att stärka och utveckla Borås Stad som en attraktiv arbetsgivare för hälso- och sjuk-
vårdpersonal kommer att fortsätta i KAL gruppen. Arbetet utgår från den av kommunens för-
handlingsdelegation antagna handlingsplanen KAL med 26 förslag inom områdena Kompetens- 
och personalförsörjning, Arbetsvillkor och Lönebildning. Åtgärderna ska bidra till att attrahera, 
rekrytera och behålla och utveckla legitimerad personal. 
 

Projektet IBIC avslutas under året och arbetsplaner med åtgärder för vidare implementering av 
arbetssättet kommer att lämnas över till verksamheten för prioritering och fortsatt arbete. En del 
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av IBIC består av att öka brukarens inflytande och delaktighet vid genomförandet. Fokus ligger 
på att tydliggöra brukarens behov av stöd och hjälp i den dagliga livsföringen.  
 
Införandet av välfärdsteknik kommer bidra till att brukare/patienter kan bli mer självständiga och 
få sina individuella behov tillgodosedda. Idag finns det svårigheter att rekrytera inom samtliga  
yrkeskategorier inom förvaltningen och denna teknik ger möjlighet att använda resurser där de 
som bäst behövs, minska kringtid, restid och administration som inte ger något mervärde för pa-
tienterna/brukarna. 
 
För att säkerställa kvalitet och brukarens delaktighet i social dokumentation och genomförande-
plan kommer förvaltningen fortsätta den pågående 3-åriga utbildningssatsningen som är planerad 
att färdigställas 2020. Omkring 320 baspersonal har gått genomförandeplansutbildningen fördelat 
på 46 utbildningar. Pedagoger har hållit i 18 av dessa utbildningar. Utbildningen har vänt sig till 
både baspersonal, enhetschefer och handläggare. 
 
Patientens delaktighet i sin hälso- och sjukvård är svår att följa i dokumentationen. Önskar pati-
enten få sin journal utskriven får de den på papper. För att förenkla för patienten att ta del av sin 
journal finns ett utvecklingsområde att journalen skulle vara tillgänglig, exempelvis på samma vis 
som regionens journal. SIP kommer att vara i fokus för alla vårdgivare.  
 
 

Bilagor 
Bilaga 1, Avvikelser HSL 
Bilaga 2, Avvikelser SoL 
Bilaga 3, Avvikelser LSS 
Bilaga 4, Lex Sarah 
Bilaga 5, Synpunkter 
Bilaga 6, Privata utförare avvikelser HSL 
Bilaga 7, Privata utförare LSS 
Bilaga 8, Palliativa registret 
Bilaga 9, Resultat KKiK 
Bilaga 10, Planerade aktiviteter 2019 
  



 
 
 
 
 
 
Bilaga 1. 
HSL-avvikelser Sociala omsorgsförvaltningen 2018 
 
  

HSL totalt Fall Läkemedel 
Informations-

överföring 

Dokumentat-

ion 

Medicintek-

nisk produkt 
Trycksår 

Vårdplane-

ring 

Delegerad 

HSL insats 
HSI insats Teammöte 

Daglig Verksamhet 75 57 11 2 2 0 0 0 2 1 0 

Funktionshinder 728 216 338 35 38 23 4 0 36 35 3 

Socialpsykiatri 303 89 183 10 6 2 0 0 6 7 0 

SOF totalt 2018 1106 362 532 47 46 25 4 0 44 43 3 

SOF totalt 2017 1060 379 545 40 40 14 4 0 25 26 1 
            

            

            

Läkemedelsavvi-

kelser  

Apoteksfel Dubbel dos Fel tidpunkt Felaktig dos Feldelning 

dosett/från 

burk etc 

Helt utebli-

ven dos 

Läkemedel 

givet till fel 

patient 

Ofullständig 

dos 

Annat Antal redo-

visade avvi-

kelser 

 

Daglig Verksamhet 0 0 2 0 0 7 0 0 2 11  

Funktionshinder 8 12 14 11 3 181 6 29 93 338  

Socialpsykiatri 1 18 15 6 3 79 4 19 60 183  

SOF totalt 2018 9 20 31 17 6 257 10 49 155 532  
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Bilaga 2. SoL Avvikelser –typ av avvikelse 2018

 
 
 
 
 
Sol avvikelse-orsak 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

SoL 201801 - 201812
Brister i 

bemötande av 

anställda mfl

Brister i fysisk 

miljö

Brister i respekt 

och integritet

Brister i 

rättsäkerhet vid 

handläggning och 

genomförande

Brister i utförande 

av insatser

Ekonomiska 

övergrepp

Fysiskt övergrepp Psykiska 

övergrepp

Schema fel Annat Antal 

redovisade 

avvikelser

Daglig verksamhet 1 3 3

Funktionshinder 1 100 2 6 109

Socialpsykiatri 4 3 25 2 1 3 2 32

Soc Oms Förv 5 3 125 2 3 4 11 144

SoL Orsak 201801 - 201812
Bristande rutiner Brister i 

kommunikation

Brister i 

samverkan

Oklar 

ansvarfördelning

Otillräcklig 

information

Otillräckliga 

instruktion

Otillräckliga 

kunskaper

Personalbrist Annat

Daglig verksamhet 1 3

Funktionshinder 4 1 1 94 10

Socialpsykiatri 11 12 7 5 3 3 10 10 8

Soc Oms Förv 12 16 8 5 3 3 11 104 21
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SOL Riskanalys utifrån avvikelser 2018 

  
 Inga risker Risker som 

skall åtgärdas 
Allvarliga ris-
ker 

Daglig verksamhet    2 1 

Funktionshinder  105 4   

Socialpsykiatri  17 15   

Soc Oms Förv  122 21 1 

 
 
 
 
 
 
Bilaga 3. LSS avvikelser 2018 
LSS avvikelser-Typ av händelse

 
 
 
 
 
 

LSS 201801 - 201812
Brister i 

bemötande

Brister i fysisk 

miljö

Brister i 

bemötande av 

anställda med 

flera

Brister i 

rättsäkerhet vid 

handläggning och 

genomförande

Ekonomiska 

övergrepp

Fysiskt övergrepp Sexuella 

övergrepp

Psykiska 

övergrepp

Annat Antal 

redovisade 

avvikelser

Daglig Verksamhet 10 2 15 10 44 70

FH Boendesektionen 9 1 8 13 29

FH Korttid 1 1 2

FH Personligt stöd 5 5

FH Pers Ass 1 1 2 4

FH Övrigt 1 1

Sociala 

Omsorgsförvaltningen
27 4 23 10 60 111
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LSS avvikelser-orsak 

 
 
 
Bilaga 4 Lex Sarah 

Lex Sarah Utredning 2018   

Ärende som avslutats under året   

   

   

Sociala omsorgsförvaltningen   

 TOTALT  

1. Utredning avslutas - inget missförhållande 3  

2. Utredning avslutas - risk för missförhållande 7  

3. Utredning avslutas - missförhållande 4  

4. Utredning avslutas - påtaglig risk för allvarligt missförhållande 1  

5. Utredning avslutas - allvarligt missförhållande 1  

   

TOTALT 16  
 

LSS 201801 - 201812
Bristande rutin Brister i 

kommunikation

Brister i 

samverkan

Oklar 

ansvarsfördelning

Otillräcklig 

information

Otillräcklig 

instruktion

Otillräckliga 

kunskaper

Personalbrist Annat Antal 

Avvikelser med 

Orsak

Daglig Verksamhet 9 3 1 5 7 44 66

FH Boendesektionen 7 6 2 2 2 1 3 13 23

FH Korttid 1 1 2

FH Personligt stöd 5 5

FH Pers Ass 2 4

FH Övrigt

Sociala 

Omsorgsförvaltningen
16 10 2 2 3 6 15 60 100
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Bilaga 5. Tabell inkomna synpunkter 2018: 
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Bilaga 6. HSL-avvikelser privata utförare 2018 
 
  

HSL totalt Fall Läkemedel 
Informat-
ions-överfö-

ring 

Dokumentat-

ion 

Medicintek-

nisk produkt 
Trycksår 

Vårdplane-

ring 

Delegerad 

HSL insats 
HSI insats Teammöte 

Privata 2018 122 2 44 14 11 6 1 2 27 15 0 

Privata 2017 163 4 87 15 20 5 0 4 28 9 0 

            

Läkemedelsavvikelser  Apoteksfel Dubbel 

dos 

Fel tid-

punkt 

Felaktig 

dos 

Feldelning 

dosett/från 

burk etc 

Helt utebli-

ven dos 

Läkemedel 

givet till 

fel patient 

Ofullstän-

dig dos 

Annat Antal re-

dovisade 

avvikelser 
 

Privata 2018 1 0 2 3 15 0 1 25 0 44  
 
 
Bilaga 7. Privata utförare avvikelser LSS 
 

         

LSS 201801 - 201812        

  

Brister i 
bemö-
tande 

Brister i fy-
sisk miljö 

Brister i be-
mötande av 
anställda med 
flera 

Brister i rättsä-
kerhet vid hand-
läggning och 
genomförande 

Ekono-
miska över-
grepp 

Fysiskt 
övergrepp 

Sexuella 
övergrepp 

Psykiska 
övergrepp 

Annat Antal redovi-
sade avvikelser 

Privata utförare 2         4 3 4 2 7 



 
 
 
Bilaga 8. Resultat Palliativregistret 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antal dödsfall enligt Viva HSL (ingen data), Antal dödsfall enligt palliativa registret 7 
Andelen dödsfall som registrerats 
Andel med en dokumenterad smärtskattning sista levnadsveckan 71,4 % 
Andel med en dokumenterad munhälsobedömning sista levnadsveckan 28,6 % 
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Bilaga 9 a) KKiK – Kommunens Kvalitet i Korthet Resultat 2018 
 

 
 
 
9 b )  

 
 
För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat och de bästa resultaten får grön 
färg, de sämsta får röd färg och de i mitten får gul färg. 
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Bilaga 10 – Planerade aktiviteter 2019 med utgångspunkt från 2018 års patientsäkerhets- 
och kvalitetsberättelse 
 
Avvikelser SoL, LSS och HSL 

 Fortsatt arbete med kartläggning och utveckling av processen för avvikelser. I samband 
med detta arbete kommer Viva vid behov anpassas i syfte att uppfylla verksamheternas 
behov av att på ett systematiskt sätt rapportera, utreda och följa upp inträffade avvikelser 
på individnivå. Även rapportering enligt lex Sarah ingår i arbetet. 

 Sammanhållen analys av rapporterade synpunkter, avvikelser SoL, LSS, HSL samt lex Ma-
ria/lex Sarah på verksamhets- områdes- och förvaltningsnivå, kvartalsvis 

 
Avvikelser HSL 

 Införa digitala signeringslistor för att säkra att patienten får sina beställda hälso- och sjuk-
vårdsinsatser. 

 Arbetssättet kring avvikelser i vårdsamverkan ses över i närvårdssamverkan 
 
Lex Sarah 

 Säkra arbetssättet så att åtgärder som identifieras i en lex Sarah utredning vidtas och följs 
upp 

 
Egenkontroll 

 Basala hygienregler och klädregler genomförs under året  

 Uppföljning av följsamhet till livsmedelshygien inom de särskilda boendeformerna  

 Resultat från Svenska Palliativregistret på enhets-, områdes- samt förvaltningsnivå, kvar-
talsvis 

 
Dokumentation enligt socialtjänstlagen  

 Säkerställa att rutiner efterföljs genom att följa upp andelen aktuella genomförandeplaner 

 Utveckla mobil dokumentation 
 
Dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen  

 Förbättra och utveckla kvaliteten i HSV dokumentationen 

 Öka följsamhet till rutinen patientjournalens innehåll 

 Utveckla mobil dokumentation 

 Utveckla möjligheten att bli producent i NPÖ så andra vårdgivare kan ta del av patientens 
journal 

 
Förebyggande insatser HSL 

 Öka andelen riskbedömningar, säkra att åtgärder vidtas och öka kompetensen kring det 
riskförebyggande arbetet 

 Kartlägga behov av andra riskbedömningar utöver fall, trycksår, undernäring 
 
Öka brukaren/patientens delaktighet 

 Utveckla funktion i Viva för att kunna följa patientens delaktighet  

 Undersöka möjlighet att producera patientens journal på nätet 
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 Genom IBIC kommer brukarens delaktighet att öka 
 
Kompetensutveckling 

 Fortsatt arbete för att säkerställa kompetens och att personal kan rekryteras 

 Implementera och öka följsamhet till socialstyrelsens nationella riktlinjer inom de områ-
den som är aktuella 

 Kompetensplan/handlingsplan för legitimerad personal färdigställs 
Läkemedel 

 För en säker läkemedelshantering behövs fortsatt arbete med läkemedelsskåp 

 För att säkerställa att patienten får läkemedel enligt ordination införs digitala signeringslis-
tor  

 Enkät ”Kvalitetsgranskning läkemedelshantering” ska genomföras 

 Utveckla VIVA för att tydligare bild av arbetet med läkemedelsgenomgångar 

 Påbörja kartläggning av läkemedelsprocessen 
 

Samverkan 

 Fortsatt arbete med handlingsplan i närvårdssamverkan Borås 

 NPÖ, utreda möjlighet att bli producent av information till NPÖ 
 
Samordnad individuell vårdplan 

 Följa och utveckla arbetet med SIP samt följa patientens delaktighet i vård- och rehabili-
teringsplaner 

 Utbilda SIP lotsar samt genomföra informationstillfällen för berörda yrkeskategorier 
 

Säkerställa en god palliativ vård vid livets slut  

 Fortsatt arbete i processteamet. I teamets uppdrag ingår bland annat att säkra förvaltning-
ens rutiner och resultat med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna och förvaltning-
ens mål. Teamet har även i uppdrag att revidera handboken samt utarbeta förslag på stöd-
dokument och kompetensplan palliativ vård. 
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Månadsuppföljningar ekonomi 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättad månadsuppföljning 
med helårsprognos efter februari månad och skicka den till Kommunstyrelsen.       

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har en budget på 654 700 tkr. Prognosen för helåret 
är ett negativt resultat på – 10 000 tkr. Handlingsplaner för en ekonomi i balans 
kommer att tas. Den största orsaken till den negativa prognosen är 
Försäkringskassans förändrade tolkning av LSS-lagen och den övervältring av 
kostnader till kommunen som den nya tolkningen leder till.               

Beslutsunderlag 
1. Månadsuppföljning februari 2019                   

Samverkan 
FSG 2019-03-18 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Monica Svensson 
Förvaltningschef 
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1  Inledning 
I nämndens budget för 2019 uppmärksammades problemet med övervältring av kostnader från 
Försäkringskassan. Detta är ett nationellt problem och nämnden ska ha en löpande dialog med 
Kommunstyrelsen för att diskutera hanteringen av den här situationen. Det är en del av nämndens 
ansvar att säkerställa en ekonomi i balans och utifrån förra årets negativa resultat har nämnden 
uppdaterat och reviderat tidigare åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2019. 

Åtgärdsplanen involverar nämndens alla verksamhetsområden och fokuserar på åtgärder som stödjer 
fortsatt utveckling av samplanering och effektiv schemaläggning, vakansprövning av tjänster samt 
åtgärder som leder till minskade kostnader för inköp och köp av tjänster samt genomföra 
verksamhetsanpassningar för att minska/avsluta kostnader. 

Det ökade vård- och omsorgsbehovet som kopplas till fler äldre i boenden inom både LSS och Sol, och 
mer komplexa diagnoser hos nämndens målgrupper ställer krav på ökad bemanning och ökade hälso-
och sjukvårdsinsatser i aktuella situationer. LSS säger goda levnadsvillkor och detta tillsammans med 
nämndens ansvar för arbetsmiljön försvårar för enheterna att anpassa personalkostnaderna till tilldelad 
ram. 

Utförandet av personlig assistans är den del som svarar för det största underskottet i förhållande till den 
ersättning som utgår för att utföra beviljad insats. Utförandet sker av assistansgrupper alternativt av ett 
LSS-team som utför korta insatser flera gånger per dag. 

Sammanfattningsvis kommer nämnden att fortsätta arbetet mot att uppnå en ekonomi i balans. 

2  Nämndens verksamhet 

2.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Utfall 2018-
02 

Utfall 2019-
02 

Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Avvikelse 
Tkr 

Statsbidrag 153 152 4 221 4 221 0 

Avgifter och övriga intäkter 31 621 38 136 345 977 345 977 0 

Summa intäkter 31 774 38 288 350 198 350 198 0 

Personal -72 325 -73 573 -444 660 -450 660 -6 000 

Lokaler -3 230 -3 136 -19 033 -19 033 0 

Övrigt -69 955 -68 946 -533 360 -543 907 -10 547 

Kapitalkostnader -196 0 -1 298 -1 298 0 

Summa kostnader -145 706 -145 655 -998 351 -1 014 898 -16 547 

Buffert (endast i budget)   -6 547  6 547 

Nettokostnad -113 932 -107 367 -654 700 -664 700 -10 000 

Kommunbidrag 99 493 104 075 654 700 654 700 0 

Resultat efter kommunbidrag -14 439 -3 292 0 -10 000 -10 000 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat      
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Tkr Utfall 2018-
02 

Utfall 2019-
02 

Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Avvikelse 
Tkr 

Resultat jfr med tillgängliga 
medel -14 439 -3 292 0 -10 000 -10 000 

Ackumulerat resultat      

Resultatanalys 
Avvikelsen mot budget efter februari är minus -3 292 tkr. Till skillnad från förra året så har nämnden 
ändrat redovisningsprinciper och bokar numera fordran och skuld till försäkringskassan varje månad 
vilket gör att jämförelsen med förra året inte stämmer. Kostnad för personlig assistans är fortsatt hög 
även om antalet timmar med personlig assistans sjönk något i februari beroende på två st stora 
retroaktiva beslut som gått över till Försäkringskassan. Nämnden har fortsatt svårt att bemanna sina 
enheter optimalt och sjukfrånvaron är fortfarande hög vilket leder till höga kostnader. Verkställighet av 
personlig assistans redovisar en prognos på minus -12 000 tkr. En stor del av den negativa prognosen 
är att nämnden ersätter sovande jour med dubbelt antal timmar jämfört med vad Försäkringskassan 
ersätter, det här beräknas kosta 6 000 tkr per år. 

Övervältring från Försäkringskassan ger ökade kostnader för antalet timmar personlig assistans enligt 
LSS för myndighetsutövningen, LSS-teamets verkställighet av "nya" typen av assistans med korta 
insatser, riktade insatser på boende. Totalt kostade övervältringen 14 650 tkr under 2018 och det syns 
ännu inga tendenser på förändringar, det som påverkar kostnaden 2019 är placeringarna på boende 
samt LSS-teamet får helårseffekt. 

Nämnden arbetar på en fortsatt handlingsplan för en ekonomi i balans som tar sin utgångspunkt i förra 
året negativa resultat på minus -16 900 tkr. 

2.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall 2018-
02 

Utfall 2019-
02 

Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Avvikelse 
Tkr 

Gemensam administration      

Intäkt 2 2  0 0 

Kostnad -4 345 -5 420 -31 307 -29 807 1 500 

Nettokostnad -4 343 -5 418 -31 307 -29 807 1 500 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -206 -228 -1 625 -1 625 0 

Nettokostnad -206 -228 -1 625 -1 625 0 

Vård och omsorg i ordinärt 
boende      

Intäkt 1 042 1 245 10 865 10 865 0 

Kostnad -6 677 -6 324 -47 369 -48 769 -1 400 

Nettokostnad -5 635 -5 079 -36 504 -37 904 -1 400 

Vård och omsorg i särskilt 
boende      

Intäkt 571 622 3 350 3 350 0 
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Tkr Utfall 2018-
02 

Utfall 2019-
02 

Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Avvikelse 
Tkr 

Kostnad -11 337 -11 845 -71 571 -74 571 -3 000 

Nettokostnad -10 766 -11 223 -68 221 -71 221 -3 000 

Insatser enl LSS och LASS      

Intäkt 29 760 35 701 331 781 331 781 0 

Kostnad -121 581 -120 361 -836 857 -850 154 -13 297 

Nettokostnad -91 821 -84 660 -505 076 -518 373 -13 297 

Övrig vård o omsorg för äldre 
och funktionshindrade      

Intäkt 398 717 4 202 4 202 0 

Kostnad -1 558 -1 476 -9 622 -9 972 -350 

Nettokostnad -1 160 -759 -5 420 -5 770 -350 

Buffert      

Intäkt      

Kostnad   -6 547 0 6 547 

Nettokostnad   -6 547 0 6 547 

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

Totalt      

Intäkt 31 773 38 287 350 198 350 198 0 

Kostnad -145 704 -145 654 -1 004 898 -1 014 898 -10 000 

Nettokostnad -113 931 -107 367 -654 700 -664 700 -10 000 

2.2.1 Gemensam administration 

Gemensam administration består av Förvaltningschef, HR-funktion, Ekonomifunktion och Kvalitet- 
och utvecklingsenhet. Gemensam administration ligger lite plus mot budget framförallt på 
personalkostnader där vissa tjänster ej ersätts enligt handlingsplan för en ekonomi i balans. 

2.2.2 Vård och omsorg i ordinärt boende 

2.2.2.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
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I denna del av den samlade myndighetsutövningen enligt SoL i ordinärt boende beslutas om insatser i 
form av hemtjänst, daglig sysselsättning, korttidsboende, ledsagning, avlösning och boendestöd. 
Personer med LSS insatser över 65 år ökar successivt och vid utökat behov kan insatser enligt SoL 
beviljas. Nämnden har ökade kostnader för ett par individärenden pga omfattande behov av 
omvårdnad och tillsyn. 

Åtgärder 

Arbetet med att systematiskt följa upp insatser och verksamhetsmått inom hela myndighetsutövningen 
har gett en bättre intern kontroll och underlag för kommande prognostiseringar. Myndighetsbesluten 
kommer även i fortsättning enligt upprättad handlingsplan prövas mot aktuella domar och rättspraxis. 

Analys av verksamheten 

Brist på korttidsplatser inom socialpsykiatrin kan, om det inte löses med hemmaplanslösningar innebära 
framtida behov av köpta externa placeringar och medföra ökade kostnader. 

Lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård som gäller from 2018-01-01 ersatte den 
tidigare betalningsansvarslagen. En överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen som reglerar kommunens betalningsansvar och in- och utskrivningsprocessen i 
Västra Götaland är beslutad av det politiska samrådsorganet SRO i VGR samt Västkom, innebär att 
antal dagar vid utskrivningsklara patienter inom psykiatrin ska minska från 30 till 3 dagar. SRO har 
beslutat att under 2019 inträder en kommuns betalningsansvar för enskilda som vårdats inom sluten 
psykiatrisk vård och som omfattas av överenskommelsen, 15 kalenderdagar efter att slutenvården 
meddelat att den enskilde är utskrivningsklar. Från och med 2020-01-01 till 2020-03-31 inträder 
kommunens betalningsansvar efter 7 dagar. From 2020-04-01 regleras betalningsansvaret på samma sätt 
oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård. 

  

2.2.2.2 Boendestöd 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Avvikelsen mot budget är minus -150 tkr efter inräknade fodringar. Resultat jämfört med samma period 
2018 påvisar att framtagna åtgärdsplaner för en budget i balans börjar ge effekt. 

Åtgärder  

Enhetschef tillsammans med medarbetare har arbetat fram åtgärdsplaner för en budget i balans. Fokus i 
handlingsplanen är att minska sjukfrånvaron och därmed minska kostnader för vikarier. Att öka 
intäkterna genom att öka utförandegraden är också ett prioriterat område. Det är fortsatt problem med 
att brukarna avbokar planerade insatser vilket påverkar  utförandegraden. Genomförda 
personalanpassningar har gett avsedd effekt och verksamheten  uppvisar nu en prognos i balans för 
personalkostnader. Verksamhetschef har gett i uppdrag till enhetschef om ytterligare 
personalanpassningar om tendensen fortsätter att brukarna frekvent avbokar planerade insatser. 
Minskade kostnader för material och tjänster är också en förutsättning för en budget i balans. 
Enhetschef tillsammans med kollegor för korttidsverksamhet samt LSS-team har fått i särskilt uppdrag 
att vidta åtgärder för en ökad samplanering och effektivare användning av personalresurser. 

Analys av verksamheten 

Det är fortsatt hög bomtid och många planerade insatser som avbokas av brukarna. Detta påverkar 
utförandegraden och därmed också intäkterna. Senaste månaden har dock den utförda tiden ökat något. 
Dialog med myndighetsutövning pågår gällande avslut av bistånd då brukarna frekvent avbokar 
beslutade insatser. Enhetschef måste särskilt arbeta med att förbättra kontinuiteten för att på så sätt öka 
utförandegraden och därmed intäkterna. 
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2.2.3 Vård och omsorg i särskilt boende 

2.2.3.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser 

Det finns ett underskott gentemot budget vad gäller externa placeringar, instutionsvård och boende för 
psykiskt funktionshindrade. Underskottet kan beror på samsjuklighet men också för att vissa insatser är 
svåra att ge på hemmaplan. 

Beslut om bostad med särskild service enligt SoL verkställs inom nämndens gruppbostäder samt genom 
externa placeringar när behovet inte kan verkställas i egen regi. Enheten för myndighet eftersträvar i 
dialog med verkställigheten att andra insatser prövas först, som exempelvis boendestöd i ordinärt 
boende. 

Åtgärder 

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

Analys av verksamheten  

Det vräkningsförebyggande arbetet tillsammans med öppenvårdsinsatser eller boendestöd ska 
möjliggöra att människor behåller sin bostad i större utsträckning. Orsaken till externa placeringar kan 
bero på brist på platser eller att brukarens behov inte kan tillgodoses inom befintlig verksamhet. 

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. 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. 

  

2.2.3.2 Socialpsykiatri Gruppbostäder 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Avvikelsen mot budget är minus - 276 tkr. Underskottet som redovisas beror till stora delar på ökade 
personalkostnader utifrån höga sjuktal, ökad vårdtyngd samt ökat bemanningsbehov för att säkerställa 
en god arbetsmiljö. 

Åtgärder 

De åtgärdsplaner som har tagits fram inom verksamhetsområdet har gett viss effekt. Under våren 
fortsätter arbetet med att se över bemanningen och på de enheter där det är möjligt kommer 
anpassningar att genomföras. Enheterna har också fått i uppdrag att arbeta med ökad hälsa och 
handlingsplaner tas fram även för detta. Brukare med omfattande omvårdnadsbehov t ex beroende på 
demenssjukdom motiveras att söka vård- och omsorgsboende där behoven bättre kan tillgodoses. 

Analys av verksamheten 

Flera av socialpsykiatrins boenden redovisar underskott för personalkostnader utifrån höga sjuktal, 
ökad vårdtyngd samt ökat bemanningsbehov för att säkerställa en god arbetsmiljö. Sjukfrånvaron som 
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under några månader gick ner har nu åter vänt uppåt igen. En tydlig tendens är att brukarnas allt 
komplexare funktionsnedsättningar, ökande ålder samt mer omfattande omvårdnadsbehov kräver en 
ökad personaltäthet som påverkar budgeten negativt. 

  

2.2.4 Insatser enligt LSS och LASS 

2.2.4.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker  

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av ett antal assistenter till den som pga stora 
och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov. Det blev en stor ökning 
av ärenden under 2017 till följd av nya bedömningar av grundläggande behov utifrån domar i HD av 
FK och ansvaret av insatser flyttades/ "vältrades" över till kommunerna. 

Januari 2018 presenterade Regeringen nya lagförslag om personlig assistans till Riksdagen som trädde i 
kraft 1 april 2018. Lagen innebär att personlig assistans enligt LSS ska kunna beviljas för väntetid och 
beredskap under dygnsvila samt mellan hjälpinsatser vid aktiviteter utanför hemmet. Brukare med 
beslut om personlig assistans samt beviljade timmar följs noggrant månadsvis. 

Åtgärder  

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

Analys av verksamheten  

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

Kostnaderna för hälso- och sjukvård har under de senaste åren ökat till följd av att aktuella målgrupper 
med funktionsnedsättning blir äldre och därmed får ett ökat behov av hälso- och sjukvård samt behov 
av hjälpmedel. 

LSS-utredningen överlämnade 190110 sitt betänkande till Regeringen, utredningen föreslår att en ny lag 
ska ersätta LSS. Den nya lagen föreslås träda i kraft januari 2022. 

  

  

2.2.4.2 Servicebostäder, LSS 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Avvikelsen mot budget är minus - 376 tkr. Den enskilt största orsaken till negativ budget är 
verkställande av komplexa ärenden. 

Åtgärder 

Arbetet med framtagna handlingsplaner pågår och de åtgärder som vidtagits har gett positiva effekter 
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på ekonomin. Enheterna har också fått i uppdrag att arbeta med ökad hälsa och handlingsplaner tas 
fram även för detta. 

Analys av verksamheten 

Borttagandet av långa arbetspass samt följsamhet till det lokala kollektivavtalet är kostnadsdrivande för 
verksamheten. På flera av enheterna har det varit ett ökat behov av personalresurser b.la beroende på 
en ökad vårdtyngd samt att det inom verksamhetsområdet verkställs beslut i assistansliknande form. 
För att kunna verkställa dessa beslut har det rekryterats särskilt utsedda personalgrupper, motsvarande 
ca 8,5 årsarbetare, vilket är kostnadsdrivande för verksamhetsområdet. Att verkställa insatser av denna 
karaktär är resurskrävande och innebär avsevärt ökade kostnader för förvaltningen. 

  

2.2.4.3 Avl.Kp.Leds, LSS-Team 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Avlösning, Ledsagning och Kontaktperson 

Verksamheten redovisar en budget i balans. Samplanering samt effektiv användning av befintliga 
resurser ger en positiv inverkan på budgeten. 

LSS-team: 

Verksamheten redovisar underskott. Uppdraget att verkställa assistans utifrån brukarens behov innebär 
en schemaplanering/insatsplanering som skapar mycket kringtid. Verksamheten får endast ersättning 
för den faktiska brukartiden medans kringtid inte genererar några intäkter. 

Åtgärder 

Enhetschefer för LSS-team har fått i uppdrag att se över möjligheten att effektivisera och samplanera 
insatser. Insatsplanerare för både boendestöd och LSS-team arbetar nu tätare tillsammans för att hitta 
effektiviseringsvinster. 

Analys av verksamheten 

LSS-teamet är en verksamhet som utför personlig assistans där det är bedömt att traditionell personlig 
assistans är alltför kostsamt. Tidigare har det också köpts insatser av vård-och äldre nämnden för att 
verkställa insatser av denna karaktär. Verksamheten verkställer beslut enligt personlig assistans utifrån 
kommunens yttersta ansvar. Möjligheten för denna verksamhet att redovisa en budget i balans är 
minimal. 

2.2.4.4 Läger 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Verksamheten redovisar ett positivt resultat jämför med budget. Det positiva resultatet beror b.la på att 
lägerverksamheten bedriver verksamhet endast 3 av 4 helger i månaden. 

2.2.4.5 Korttid 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Verksamheten redovisar ett positivt resultat. Det positiva resultatet beror till stora delar på effektiv 
schemaplanering och samplanering av personalresurser mellan enheterna. 

Åtgärder 
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Analys av verksamheten 

Det har under flera år tillbaka varit en nedgång av behovet av korttidsplatser för barn och unga enligt 
LSS. Under året har en genomlysning av verksamheten gjorts som resulterat i avveckling av en enhet. 
Den kostnadsmässiga effekten av denna avveckling kommer under 2019 ge full effekt. 

2.2.4.6 Gruppbostäder, LSS 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Att optimera bemanning och hitta formen för effektiv samplanering är fortfarande en utmaning. En 
ökad grundbemanningen för anpassa arbetspass leder till att timmar inte kan läggas ut på ett effektivt 
sätt. Flera enheter har lämnat in avsteg från kollektivavtalet med anledning av att hyresgästerna inte 
klarar byte av personal under ett arbetspass. Ett par enheter kan av schematekniska problem inte sänka 
arbetspassen enligt kollektivavtalet trots flera försök. Personalens sjukfrånvaron är hög och då det är 
svårt att få vikarier leder det till inbeordringar för att lösa akuta situationer. Den minimala bemanningen 
på enheterna kräver vikarier vid frånvaro. Nattorganisationens start med överflyttning av 
personalkostnader har gjort att kostnaderna inte ligger på rätt enhet och rättningar pågår. 

Åtgärder 

Handlingsplaner ska göras på de enheter där behov finns. Verksamhetschef träffar personalgrupperna 
för att tala om den höga sjukfrånvaron och höra medarbetarnas uppfattning om orsak. Samtliga 
grupper lyfter schemaplaneringen som en orsak, en annan är brist på vikarier som leder till att man inte 
alltid vet om man kan vara ledig, vilket leder till stress. Ytterligare möten på enheter är inplanerade. 
Behovet av vaken natt har ökat i antal och en nattorganisation inklusive en ambulerande grupp inom 
området startade i februari för att omhänderta behovet. Viktigt att kunna säkerställa insatserna samt att 
använda resurserna på ett effektivt sätt. 

Analys av verksamheten 

Fler blir äldre och vårdtyngden forsätter att stiga på gruppbostäderna vilket innebär behov av mer 
personal på flera enheter både dag- och natt. Ökade kostnader på ett par gruppbostäder med anledning 
av mycket utåtagerande hyresgäster där handledning och utökning av personal är en åtgärd för att 
hantera både boende- och arbetsmiljö. För att möta upp den nya äldregenerationen behövs ökade 
resurser till utökade insatser, hjälpmedel och utbildningsinsatser. 

2.2.4.7 Personlig assistans 

Väsentliga budgetavvikelser 

Verkställigheten av personlig assistans beräknas på helår gå med ett minus om ca 12 000 tkr när 
fordringar och skulder är inräknade. Orsaken är bl a nattjour (kollektivavtal) där nämnden betalar för 4 
timmar och får ersättning från försäkringskassan på 2 timmar. Varje "nattärende" går minus ca 300 tkr 
per år. Assistansen verkställer för närvarande 18 brukare med nattjour, vilket innebär ett minus om 
ca 6 000 t kr/år. Finns inte täckning/ kommunbidrag i budget för denna kostnad.Kommunal assistans 
får även stå för sina egna sjuklönekostnader (merkostnad för ersättare vid sjukdom) jämfört med 
privata utförare som får sin sjuklönekostnad täckt av kommunen. Detta innebär kostnader på 
ca 1 200 tkr per år. 

Det prognostiserade underskottet kan också kopplas till svårigheten att optimera bemanning och lyckas 
med samplaneringen då gällande kollektivatalet inte ger det stöd som behövs i en LSS verksamhet. 

Tolkning av LSS-lagen innebär bl a att brukare blir beviljade färre timmar och dessutom kortare 
insatser, vilket gör att assistansen är svår att bemanna utifrån heltidsanställningar och inga delade turer. 
Det leder till en ökad kringtid eller väntetid som inte ersätts av Försäkringskassan. 
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2.2.4.8 Daglig verksamhet, Jobb Resurs 

Väsentliga budgetavvikelser 

Prognosen för helåret efter genomförda åtgärder beräknas till minus ca 1 900 tkr. Verksamheten brottas 
med höga sjukskrivningstal och stor omsättning på personal. Flera av grupperna har behövt förstärka 
sin bemanning utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Bl.a enheter med autism och utåtagerande problematik. 
Utöver den ersättning som ges enligt LOV. 

Genomlysning och tät uppföljning av Daglig verksamhet, (även daglig sysselsättning) och Jobbresurs 
kommer att fortsätta tillsammans med enhetscheferna. Omvärldsanalyser görs regelbundet för att få en 
uppfattning om kommande behov för målgruppen. För att komma tillrätta med personalomsättningen 
och höga sjukskrivningstal är det av stor vikt att samarbetet med övriga verksamheter fortsätter. 
Sjukskrivningstalen följs upp varje månad. Planerade åtgärder i årets handlingsplanen genomförs. 
Jobbresurs har anpassat verksamheten och en tjänst vakanshålls. 

2.2.5 Övrig vård och omsorg för äldre o funktionshindrade 

2.2.5.1 Träffpunkt Berggården 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Enheten redovisar en budget i balans. 

Analys av verksamheten 

Fokus under året kommer även vara att utöka antalet deltagare samt att få fler från gruppbostäder som 
deltar i mötesplatsens aktiviteter. 

2.2.5.2 Daglig sysselsättning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Prognosen för året visar ett underskott på ca 350 tkr. Höga personalkostnader till följd av höga sjuktal 
och stor omsättning på personal är en orsak till underskottet. Det finns även svårigheter att bemanna 
denna verksamhet utifrån de intäkter deltagarna genererar. Antalet deltagare varierar under året så det är 
en utmaning att bedöma utfallet. 

Daglig sysselsättning är starkt integrerad med daglig verksamhet och de enheter/grupper som finns har 
i många fall deltagare från båda verksamheterna. Planerade åtgärder i den gemensamma 
handlingsplanen genomförs. Tät uppföljning av verksamheterna kommer att fortsätta tillsammans med 
enhetscheferna. 

3  Verksamhetsmått 
De flesta budgetmått avser helår och är därför ett avsevärt högre värde än en månads utfall. 
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3.1 Funktionshinderverksamhet LSS 

3.1.1 Personlig assistans 

Verksamhetsmått Utfall Feb 2018 Budget 2019 Utfall Feb 2019 

Antal personer med personlig assistans enligt 
LSS 

60 62 56 

Antal personer med personlig assistans enligt 
SFB 

179 185 177 

Antal beviljade timmar personlig assistans enligt 
LSS 

11 447 126 126 11 045 

Måttanalys LSS 
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3.2 Funktionshinderverksamhet SOL 

3.2.1 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått Utfall Feb 2018 Budget 2019 Utfall Feb 2019 

Antal personer med Boendestöd 92 420 231 

Antal utförda timmar Boendestöd 730 27 566 1 578 

Måttet avser, från och med juni 2018, både socialpsykiatri och funktionshinder. Därför är det stor skillnad i utfallet 2018 och 2019. 
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Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättad reviderad åtgärdsplan 
för ekonomi i balans 2019 för Sociala omsorgsnämnden och översända den till 
Kommunstyrelsen.    

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden ska enligt styrprinciper för en ekonomi i balans 
utarbeta en åtgärdsplan om det finns risk för en negativ prognos. Nämnden 
inledde året 2019 med ett negativt ingångsvärde kopplat till årsredovisning 2018 
motsvarande 16 921 tkr och det finns därför behov av att förstärka 2018 års 
åtgärdsplan för ekonomisk balans. 

Åtgärdsplanen involverar hela nämndens verksamhetsområden, såväl 
stödfunktioner, myndighetsbeslut som verkställighet. Den utgår från fyra 
strategier för att genomföra anpassningar som leder till minskade kostnader för 
nämnden. 

Åtgärdsplanen redovisar uppskattade effekter på helår. Nämnden kommer att 
löpande följa utfall och förhålla sig till uppnådda effekter. Nämnden kommer 
också att ha en löpande dialog med Kommunstyrelsen gällande opåverkbara 
kostnader kopplat till övervältring från Försäkringskassan. Detta leder till ökade 
kostnader kopplat till myndighetsbeslut i form av att fler personer blir beviljade 
insatser eller fler timmar. Detta leder också till ökade kostnader för att 
verkställa fattade beslut. 

De delar i åtgärdsplanen som hör samman med åtgärder som stödjer fortsatt 
utveckling av samplanering och effektiv schemaplanering inväntar beställd 
konsultrapport med tillhörande handlingsplan.     

 

Beslutsunderlag 
1. Reviderad åtgärdsplan för ekonomi i balans 2019, Sociala omsorgsnämnden     

Samverkan 
Samverkad på FSG 2019-02-18. 
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neddragning. Risk och konsekvensanalys ska genomföras. 
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1 Inledning 
Sociala omsorgsnämnden ska enligt styrprinciper för en ekonomi i balans utarbeta en 
åtgärdsplan om det finns risk för en negativ prognos. Nämnden inledde året med ett 
negativt ingångsvärde kopplat till årsredovisning 2018 motsvarande 16 900 tkr och det 
finns därför behov av att förstärka 2018 års åtgärdsplan för ekonomisk balans. 
Åtgärdsplanen involverar hela nämndens verksamhetsområden, såväl stödfunktioner, 
myndighetsbeslut som verkställighet. Den utgår från fyra strategier för att genomföra 
anpassningar som leder till minskade kostnader för nämnden. 

1. Åtgärder som stödjer fortsatt utveckling av samplanering och effektiv 
schemaplanering 

2. Under året internt "vakanspröva" längre vikariat och nyrekrytering vid vakanser. 
3. Åtgärder som leder till minskade kostnader för inköp och köp av tjänster 
4. Genomföra verksamhetsanpassningar som leder till att kostnader avslutas 

alternativt minskar. 
Åtgärdsplanen redovisar uppskattade effekter på helår. Nämnden kommer att löpande 
följa utfall och förhålla sig till uppnådda effekter. Nämnden kommer också att ha en 
löpande dialog med Kommunstyrelsen gällande opåverkbara kostnader kopplat till 
övervältring från försäkringskassa. Detta leder till ökade kostnader kopplat till 
myndighetsbeslut i form av att fler personer blir beviljade insatser eller fler timmar. 
Detta leder också till ökade kostnader för att verkställa fattade beslut. 
De delar i åtgärdsplanen som hör samman med åtgärder som stödjer fortsatt utveckling 
av samplanering och effektiv schemaplanering (anpassning av övrigt stöd, ec 
pool/administrativ enhet och avtal anpassade till SON verksamhet) inväntar 
konsultrapport med tillhörande handlingsplan. 

Område Anpassning Summa helår (tkr) kommentar 

Administration, adm Övrigt stöd 1 000 Två ÅA (timecare, 
poolplanerare, 
samordnare) avvaktar 
konsult 

Administration, adm EC pool/adm enhet 600 Minskar med en ÅA, 
avvaktar konsult 

Administration, kval & 
utv 

Vakanshålla 
kostpedagog 

275 Vakanshålla 
kostpedagog del av år 

Administration, kval & 
utv 

Vakanshålla utredare 275 Vakanshålla utredare 
del av år. 

Omr fyra Stänga Gb Slättvägen i 
Borgstena 

2 100 Halvårseffekt, stängdes 
2018-07-01 
(nettominskning 
personal inte bara 
grundbemanning) 

Omr fyra Stänga Våglängdsg 3 000 Stäng Våglängdsgatan 
jan-sept 
(nettominskning av 
personal inte bara 
grundbemanning) 

Omr fyra Effektiviserad 
nattorganisation 

900 Inför ny 
nattorganisation med 
bla ambulerade 
nattpersonal 

Omr fyra DV 
Hagvägen/Backvägen 

1 000 Ansvaret för Dv flyttar 
till boendet 
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Område Anpassning Summa helår (tkr) kommentar 

Omr två, Korttid Stäng korttidsboendet 
på Brotorp 

1 200 Brotorp stängdes i dec 
2018 (4100 minus 
effektivisering 0,5 %) 

Omr två Effektivisering 
insatsplanerare 

500 Omfördelning 
arbetsuppgifter 

Omr två Mattransporter 300 Nytt avtal 

Omr två Samplanering av 
personalresurser 

300 LSS-team och 
boendestöd 
samplanerar 

Omr två Förändring 
boendestödet 

500 Tidigare 
överanställning av 
enhetschef 

Omr tre Vakanshålla 
enhetschef 

560 Vakanshålla vid 
föräldraledighet 

Omr tre Avsluta 
musikverksamhet 

200 Inte fortsätta med köpt 
musikverksamhet 

Omr två och fyra Omplacering 
hyresgäster 

1 000 Omflytt av hyresgäster 
för att effektivisera 
bemanning 

Omr två, tre och fyra Möjliggöra följsamhet 
till avtal och politiska 
beslut. 

2 000 Avtal om optimerad 
bemanning anpassade 
till Sofs verksamhet 

Myndighetsutövning Minska externa 
placeringar 

2 000 Minska externa 
placeringar enligt SoL 
och LSS 

 Totalt 17 710  
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2 Gemensam administration SOF 

2.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans 
Aktiviteter Status 

Övrigt stöd (timecare, pool, samordnare)  Pågående med avvikelse 

Ec pool/adm enhet  Pågående med avvikelse 

K&U Partiell ledighet  Pågående 

Övrigt stöd (timecare, pool, samordnare) 

Kommentar/konsekvensanalys 

Avvakta genomlysning av nuvarande organisationmed fokus på hur styrning och 
planering fungerar när det gäller bemanning inom Sociala omsorgsnämnden. 
 
Verksamhet: Den administrativa enheten består av 8 medarbetare vars uppdrag är att 
säkerställa ett kvalitativt och administrativt stöd för förvaltningens samtliga 
enhetschefer samt optimerad bemanningsplanering. 
 
Medarbetare: Det finns samordningsvinster med att slå ihop den administrativa 
enheten och bemanningsenheten. Effekten skulle dock bli mindre professionell stöd från 
en chef vilket kan skapa oro och stress och vilket i sin tur riskera att urholka stödet till 
cheferna. Stor risk för ineffektivitet och dålig arbetsmiljö i gruppen 
 
Kunder/Brukare: Ökad arbetsbelastning och ansträngd arbetsmiljö för cheferna som i 
sin tur påverka negativt medarbetarna och i förlängningen medborgarna också. Arbetet 
med optimerad bemanning kommer att drabbas mycket negativt utan projektledare 
 
Ekonomi: På kort sikt kommer förvaltningen att spara 1000 tkr. Svårt att uppskatta de 
ekonomiska konsekvenserna på sikt men troligtvis ingen besparing allas pga. av befarad 
ineffektivitet m.m. 
 
 

Ec pool/adm enhet 

Kommentar/konsekvensanalys 

Avvakta genomlysning av nuvarande organisation med fokus på hur styrning och 
planering fungerar när det gäller bemanning inom Sociala omsorgsnämnden. 
 
Verksamheten: Bemanningsenhetens uppdrag är att serva verksamheterna med vid 
vikarier för korttidsfrånvaro. Administrationen sköts av 5 medarbetare. Arbetet ute sker 
med hjälp av 20st tillsvidare anställda och 300st timanställda. Bemanningsenheten 
tillsätter mellan 60-80åa i månaden. Förutom det medverkar enheten vid 
semesterrekrytering av c:a 150 nya semestervikarier. Uppdraget innebär ständig 
kontakt/kommunikation med både chefer och medarbetare. 
 
Medarbetare: Det finns samordningsvinster med att slå ihop bemanningsenheten och 
den administrativa enheten. Däremot skulle ett utökat uppdrag för enhetschef innebära 
mycket tung arbetsbelastning och mindre ledning och styrning, ökad oro, dålig 
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arbetsmiljö och mycket risk för än mer ineffektiv verksamhet vid bemanningsenheten 
och mycket missnöjda medarbetare och chefer. 
 
Kunder/brukare: Mer arbetsuppgifter kommer att falla tillbaka på cheferna, ökad 
arbetsbelastning och ansträngd arbetsmiljö för cheferna som i sin tur påverka negativt 
medarbetarna och i förlängningen medborgarna också. 
 
Ekonomi: På kort sikt kommer förvaltningen att spara 600 tkr. Effekten är dock att 
bemanningsenheten kommer att ha svårare att leverera ett bra resultat och på sikt ökade 
kostnader då nödvändiga 
 
 

K&U Partiell ledighet 

Kommentar/konsekvensanalys 

verksamhet: 2 tjänster är vakanta inom kvalitet och utveckling efter det att tidigare 
medarbetare avslutat sina anställningar. Förvaltningen ser behov av att nyrekrytera men 
ser över inriktning på kompetensområde. 
 
medarbetare: I avvaktan på rekrytering kan det medför att arbetsuppgifter omfördelas 
till annan medarbetare. Det kan också medföra att utredningsuppdrag för avvakta. 
 
brukare: Ingen avsevärd påverkan på brukare 
 
ekonomi: Om tjänsterna är vakanta sex månader uppskattas en ekonomisk effekt till 
motsvarande 550 tkr 
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3 Myndighetsutövning SoL/LSS/HSV 

3.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans 
Aktiviteter Status 

Minska antalet externa placeringar  Pågående 

Minska antalet externa placeringar 

Kommentar/konsekvensanalys 

Externa placeringar sker då insatser inte kan tillgodoses på hemmaplan, handläggare 
inom myndighetsutövningen eftersträvar att andra insatser prövats först innan extern 
placering sker. 
Om behov av extern placering bedöms och verkställs så ska det finnas regelbunden 
uppföljning och omprövning av beslutet då målsättningen är att individens behov ska 
tillgodoses på hemmaplan. 
 
Uppföljning av externa placeringar görs regelbundet inom Sol och LSS och planering 
för att erbjuda hemmaplanslösningar pågår i samverkan med verkställigheten. 
 
Verksamhet: Fler ärenden ska verkställas i Borås Stad. Kräver ökad rörlighet bland 
brukare på boenden inom Borås Stad. Rörligheten frigör platser och undviker behov av 
om/nybyggnationer. 
 
Medarbetare: Kan finnas behov av ökad kunskap/ kompetens bland personal när 
ärenden ska verkställs på hemmaplan. 
 
Brukare: När beslutet verkställs internt behöver brukaren inte lämna sin hemkommun 
vilket kan bidra med närhet till närstående/ anhöriga. 
 
Förväntad effekt: 2 000 tkr 
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4 Boende SP, SB LSS, Boendestöd, Träffpunkt, Korttid, 
Avl/leds/kp 

4.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans 
Aktiviteter Status 

Effektivisering insatsplanerare  Pågående 

Förändring boendestöd  Pågående 

Samplanering av personalresurser  Pågående 

Stäng korttidsboendet på Brotorp  Pågående 

Mattransporter  Pågående 

Möjliggöra följsamhet till avtal och politiska beslut  Ej påbörjad 

Omplacering av hyresgäster  Ej påbörjad 

Effektivisering insatsplanerare 

Kommentar/konsekvensanalys 

Verksamhet:  Möjlighet att använda befintliga resurser effektivt. Fler planerare som 
känner till varandras områden säkerställer vid planerares frånvaro att insatser planeras 
ut och brukarna får sina behov tillgodosedda. 
 
Medarbetare: Uppdrag för planerare har förändrats. Verksamhet som tidigare saknade 
planerare har genom denna förändring också möjlighet att nyttja befintliga resurser. För 
medarbetarna (planerare) innebär denna förändring byte av verksamhet att planera. För 
två av planerna innebär förändringen att sätta sig in i ny arbetsgrupp. För enhetschef 
som tidigare saknade denna resurs har arbetsmiljön förbättrats. Det har också inneburit 
en ökad kontroll över verksamhetens insatser och därmed också en ökad möjlighet att 
använda befintliga resurser effektivt. 
 
Brukare: Effektiv insatsplanering innebär ökad möjlighet att tillgodose brukarnas 
behov. 
 
Ekonomi: Förväntad effekt + 500 tkr.  
 
 

Förändring boendestöd 

Kommentar/konsekvensanalys 

Verksamhet: En tillfällig utökning av enhetschef under 2017-2018 med syfte att arbeta 
med förändringsarbete genomfördes under året med god effekt. Nämndens ansvar riktat 
mot yngre dementa överfördes till vård och äldrenämnden 2018 och därmed ett minskat 
verksamhetsansvar för området i sin helhet. Då enhetschef valde att avsluta sin tjänst 
och gå över till annan verksamhet togs 2018 beslut att inte tillsätta denna utökning. 
 
Medarbetare: Finns risk att medarbetare upplever minskad tillgång och minskat stöd 
från enhetschef. 
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Brukarna: Risk för påverkan hos aktuella brukare bedöms inte finnas. 
 
Ekonomi: Förväntad effekt + 500 tkr.  
 
 

Samplanering av personalresurser 

Kommentar/konsekvensanalys 

Verksamhet: Effektiv användning av befintliga resurser. I stället för att ta in vikarier 
för att ersätta vid möten används befintlig personal från andra verksamheter. 
Medarbetare från annan verksamhet som ersätter ordinarie medarbetare har gått bredvid 
och är förtrogen med verksamheten. 
 
Medarbetarna: Ökad möjlighet att få ut all sin tid och mindre risk för underplanerade 
scheman och minustid. 
 
Brukarna: De medarbetare som ersätter de ordinarie medarbetarna är kända på enheten 
och  insatta i brukarnas behov. 
 
Ekonomi: Samplanering av APT/IVOP inom GB socialpsykiatri. Förväntad effekt 
+ 300 tkr. 
 
 

Stäng korttidsboendet på Brotorp 

Kommentar/konsekvensanalys 

Verksamhet: Senaste åren har det varit en konstant nedgång av antal beslut om 
korttidsvistelse. Överkapacitet av antalet korttidsplatser innebär risk för en budget i 
obalans. 
 
Medarbetare: Samtliga medarbetare som arbetade på den enhet som avvecklats har 
erbjudits arbete på annan korttidsenhet. 
 
Brukare: Ett fåtal brukare har fått byta enhet från Brotorps korttidsenhet till exempel 
Kullagården eller Backagården. 
 
Ekonomi: Avveckling av Brotorp korttidsenhet. Förväntad effekt + 1200 tkr. 
 
 

Mattransporter 

Kommentar/konsekvensanalys 

Verksamhet: Samtliga gruppbostäder inom Socialpsykiatri har ingått avtal enligt IOP 
med Guldkanten för tillagning och leverans av måltider. Jämfört med tidigare avtal 
innebär det nya avtalet lägre transportkostnader. 
 
Medarbetare: Förbättrad arbetsmiljö när matlagning ej sker på enheterna. Minskad 
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stress och arbetsbelastning. 
 
Brukare: Matleverantör garanterar att portionerna innehåller rätt energimängd vilket är 
positivt för brukarna. Medarbetarna får också mer tid över till brukarna när denna 
arbetsuppgift inte behöver utföras. 
 
Ekonomi: Förväntad effekt + 300 tkr.  
 
 

Möjliggöra följsamhet till avtal och politiska beslut 

Kommentar/konsekvensanalys 

Verksamhet: Det påbörjade förändringsarbetet med att i hela förvaltningens 
verksamheter optimera bemanning och säkra samplanering förväntas under året leda till 
minskade personalkostnader och ökad hälsa. Nuvarande kollektivavtal behöver anpassas 
för att bättre passa nämndens målgrupper och förutsättningar. 
 
Medarbetare: Ett förändringsarbete som innebär förändrat sätt att planera och utföra 
sina arbetsuppgifter. Målsättning är att upplevelsen av att kunna påverka sin 
schemaplanering ska öka och därmed ge en ökad upplevd hälsa. 
 
Brukaren:  Ökad andel personal som känner brukaren när bredvidgång är genomförd 
och en större grupp ordinarie medarbetare arbetar på fler arbetsplatser än sin basenhet. 
 
 

Omplacering av hyresgäster 

Kommentar/konsekvensanalys 

Verksamhet: Som en följd av försäkringskassans tolkning av LSS lagstiftningen har 
nämnden fått tillämpa individuella, kostsamma lösningar för att tillgodose enskilda 
individers behov av gruppbostad. Genom att verkställa behovet i en anpassad 
gruppbostad för fler individer än aktuell person förväntas samordningsvinster. Åtgärden 
är inte påbörjad men håller på att utredas som en möjlighet i någon av förvaltningens 
befintliga gruppbostäder. 
 
Brukare: Enskild brukare får flytta till en annan anpassad gruppbostad. Kan ge 
möjlighet till ökad samvaro. 
 
Medarbetare: Ökad möjlighet till samplanering och optimerad bemanning. 
 
ekonomi: Åtgärden är inte påbörjad och rimligt att tro är en förväntad effekt en mindre 
del av år 2019. 
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5 Pers ass, daglig vht och sysselsättning enl SoL 

5.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans 
Aktiviteter Status 

Vakanshålla enhetschefstjänst, Daglig verksamhet 
och Pers ass 

 Pågående 

Möjliggöra följsamhet till avtal och politiska beslut  Ej påbörjad 

Avsluta musikverksamhet  Pågående 

Vakanshålla enhetschefstjänst, Daglig verksamhet och Pers ass 

Kommentar/konsekvensanalys 

Verksamhet:Vakanshålla en enhetschefstjänst inom daglig verksamhet del av året. 
Enhetschefs resurser omfördelas inom förvaltningen för att omhänderta den uppkomna 
vakansen och förändrade behov. 
Positiva konsekvenser är bland annat samverkan mellan daglig verksamhet och 
personlig assistans, samplanering, kunskapsutbyte och ökad förståelse för varandra,. 
 
Brukare:Servicen gentemot deltagarna/brukarna bedöms inte påverkas. 
 
Medarbetare:Ökad samverkan mellan avdelningarna i förvaltningen och mellan 
verksamheterna inom personlig assistans och daglig verksamhet. Några enhetschefer får 
ett utökat ansvarsområde med fler medarbetare.  Fler enheter och medarbetare per 
enhetschef kan negativt påverka  ett närvarande ledarskap. 
Förväntas effekt: 560 tkr 
 
 

Möjliggöra följsamhet till avtal och politiska beslut 

Kommentar/konsekvensanalys 

Verksamhet: Det påbörjade förändringsarbetet med att i hela förvaltningens 
verksamheter optimera bemanning och säkra samplanering förväntas under året leda till 
minskade personalkostnader och ökad hälsa. Nuvarande kollektivavtal behöver anpassas 
för att bättre passa nämndens målgrupper och förutsättningar. 
 
Medarbetare: Ett förändringsarbete som innebär förändrat sätt att planera och utföra 
sina arbetsuppgifter. Målsättning är att upplevelsen av att kunna påverka sin 
schemaplanering ska öka och därmed ge en ökad upplevd hälsa. 
 
Brukaren: Öka andel personal som känner brukaren när bredvidgång är genomförd och 
en större grupp ordinarie medarbetare arbetar på fler arbetsplatser än sin basenhet. 
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Avsluta musikverksamhet 

Kommentar/konsekvensanalys 

Verksamhet: Den musikpedagog som regelbundet har besökt deltagare i daglig 
verksamhet som en aktivitet upphör. 
 
Brukare: För deltagare med stora funktionsnedsättningar försvinner en uppskattad 
aktivitet. Studieförbundet/musikverksamheten har medfört upplevelse, sinnesstimulans 
och en ökad delaktighet i samhället. Musikupplevelsen har för den enskilde och i grupp 
skapat en gemenskap. 
 
Personal: Medarbetare får inom ram för ordinarie verksamhet planera in aktiviteter som 
till del ska ersätta det som musikpedagog genomfört eller tillföra nya upplevelser. 
 
Ekonomi: 200 tkr 
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6 Gruppboende 

6.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans 
Aktiviteter Status 

Möjliggöra följsamhet till avtal och politiska beslut  Ej påbörjad 

Stänga gruppbostaden i Borgstena  Pågående 

Stänga Våglängdsgatan  Pågående 

DV Hagvägen/Backvägen  Pågående 

Effektiviserad nattorganisation  Pågående 

Möjliggöra följsamhet till avtal och politiska beslut 

Kommentar/konsekvensanalys 

Verksamhet: Det påbörjade förändringsarbetet med att i hela förvaltningens 
verksamheter optimera bemanning och säkra samplanering förväntas under året leda till 
minskade personalkostnader och ökad hälsa. Nuvarande kollektivavtal behöver anpassas 
för att bättre passa nämndens målgrupper och förutsättningar. 
 
Medarbetare: Ett förändringsarbete som innebär förändrat sätt att planera och utföra 
sina arbetsuppgifter. Målsättning är att upplevelsen av att kunna påverka sin 
schemaplanering ska öka och därmed ge en ökad upplevd hälsa. 
 
Brukaren: Öka andel personal som känner brukaren när bredvidgång är genomförd och 
en större grupp ordinarie medarbetare arbetar på fler arbetsplatser än sin basenhet. 
 
 

Stänga gruppbostaden i Borgstena 

Kommentar/konsekvensanalys 

Verksamhet: Gruppbostaden flyttar till nybyggd gruppbostad på Gyllingstorpsgatan 
juni 2019. 
 
Brukare: Får en fullvärdig lägenhet. 
 
Medarbetare: Hela personalgruppen följer med till nya lokaler. 
 
 

Stänga Våglängdsgatan 

Kommentar/konsekvensanalys 

Verksamheten: Gruppbostaden för personer med vuxen hjärnskadade  avvecklad 
verksamheten är avvecklad då det fanns lediga lägenheter på andra enheter och inge 
personer i kö sedan flera år tillbaka. Första planen var att återöppna gruppbostaden för 
personer med demens diagnos men efter genomgång av lokalerna utformning togs 
beslut att den inte var lämplig för den målgruppen. Utredning pågår om 
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Våglängsdgatans gruppboende ska öppnas för annan målgrupp eller om kontraktet på 
lokalen ska sägas upp. 
 
Brukare: Gruppbostadens hyresgäster erbjöds annan gruppbostad med inriktning vuxen 
hjärnskada. 
 
Medarbetare: Samtliga medarbetare som arbetade på Våglängdsgatan har erbjudits 
arbete på annan enhet. 
 
Förväntad effekt:  t.o.m september månad 3 000 tkr 
 
 

DV Hagvägen/Backvägen 

Kommentar/konsekvensanalys 

Verksamhet: Daglig verksamhet Hagvägen med inriktning personer med autism 
kommer att flyttas över till område 4 under våren. Anledningen är att deltagarna bor på 
Gruppbostaden på Backvägen för att få ett bra samarbete mellan enheterna som gynnar 
både hyresgäster/deltagare och personal. 
 
Brukare: Hyresgästerna/deltagare påverkas inte då de möter samma personal som de 
har på daglig verksamhet (DV) och gruppbostaden. 
 
Medarbetare: Förändringen som blir är att medarbetarna på DV får en ny chef samt att 
flera medarbetare kommer att samplaneras på båda enheterna. 
 
Förväntad effekt: 1 000 tkr 
 
 

Effektiviserad nattorganisation 

Kommentar/konsekvensanalys 

Verksamhet: I februari 2019 startade nattorganisationen för att samplanera och 
säkerställa nattens insatser på gruppbostäder där behovet finns. Utöver vaken nattjänster 
har även en ambulerande verksamhet startat för att möta upp behovet av korta riktade 
insatser där dubbelbemanning är en sådant behov. 
 
Brukare:  Hyresgästerna kommer inte att påverkas. Natten insatser säkerställs. 
 
Medarbetare: Medarbetarna organiseras under en enhetschef för att få en gemensam 
tillhörighet och deras frågor blir uppmärksammade utifrån nattarbete. Att samplanering 
ska bli optimal och underlätta att ha vikarie vid olika typer av frånvaro. Utgångsläget är 
att man behåller sin nattjänst på den enheten där man idag arbetar men att vid behov 
arbeta på annan enhet när det behovet finns. 
 
Förväntad effekt: 900 tkr 
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Postadress 
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2019-03-25 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00017 1.1.3.1 
 

  

 

Initiativärende - Knyt habiliteringsersättningen till 
konsumentprisindex 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att knyta habiliteringsersättningen till 
prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) med 2019 som basår.       

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden vill värdesäkra habiliteringsersättningen inom daglig 
verksamhet och daglig sysselsättning och väljer därför att koppla beloppet till 
prisbasbeloppet med 2019 som basår. Ersättningen är för närvarande, år 2019, 
70,- för heldag (deltagande minst fem timmar per dag) och 50,- för halvdag 
(deltagande mindre än fem timmar per dag). Den här ersättningen ska årligen 
justeras med det jämförelsetal som förändringen i prisbasbeloppet ger, beloppet 
avrundas till närmaste heltal. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500,-. 
Förändringen kommer medföra högre kostnader för Sociala omsorgsnämnden. 

Daglig verksamhet ska inte uppfattas som en anställningsform men med fördel 
kan verksamheten utformas så att den bidrar till att öka förutsättningarna för att 
senare få en anställning i arbetslivet. Habiliteringsersättningen har inte karaktär 
av ersättning för utfört arbete och är därför att betrakta som skattefri. 

Enligt SKL:s cirkulär 2005:9 framkommer att habiliteringsersättning inte ska 
bedömas som skattepliktig, och där rekommenderas en nivå på 0,1 % av 
prisbasbeloppet.   

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende M+KD - Knyt habiliteringsersättningen till 
konsumentprisindex                    
Yvonne Persson 
Ordförande 

Monica Svensson 
Förvaltningschef 

 



      

 

 

 

Knyt habiliteringsersättningen till konsumentprisindex 

Habiliteringsersättningen har länge varit alldeles för låg och inte förändrats förrän det tillkommit 
statsbidrag för att höja ersättningen från 50 kr till 70 kr i Borås Stad. 

Då värdet för ersättningen i dagligverksamhet inte förändras över tid anser vi att likt lön så ska 
habiliteringsersättningen knytas till konsumentprisindex. 

Dagens ersättning är såpass låg att deltagare i dagligverksamhet inte har råd att köpa med sig mat 
från restaurang till exempel.   

Nämnden föreslås besluta: 

Att habiliteringsersättningen ska följa konsumentprisindex. 

 

Allianspartierna – Moderaterna och Kristdemokraterna genom 

Mattias Karlsson (M) 

  



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Anna Thuresson 
Handläggare 
033 357301 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-03-25 

Instans 
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Yttrande över Borås Stads program för Nationella 
minoriteter 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsförvaltningen beslutar att tillstyrka förslag till Borås Stads 
program för nationella minoriteter.        

Sammanfattning  
Sociala omsorgsförvaltningen ser positivt på program för nationella minoriteter. 
Programmet utgör ett stöd genom de konkreta områden som anges och som 
Borås stad ska fokusera på, för att följa lagen om nationella minoriteter. Sociala 
omsorgsförvaltningen tillstyrker Borås Stads program för nationella minoriteter.               

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har skickat förslag till Borås Stads program för nationella 
minoriteter, på remiss till samtliga nämnder och bolag. Tillsammans med 
förslag till program finns en kunskapsöversikt (bilaga 2), som är ett 
informationsmaterial som inte är aktuellt för synpunkter.  

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. Sociala 
omsorgsförvaltningen har utöver sitt grunduppdrag ett samarbetsuppdrag som 
innebär att öka tillgängligheten i Borås stad för personer med olika typer av 
funktionsnedsättningar oavsett nationalitet.  
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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. 

Beslutsunderlag 
1. Borås Stads program för nationella minoriteter.                               

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Monica Svensson 
Förvaltningschef 
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Dnr ALN 2019-00002 1.1.3.0 

  

 

 

Remiss: Program för Nationella minoriteter 

 

Remissinstanser 

1. Fritids- & folkhälsonämnden 

2. Kulturnämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnden 

6. Vård- & äldrenämnden 

7. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

8. Sociala omsorgsnämnden 

9. Arbetslivsnämnden 

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetslivsnämnden senast den 2019-03-31. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ALN.diarium@boras.se gärna i 

både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens 

namn. Ange diarienummer ALN 2019-00002 och remissinstansens namn i 

ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Arbetslivsnämnden. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

 

Hans Johansson 
Handläggare 
033-35 85 73

mailto:ALN.diarium@boras.se
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§ 16 Dnr ALN 2019-00002 1.1.3.0 

Program för Nationella minoriteter 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner bifogat förslag att sända ut på remiss.        

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden beslutar att skicka ut det bifogade programmet på remiss, 
med begäran om att samtliga nämnder, inkommer med synpunkter senast 31 
mars 2019.  

Tillsammans med programmet finns en förtydligande kunskapsöversikt (bilaga 
2) som är ett rent informationsmaterial, som inte är aktuellt för synpunkter.             

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1 Program för Nationella minoriteter 

2. Bilaga 2 Kunskapsöversikt Nationella minoriteter                  
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xx 2019
För uppföljning och revidering ansvarar: Arbetslivsnämnden
Dokumentet gäller för: Arbetslivsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgs-
nämnden, Kulturnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden
Dokumentet gäller till och med: 2023

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 nationella 
minoriteter
Borås Stads vision
2025 är Borås staden där social, etnisk och kulturell mångfald driver utvecklingen framåt. 
I Borås Stad är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv. I 
Borås finns samspel och mångfald. Här finns lika möjligheter för alla människor.

I det här programmet beskrivs hur Borås Stad 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. Hur Borås Stad ska arbeta för 
att personer ur de nationella minoriteterna kan vara delaktiga i och ha inflytande över 
stadens utveckling på lika villkor med alla andra invånare i staden. Hur Borås Stad kan 
bidra till att de nationella minoriteterna upplever lika möjligheter som alla andra att vara 
den de är och leva sitt liv som de önskar. Hur Borås Stad ska arbeta för att de 
nationella minoriteternas rättigheter efterlevs, kulturerna och minoritetsspråken stärks 
och bevaras.

Bakgrund
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. Flera av dessa språk innehåller i sin tur olika varieteter som kan 
skilja sig mer eller mindre åt. 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 egen religiös, språklig och/eller kulturell 
tillhörighet samt en vilja att behålla sin minoritetsidentitet. Samerna har förutom 
status som nationell minoritet även status som urfolk. Historien är ett viktigt skäl till 
att det finns ett särskilt juridiskt skydd för nationella minoriteter. Rasbiologi, rasism och 
diskriminering mot de nationella minoriteterna är ett arv vi måste göra upp med.

Sveriges minoritetspolitik
I grunden handlar den svenska minoritetspolitiken om mänskliga rättigheter och om 
allas lika värde. Minoritetspolitikens syfte är att ge skydd för de nationella minoriteterna, 
att stärka deras möjligheter till inflytande och att stödja de historiska minoritetsspråken 
så att de hålls levande.

Lagstiftning
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 
minoritetsspråk1. Lagförslagen trädde i kraft den 1 januari 2019.

Utöver grundskyddet finns ett förstärkt skydd i förvaltningsområden. Borås Stad tillhör 
förvaltningsområde för finska vilket medför specifika rättigheter för den sverigefinska 
minoriteten.

1  SFS 2018:1367
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Självidentifikationsprincipen
Det är varje enskild individ som själv avgör om han eller hon anser sig tillhöra en eller 
flera nationella minoriteter. Eftersom tillhörigheten baseras på självidentifikation kan 
samhället inte ställa krav på att någon ska styrka sin tillhörighet till en eller flera nationella 
minoriteter.

De nationella minoriteterna i Borås 
I Borås Stad finns samtliga fem nationella minoriteter representerade i varierande omfattning. 
Då det inte är tillåtet att föra statistik som grundar sig på människors etniska tillhörighet 
eller språk går det inte att exakt säga hur många personer från respektive nationell 
minoritet som finns i Borås.

Så här ska Borås stad tillgodose de nationella 
minoriteternas rättigheter 

Organisation och ansvar
Borås Stad ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör 
dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. 
Arbetslivsnämnden har samordningsansvaret för Borås Stads arbete med att tillgodose de 
nationella minoriteternas rättigheter. Minoritetslagstiftningen omfattar också alla så kallade 
förvaltningsmyndigheter vilket innebär att de utav kommunens nämnder, förvaltningar 
och bolag som berörs av lagstiftningen ska arbeta för de nationella minoriteternas 
rättigheter. Målen för nationella minoriteter ska genomsyra verksamheten.

Information
En viktig del i lagstiftningen är att minoriteterna får information 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 enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Borås Stad ska informera minoriteterna om sina rättigheter. Information ska lämnas 
generellt om den gällande lagstiftningen och specifikt kring de berörda områdena 
utbildning, äldreomsorg och kultur. 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. 
Information ska om möjligt lämnas även på minoritetsspråken.

Samråd
En grundpelare i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är samrådsförfarandet. 
De nationella minoriteterna ska ges tillgång till olika nationella, regionala och lokala dialog-
forum på likvärdiga villkor som majoritetsföreträdare. Samråd ska i detta sammanhang 
tolkas som att det ska föras dialog mellan myndigheter på olika nivåer och de nationella 
minoriteterna. Genom samråd och delaktighet ska minoriteterna ges reellt inflytande 
över frågor som berör dem. Borås Stad ska även samråda med de nationella 
minoriteterna kring övergripande och strategiskt minoritetsarbete.

Kärnområden 

Revitalisering av minoritetsspråken 
Språkrevitalisering handlar om att hindra ett språks tillbakagång eller att återuppliva ett 
språk som nästan ingen talar längre. De nationella minoritetsspråken, som är en del av 
det svenska kulturarvet, ska kunna bevaras och utvecklas som levande språk. En 
nyckelfaktor för att minoriteterna ska kunna bevara och utveckla sin kultur är att 
individerna har tillgång till och kunskap om sitt språk. Genom aktiva revitaliseringsinsatser 



Borås Stad  | Program för nationella minoriteter            5

kan de åter bli levande språk som används och utvecklas. Avgörande för en framgångsrik 
språkrevitalisering är att barnen ges möjlighet att lära sig minoritetsspråken. Utan ett aktivt 
engagemang från minoriteterna själva kan ingen språkrevitalisering ske. Borås Stad ska 
stödja och lyfta minoriteternas egna engagemang genom insatser för språkrevitalisering. 

Borås Stad ska stödja språkrevitalisering bland annat genom att: 

• erbjuda modersmålsundervisning på minoritetsspråken 

• erbjuda stöd i utvecklingen av det nationella minoritetsspråket i förskolan

• lämna information om minoritetslagstiftningen och minoriteternas rättigheter 
på minoritetsspråken utöver det svenska språket

• tillgängliggöra litteratur på minoritetsspråken på stadens bibliotek

Alla elever ska ha kunskap om de nationella minoriteternas kultur, språk, reli-
gion och historia 
Enligt läroplanen för grundskolan och gymnasieskolan ska varje elev ha kunskap om de 
nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Detta gäller alla barn och 
unga i skolan, oavsett om man tillhör någon av de nationella minoriteterna eller inte.

Förskola
Enligt läroplanen för förskolan ska medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet 
i andras kultur bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i 
andras villkor och värderingar. Barn lär i de vardagliga aktiviteterna, i lek och i skapande 
verksamhet.

I varje förskola där det finns barn med annat modersmål än svenska och som hör till de 
nationella minoriteterna ska aktiviteter, arbetssätt, miljö och material anpassas till barnens 
behov. Särskilda åtgärder som tvåspråkig personal, modersmålsstödjare, kulturstödjare 
med mera kan vara viktiga komplement. Det gäller i samtliga förskolor. Även barnens 
föräldrar är en viktig tillgång och resurs för förskolan i detta avseende. Borås Stad har 
som finskt förvaltningsområde en utökad skyldighet att tillfråga vårdnadshavare som 
ansöker om förskoleplats för sitt barn om de önskar plats i förskola på finska.

Utökad rätt till modersmålsundervisning 
Den som tillhör en nationell minoritet ska ges möjligheter att lära sig, utveckla och använda 
sitt minoritetsspråk. Det allmänna ska här ta ett särskilt ansvar för att skydda och främja 
minoritetsspråken. Modersmålsundervisningen är en viktig del i språkrevitaliseringen. 

Modersmålsundervisning ska erbjudas för elever som begär det även om språket inte 
är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Skolan har ett utökat ansvar att erbjuda 
modersmålsundervisning till elev som är berättigad till undervisning på något av 
minoritetsspråken. Det räcker att en elev i kommunen önskar undervisning på modersmålet. 
Grundläggande kunskaper i modersmålet för nationella minoriteter kan heller inte längre 
krävas. 

Som en konsekvens av ovanstående skall Borås Stad i sina rekryteringsprocesser särskilt 
framhålla flerspråkighet som en merit med särskilt fokus på nationella minoritetsspråk.
Andra lösningar kan vara fortbildning av personal, kompletterande utbildningar och 
övriga insatser såsom till exempel fjärrundervisning för att möjliggöra revitalisering av 
dessa språk.
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Äldreomsorg 
Enligt den stärkta lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har regeringen 
tagit beslut om att kommunerna ska erbjuda äldreomsorg på minoritetsspråk, helt eller till 
”väsentlig” del, om kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper. Detta 
gäller numera även jiddisch och romani chib. Förenat med detta beslut ska kommunerna 
även verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i det/de minoritetsspråk 
där detta behövs i omvårdnaden av äldre människor. Där det finns behov ska Borås 
Stad eftersträva att rekrytera personal som behärskar minoritetsspråken och besitter 
kulturella kunskaper, samt i sina rekryteringsprocesser särskilt framhålla flerspråkighet 
och kulturkännedom som en merit med särskilt fokus på nationella minoritetsspråk och 
dess kulturer. 

Andra lösningar kan vara fortbildning av personal och/eller kompletterande utbildningar. 
Det är också kommunens skyldighet att informera den som ansöker om bistånd inom 
ramen för äldreomsorgen om möjligheterna till äldreomsorg på minoritetsspråk. De 
äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet ska särskilt beaktas. Många 
av de som idag tillhör gruppen av seniorer och som tillhör någon av de nationella 
minoriteterna, bär på trauman och/eller har varit extra utsatta. Det är inte ovanligt att 
sådana minnen åter väcks till liv när man blir äldre. En förståelse och kunskap om de 
nationella minoriteternas historia är därför extra viktig hos den personal som arbetar 
med denna målgrupp. Kunskap om traditioner, högtider, mat, litteratur med mera är 
också viktig. Kultur- och språkkunskap medför en ökad trygghet för individen. 

Kultur 
Borås stad ska inom sina verksamheter arbeta för att främja de nationella minoriteternas 
språk och kultur.

Borås Stad ska också på andra sätt inom sina verksamheter verka för att synliggöra och 
bidra till kunskap om de nationella minoriteterna i Borås.

Särskilt ansvar inom detta område har Kulturnämnden med sina bibliotek att synliggöra 
och bidra till kunskap om de nationella minoriteterna i Borås samt förstärka sitt utbud 
av litteratur, tidskrifter och annan media på de nationella minoritetsspråken och om de 
nationella minoriteterna. Biblioteken har en egen lagstiftning som också den lyfter deras 
uppdrag gentemot de nationella minoriteterna.

Stadens kulturliv ska vara en angelägenhet för alla, och därigenom spegla och inkludera 
de nationella minoritetsspråken och de nationella minoriteterna.
Stadens egna kulturinstitutioner ska spegla de nationella minoritetsspråken samt de 
nationella minoriteternas historia och kultur.

Finskt förvaltningsområde
I Borås bor det närmare 14 000 invånare (2017) med sverigefinsk bakgrund. Borås Stad 
valde att frivilligt ansluta sig till det finska förvaltningsområdet år 2010. Att en kommun 
ingår i det finska förvaltningsområdet innebär förstärkta rättigheter för den sverigefinska 
minoriteten i staden, och dessa rättigheter regleras i Lag om nationella minoriteter. Borås 
stad mottar ett statsbidrag som ska täcka de extra utgifter som skyldigheterna enligt 
lagen för med sig. 

En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska kunna kontaktas muntligt och 
skriftligt på det förvaltade språket och få svar på sina frågor på samma språk, och i övrigt 
ska kommunen sträva efter att anställa personal med kunskaper i språket. Kommunen ska 
erbjuda samtliga personer som söker förskoleplats och äldreomsorgplats i en verksamhet som 
bedrivs helt eller till väsentlig del på det förvaltade språket. Dessutom ska äldreomsorgen se 
till att de äldre har möjlighet att behålla sin kulturella identitet. En förvaltningskommun 
bedriver samråd med den aktuella minoriteten i frågor som rör dem. 
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Borås Stad bedriver minoritetsservice, dit sverigefinska invånare kan vända sig för att få 
hjälp med kommunärenden på finska. Borås Stad bedriver återkommande samråd med 
den sverigefinska minoriteten i olika former, baserat på de behov som finns. Syftet med 
samråden är att den sverigefinska minoriteten ska få möjlighet att föra en dialog med 
Borås Stad i frågor som rör dem. Frågor och synpunkter som lyfts i dessa sammanhang 
förs vidare i Borås Stads organisation enligt den framtagna modellen. 

Borås Stad erbjuder alla vårdnadshavare som söker förskoleplats åt sina barn plats i 
en förskoleverksamhet som bedrivs helt på finska, likaså erbjuds alla som ansöker om 
äldreomsorg verksamhet som bedrivs helt eller till väsentlig del på finska. Borås Stad 
strävar efter att kunna erbjuda öppen förskoleverksamhet på finska. Borås Stad strävar 
även efter att kunna erbjuda öppen fritidsverksamhet på finska.

Strategi för romsk inkludering 2012 – 2032
Den 16 februari 2012 beslutades en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 
under 2012 – 2032. Strategin ska ses som en förstärkning av minoritetspolitiken som gäller 
för de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. 
Det övergripande målet för strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga 
möjligheter i livet som den som är ickerom. 

Strategin innehåller mål och åtgärder inom flera verksamhetsområden: 

• Utbildning

• Arbete 

• Bostad 

• Hälsa, social omsorg och trygghet 

• Kultur och språk 

• Civilsamhällets organisering. 

Borås Stad har sökt och blivit beviljat bidrag för att utveckla arbetet med romsk inkludering 
och har därmed uttryckt en vilja att arbeta särskilt med strategin för romsk inkludering 
2012 – 2032. Borås Stad ska aktivt arbeta med att följa regeringens strategi för romsk 
inkludering 2012 – 2032 samt de lagar och planer som berör romernas rättigheter.

Arbetslivsnämnden ansvarar för samordning av allt arbete som rör Romsk inkludering 
i Borås Stad. 

Uppföljning och revidering 
Med detta övergripande program som grund ska Arbetslivsnämnden, Fritids- och 
folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, 
Sociala omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden i samråd med respektive nationell 
minoritet ta fram aktivitetsplaner för minoritetsgrupperna. Aktivitetsplanerna ska, utifrån 
den nationella minoritetslagstiftningen, definiera minoritetens behov och önskemål samt 
beskriva vilka åtgärder/aktiviteter som ska genomföras och ansvar för dessa. Aktivitetsplanen 
kan vara ett- eller flerårig allt utifrån behov. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp arbetet kring nationella minori-
teter samt lämna förslag på ett reviderat program vart fjärde år.
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Kunskapsöversikt Nationella minoriteter 

Bakgrund 

Syftet med denna kunskapsöversikt är att få en fördjupad kunskap dels om hur 
man ska tolka lagen men också en bredare kompetens om de nationella 
minoriteterna, deras historia och hur situationen ser ut idag inom olika 
områden. Vilka är behoven och utmaningarna och hur löser man dessa bäst är 
andra delar som lyfts fram. Informationen i texten är hämtad från olika källor 
som t ex Regeringens skrivelse1 ”Nystart för en stärkt minoritetspolitik”, 
Regeringens proposition 2 ”En stärkt minoritetspolitik”, Länsstyrelsen i 
Stockholm och Sametingets publikationer om bland annat äldreomsorg samt 
olika studier inom området för språkutveckling, äldreomsorg och nationella 
minoriteters behov. Vissa delar av kunskapsöversikten har skrivits av de 
nationella minoriteterna. Stycket som handlar om ungas situation utgår från 
svar på fyra olika frågeställningar som skickats ut till de nationella 
minoriteternas respektive ungdomsförbund på riksnivå. Program med 
kunskapsöversikt har också gått ut till Borås Stads nationella minoriteter för 
granskning. 
 

  

                                                      
1 Skr. 2017/18:282 
2 Prop.2017/18:199 
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1 Historik 

Gemensamt för de fem nationella minoriteterna är att de har befolkat Sverige 
under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har 
även en egen religiös, språklig och/eller kulturell tillhörighet och en vilja att 
behålla sin identitet. Människor med anknytning till de nationella minoriteterna 
har präglat det samhälle vi lever i, och deras historia och språk är därför en 
självklar del av historien om Sverige igår, idag och i framtiden. Samtliga fem 
nationella minoriteter har förföljts och utsatts på olika sätt genom historien. 
Historien är mörk med allt från rasbiologisk forskning, tvångsassimilering, 
tvångsförflyttning, tvångssterilisering till omhändertagande av barn och förbud 
att tala sitt eget språk eller följa traditioner och få fira högtider.   
 

 Romer 

Den 29 september år 1512 står följande att läsa i Stockholms Stads tänkebok: 
 
”Den 29 september 1512. På ärkeängeln Sankt Mikaels dag kom romer till staden, vilka sades 

komma från Lilla Egyptens land. De hade sina hustrur och barn med sig, och somliga hade späda 

barn. De fick husrum i Sankt Lars gillestuga och var trettio par.”3 
 
Om detta verkligen var den första gången romer eller ”resanderomer” kom till 
Sverige är och förblir en gissning. Enligt forskaren Laurentius Rabenius kan det 
ha funnits resandefolk i Sverige redan under slutet av 1200-talet4. Även kring 
romers ursprung finns olika meningar och flera anser att det troligaste är att de 
härstammar från Indien men det finns även andra tolkningar. Redan under 
1500-talet var romer i hela Europa utsatta. Rasism, diskriminering och stränga 
lagar var vardag. Under kommande århundraden pendlar situationen mellan, 
vad vi idag skulle kalla för etnisk rensning, och i dess mildare form att gälla 
enbart de som gjort sig skyldiga till brott.  
1900-talets första hälft går i nationalstatens tecken med rasforskning, 
tvångssterilisering och det begynnande folkhemmet där endast den som inte 
belastade systemet var välkommen. 
Vad som genomsyrar historien och som gäller än idag är känslan av 
”Utanförskap”, att inte vara välkommen någonstans. 
 
I slutet av 1800-talet kom en ny grupp av romer mestadels från Rumänien via 
Ryssland. Denna grupp kallas för ”svenska romer”. Även de utestängda från det 
svenska samhället och tvingade till ett kringflackande liv i tält. Precis som 
resanderomer tvångssterileras och tvångsassimileras de, och deras barn 
tvångsomhändertas av den svenska staten. Det är först på 1960-talet som romer 
till sist har rätt att gå i skola och slipper att bo i tält efter många år av kamp. 
Medlemmar ur familjen Taikon är några av de personer som gått i bräschen för 
kampen om de mänskliga rättigheterna.  
 
Under den stora arbetskrafts-invandringen på 1960-70 talet kommer så den 
tredje gruppen romer till Sverige, ”finska romer”. En grupp som dessutom var 
svenska fram till och med Sverige och Finland splittrades år 1809. Som ett 

                                                      

3 Skapad 29 september 1512, SE/SSA/0091/Borgmästare och råds arkiv före 1636, volym 9, s. 
169 (Texten finns i serien Stockholms stads tryckta tänkeböcker för 1512, s. 272-273). 

 
4 Romer en nationell minoritet: En presentation av de olika romska gruppernas historia och 
kulturarv i Sverige, passim. Västra Götalandsregionen, Västarvet. Text Bennie Åkerfeldt. 
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försök till att rättfärdiga de ständiga bortdrivningarna av denna grupp skapas 
olika myter som t ex att ”de har resandet i blodet” eller att ”de vill vara fria från 
moralens band”5. Återigen samma behandling och bemötande från den svenska 
staten. De finska romerna skiljer sig mycket från de andra romska grupperna 
vad gäller traditioner och språk. Kvinnans klädsel som består av en svart lång 
sammetskjol och en spetsblus är något hon själv väljer om hon vill bära när hon 
är runt 17 år. 
 
Ungefär samtidigt med de finska romerna flyttar även de som kommer att kallas 
utomnordiska romer till Sverige. Det är en grupp som drabbats hårt av 
nazisternas ras- och utrotningspolitik.6 Enligt Forum för levande historia 
mördades mellan 200 000 – 500 000 romer av nazisterna under andra 
världskriget, varav det stora flertalet gasades ihjäl7. Många är de som bär på 
trauman efter vad som hänt deras familjer och vad man själv fått utstå. 
 
När kriget tar fart på Balkan under 1990-talet tvingas ännu en grupp romer fly 
och söker asyl i Sverige. ”Nyanlända romer” eller ”Balkanromer” som de också 
kallas, består i sin tur av flera grupper som t ex Arli och Gurbet. De flyr krig 
och blir relativt bra bemötta i det nya landet om man jämför med de romer som 
kommit tidigare.  
Varje romsk grupp har sina traditioner, språk och religion. Även om det finns 
likheter i språket och ord som förenar. Den historia man bär med sig påverkar 
synen man har på samhället.  
I april 1971 samlades representanter från 15 länder tillsammans med en 
delegation från Indien för att diskutera romernas framtid i det som kom att bli 
den första internationella romska kongressen. Under kongressen beslutades 
också att den 8 april ska vara romernas internationella dag.  
 

 Sverigefinnar 

Sverigefinne är den som har finska rötter men bor i Sverige och man själv 
bekänner sig till gruppen. De flesta som gör det är själva födda i Finland, eller 
har en mor- eller farförälder eller en förälder som är född i Finland. Det som 
förenar Sverigefinnar är framför allt språket och kulturen. Det finns ingen säker 
statistik, men man räknar med att det bor cirka 400 000-600 000 Sverigefinnar i 
Sverige. Finnar är en av de äldsta invandrargrupperna i Sverige, i modern tid. 

Finländarnas historia i Sverige sträcker sig över nästan tusen år och den handlar 
om krigsbarn, politiska flyktingar och unga arbetare. Gruppen Sverigefinnar är 
ett folk med två kulturer och två språk. Historien börjar på 1100-talet då 
Finland införlivades i konungariket Sverige. Finland var en del av Sverige fram 
tills 1809. Under hela den tiden rörde vi oss mellan varandras länder. Finnarna 
som flyttade till Sverige under de här hundratals åren gjorde det bland annat 
som politiska flyktingar undan det ryska styret, för att arbeta i skogen eller i 
gruvorna och som arbetskraftsinvandrare. Många bosatte sig kring Falun eller i 
Bergslagen där gruvorna fanns. Ett alldeles särskilt kapitel i både finsk och 
svensk historia är de finska krigsbarnen som kom under andra världskriget då 
cirka 80 000 finska barn skickades till Sverige för att klara sig undan 
Sovjetunionens anfall. Det var svårt för många av dessa barn då de tvingades 
skiljas från sina föräldrar under många år. Det var inte alla som ville flytta hem 

                                                      
5 Romer en nationell minoritet: En presentation av de olika romska gruppernas historia och 
kulturarv i Sverige, s. 30 Västra Götalandsregionen, Västarvet. Text Bennie Åkerfeldt. 
6 Ibid 
7 www.levandehistoria.se 
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igen och tragiskt nog var det inte alla föräldrar som ville ha tillbaka sina barn. 
Runt 7000 av de barn som flyttats, stannade i Sverige för alltid. 

På 1950-talet var det fler unga kvinnor än unga män som lämnade Finland för 
att arbeta i Sverige. De finsktalande kvinnorna hade lättare för att komma in i 
det svenska samhället än de finsktalande männen då de lärde sig språket 
snabbare och fick svenska vänner. Många fler finska kvinnor gifte sig med 
svenska män, medan de finska männen oftare gifte sig med finska kvinnor. På 
1960- och 70-talet förändrades fördelningen och också allt fler män flyttade till 
Sverige. 

Det var inte alltid enkelt i Sverige då många finländare inte kom in i det svenska 
samhället och en del blev aldrig riktigt bra på svenska. Den klasskillnad som 
uppstod eftersom nästan alla finnarna var lågutbildade och blev arbetare i 
Sverige kan än idag kännas som ett vemod eller en känsla av utanförskap hos 
andra och tredje generationens sverigefinnar. En rotlöshet där hemma kan vara 
i både Finland och Sverige. Men även en stolthet över det finska arvet och att 
man delar en gemensam mentalitet. En del har upplevt kränkande behandling 
på grund av sitt ursprung. Många av barnen och barnbarnen till de finska 
invandrarna har inte lärt sig finska vilket beror dels på att svenska myndigheter 
tidvis rekommenderat föräldrar att bara tala svenska med barnen, och dels på 
att en del finska föräldrar inte ville att barnen skulle genomlida samma 
utanförskap som de själva gjort. I dag ser det annorlunda ut. Finnar i Sverige 
kallas inte längre för finnar, utan för sverigefinnar vilket inte bara är en 
ordförändring. Att vara sverigefinne är, precis som ordet säger, att vara en del 
av två kulturer och två språk. Sverigefinnarna är en erkänd nationell minoritet 
med egen flagga och egen högtidsdag som firas den 24 februari. 

 

 Tornedalingar 

Tornedaling som begrepp används för att beskriva både en kulturell och 
regional identitet. Benämningen började användas först på 1930-talet av 
svenska staten. Boende i området kallade sig själva för lantalaiset eller 
lantalainen i singular. Andra benämningar beroende på i vilken del av 
Tornedalen man är bosatt är kväner. Det pågår ett självidentifikationsarbete 
inom den icke homogena gruppen tornedalingar som detta bara är ett av flera 
exempel på8.  
 
Likt övriga nationella minoriteter finns även här olikheter inom gruppen, 
kulturellt såväl som språkligt. Tornedalen ligger beläget i området vid 
Torneälven, Muonio- och Könkämäälvarna. Det var först 1809 efter kriget 
mellan Finland och Ryssland som området delades upp i två delar och nya 
gränser drogs. Gränsen gick rakt igenom samhällen med människor som delade 
kultur, historia och språk. Efter att tidigare ha tillhört Sverige kom således den 
östra delen att först tillhöra Ryssland och därefter Finland. I praktiken innebar 
detta att månghundraåriga familjeägor plötsligt löstes upp, vilket medförde stora 
förluster för de enskilda familjerna, ekonomiska men kanske var det främst en 
identitet som gick förlorad och tvingades att omskapas. Historiskt levde man 
efter det så kallade verdisystemet, ett bilateralt system där ”lantalaiset” och 
urfolket samerna samverkade inom näringsfång och djurhållning. I takt med att 

                                                      
8 ”Då var jag som en fånge”. Statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 
1800- och 1900-talet. Svenska Tornedalingars Riksförbund. Text Curt Persson. 
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de småskaliga jordbruken avvecklades på 1960-talet förändrades 
levnadsmönstret och man började istället att arbetspendla till de större orterna9. 
 
Likt flera av de andra nationella minoriteterna har även denna grupp påverkats 
av försvenskningsprocessen. Inte minst kom detta att ha effekt på språket, 
meänkieli, som är på väg att dö ut idag. Ytterligare en faktor som påverkat 
språket såväl som kulturen är den massutflyttning från området som blev 
följden av industrialisering och urbanisering där storstaden blev till norm. Det 
var främst Malmfälten, trakten kring Luleå, Stockholm och Malmö samt de 
stora industristäderna i södra Sverige man flyttade till.  
 
Förstudien ”Då var jag som en fånge.” – statens övergrepp på tornedalingar 
och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet blev färdig i april förra året, 
2018. Den är ett första steg i att synliggöra den utsatthet och förnedring den 
nationella minoriteten tornedalingar har fått utstå av den svenska staten i över 
100 års tid. En systematisk förödmjukelse som bland annat bestod i 
arbetsstugor, språkförbud, rasbiologi, där man så sent som 1951 fortfarande 
mätte skolbarns skallar. Denna systematiska rasism har resulterat i ett 
utanförskap där man sett på sig själv som på en invandrare i sitt eget land. Som 
tur är finns det många positiva krafter, främst bland de yngre generationerna 
som inte vill ge upp sitt kulturella och språkliga arv och som kämpar för 
språkets  bevarande och den tornedalska identiteten. 
Tornedalingarnas dag firas varje år den 15 juli. 
 

 Judar10 

Mot slutet av 1600-talet kom de första judarna till Sverige. År 1685 reglerades 
för första gången i svensk lag, judarnas närvaro i landet. Under 1800-talet 
infördes reformer som medförde att judarna inlemmades i det svenska 
samhället. Under den tid som gått sedan de första judarna kom till Sverige har 
fler judar kommit hit, ofta som en följd av förföljelser mot den judiska 
befolkningen i olika delar av Europa. Mellan åren 1933 och 1941 fick ca 2000 
judar inresetillstånd till Sverige. Norska och danska judar som år 1943 lyckades 
fly till Sverige fick stanna. Under månaderna juni och juli 1945 räddades mer än 
10 000 judar till Sverige med hjälp av Röda korset. Några tusen av dessa 
stannade kvar. Efter 1945 kom sporadiskt judar till Sverige, de flesta kom som 
familjeåterförening eller för att de inte hade en adress att återvända till efter att 
ha varit i koncentrationsläger, arbetsläger eller på flykt efter andra världskrigets 
slut.  
 
Judar har en egen religion, judendomen, egen kultur, egna språk och egna 
traditioner som skiljer sig från den svenska majoritetsbefolkningens. Jiddisch, 
som varit modersmål för en majoritet av judarna i Europa och haft en stark 
ställning bland judar från Central- och Östeuropa, finns också spritt i olika delar 
av världen, inte minst i USA. Det är ett kulturarvsspråk som bär 
jiddischkulturen och dess tradition. Språket och kulturen blomstrade i Europa 
under nära två tusen år före andra världskriget. Förintelsen raderade ut det 
judiska civilsamhället, flera miljoner jiddischtalare och den kultursfär som haft 
sin hemvist i Europa. 
 

                                                      
9 ”Då var jag som en fånge”. Statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 
1800- och 1900-talet. Svenska Tornedalingars Riksförbund. Text Curt Persson. 
10 Susanne Sznajderman-Rytz 
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Av tradition är den judiska minoriteten flerspråkig. Vid sidan av jiddisch och 
svenska används också hebreiska och engelska. Användningen av jiddisch har 
de senaste årtiondena minskat i omfattning men har som en del av den judiska 
kulturen på senare tid rönt förnyat intresse och bidragit till en yngre generation 
jiddischtalare. Den judiska befolkningen i Sverige har i hög grad bevarat sin 
religion, sina traditioner och sina språk. Även judar som inte anser sig leva 
ortodoxt deltar exempelvis i shabbatgudstjänster, firar judiska helgdagar och 
håller koscher dvs. respekterar judiska kostlagar. I dag lever ca 25 000 judar i 
Sverige om man inkluderar både de som har två föräldrar med judisk börd och 
de som har en mor eller en far som är av judisk börd. Majoriteten av den 
judiska befolkningen lever i Stockholm, Göteborg och Malmö. I dessa städer 
finns även självständiga församlingar. Utöver dessa finns ett antal orter såsom 
Borås, Västerås, Helsingborg, Lund och Norrköping med mindre församlingar.  
 

 Samer 

Samerna är förutom en nationell minoritet också ett ursprungsfolk och lyder 
under FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter. Definitionen för att 
tillhöra ett ursprungsfolk är11: 
 

 Härstammar från folkgrupper som bodde i det aktuella området vid 
tiden för erövring eller kolonisation 

 Har helt eller delvis behållit sina sociala, kulturella och politiska 
institutioner 

 Betraktar sig själva som ett ursprungsfolk i ett majoritetssamhälle 

 
Samerna har bott här i nästan 12 000 år, långt innan Sverige bildades och det 
landområde där samerna bor sträcker sig idag över fyra länder, Sverige, Norge, 
Finland samt Ryssland. Sápmi är ett begrepp som innefattar landet Sápmi såväl 
som folket samerna. Den svenska delen av Sápmi sträcker sig mellan Dalarna 
och den allra nordligaste delen av landet. Det samiska språket består i själva 
verket av flera varieteter som skiljer sig åt som sydsamiska, centralsamiska samt 
östsamiska. Varje varietet har i sin tur flera olika dialekter. 
 
Sametinget, som är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet, har en 
definition på vem som kan anses vara same som är kopplat till rätten till att 
rösta. För att bli upptagen i röstlängden ska man först och främst anse sig själv 
vare same. Utöver det ska man själv eller ens föräldrar/mor- farföräldrar haft 
samiska som språk i hemmet alternativt ha eller ha haft en förälder som varit 
upptagen i röstlängden. 
 
Redan under 1300-talet påbörjas koloniseringen av Sápmi när svenska kungar 
uppmuntrar till detta för att få rätt till handel med samerna. På 1600-talet trycks 
de första böckerna på sydsamiska, däribland en ABC-bok följt av Luthers lilla 
katekes några år senare. Under samma period börjar så jakten på häxor och 
trolldom. Den första samiska kvinnan blir dömd till döden. År 1673 utfärdar 
Karl XI Lappmarksplakatet för att påskynda kolonisationen och femtio år 
senare tvingas samerna att hålla sig inom sina gränser annars blir de 
tillbakaskickade. Under 1800-talet påbörjas en ännu större förnedring med 

                                                      
11 https://www.sametinget.se/1097 
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skallmätningar av samer. Man börjar också visa upp samer i olika länder på så 
kallade ”Utställningar med levande människor” eller ”Human zoo”. Dessa 
utställningar var populära under kolonialtiden i hela Europa ända fram till 1950-
talet och var både diskriminerande och rent rasistiska. I början av 1900-talet 
införs nomadskolestadgan där de ökända ”kåtaskolorna” tar form, en skolform 
som var både undermålig och diskriminerande och dessutom skedde mestadels 
helt på svenska.12 
Den 6 februari firas samernas nationaldag. 
 

 Lagstiftning 

Europarådet bildades efter andra världskriget med syftet att säkerställa 
respekten för mänskliga rättigheter. Europarådets ramkonvention om skydd för 
nationella minoriteter13 trädde i kraft den 1 februari 1998 och i Sverige trädde 
den i kraft 1 juni 1999 samtidigt som man anslöt sig till den europeiska stadgan 
om landsdels- och minoritetsspråk14.  Konventionen syftar till att skydda 
nationella minoriteter och enskilda personer som tillhör nationella minoriteter. 
 
De nationella minoriteternas rättighet att kunna använda sitt språk är en 
väsentlig del av det internationella skyddet av de mänskliga rättigheterna. När 
Riksdagen i december 1999 fattade ett beslut om nationell minoritetspolitik 
erkändes samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar som nationella 
minoriteter. Samtidigt fick även samiska med alla varieteter, finska, meänkieli, 
romani chib med alla varieteter och jiddisch status som minoritetsspråk.  
 
Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter15 slår fast att barn som 
tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur 
och religion. Enligt Förenta Nationernas konvention om medborgerliga och 
politiska rättigheter16 har de nationella minoriteterna rätt till eget kulturliv, rätt 
att bekänna och utöva sin religion och att använda sitt eget språk. 
 
Den 1 januari 2010 beslutade riksdagen om lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk17  som innehåller ett grundskydd för samtliga fem minoriteter (§ 
3-5) och ett utökat skydd för sverigefinnar, tornedalingar och samer (§ 6-18).  
 
Grundskyddet i lagen omfattas av att: 
 

 Informera de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om deras 
rättigheter 

 Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de 
nationella minoritetsspråken och ska även främja nationella minoriteters 
möjligheter att behålla och utveckla sin kultur 

 Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna 
minoritetsspråket 

                                                      
12 https://www.sametinget.se/1097 
13 SÖ 2000:2, ramkonventionen 
14 Minoritetsspråkskonventionen 
15 FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 30 
16 FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 27 
17 SFS 2009:724 
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 Nationella minoriteter ska ges möjlighet till inflytande i frågor som 
berör dem, och så långt det är möjligt samråda med de nationella 
minoriteterna 

 
Särskilda rättigheter gäller för finsk-, samisk- och meänkieli talande inom 
respektive förvaltningsområde: 
 

 Enskilda har rätt att använda språken vid muntliga och skriftliga 
kontakter med myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är 
beslutsfattare 

 Myndigheten är skyldig att ge muntligt svar på samma språk, samt att på 
begäran ge en skriftlig översättning av beslut och motivering 

 Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal 
med kunskaper i minoritetsspråken 

 
Sverige ska säkerställa efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter. 
För att förverkliga det minoritetspolitiska målet har regeringen identifierat 
behovet av ett helhetsgrepp kring de utmaningar och möjligheter som finns 
inom området. För att stärka den nuvarande lagstiftningen har regeringen 
beslutat om en förstärkning av lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk18. Lagförslagen trädde i kraft den 1 januari 2019 och ersätter 
tidigare lagstiftning. 
 
Förutom denna lag finns det andra lagar som fastställer de nationella 
minoriteternas rättigheter. I lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk hänvisas till språklagen19  som trädde i kraft den 1 juli 2009. I 
socialtjänstlagen 5 kap, 6 § 20 står att läsa [… kommunen ska verka för att det 
finns tillgång till personal med kunskaper i finska, jiddisch, meänkieli, romani chib 
eller samiska där detta behövs, i omvårdnaden av äldre människor]. Skollagen, 
bibliotekslagen och diskrimineringslagen är andra lagar där de nationella 
minoriteternas rättigheter tydliggörs. Att göra en förflyttning av lagtext från 
lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk till andra lagar som 
exempelvis socialtjänstlagen och skollagen, vilket skett i och med 
lagskärpningen, är att ses som en lagskärpning i sig.  
 

2 Nulägesbild 

 Internationella granskningar 

Den senaste rapporten om Sveriges efterlevnad av ”Ramkonventionen om 
skydd för nationella minoriteter”, tar bland annat upp i sina rekommendationer 
att språkutbildning för personal, riktad rekrytering av personal i de nationella 
minoritetsspråken och språkkunskaper i de nationella minoritetsspråken kan 
användas som kriterier i offentlig upphandling. Sverige bör även förstärka sina 

                                                      
18 SFS 2018:1367 
19 SFS 2009:600 
20Socialtjänstlagen 5 kap. 6§, 2001:453 
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insatser för att lösa bristen på lärare i minoritetsspråken samt för lärare till 
tvåspråkig undervisning21. 
 
Vidare fastslås i den senaste uppföljningen av Sveriges efterlevnad av den 
europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk, att undervisning i de 
nationella minoritetsspråken behöver förstärkas genom bland annat förstärkt 
modersmålsundervisning, tvåspråkig undervisning i samiska, finska och 
meänkieli, utbildning av lärare i de nationella minoritetsspråken och utökat 
undervisningsmaterial i samtliga nationella minoritetsspråk. Det är även av vikt 
att arbeta strategiskt, i samråd med representanter för nationella minoriteter,och 
vidta särskilda åtgärder för att locka studenter att studera till 
minoritetsspråklärare, att säkerställa att adekvat högre utbildning anordnas 
inom detta område så att minoritetsspråklärare ska bli ett attraktivt yrke22. 
 

 Nationella granskningar 

På nationell nivå ligger uppföljningsansvaret för kommuners och myndigheters 
arbete med nationella minoriteters rättigheter på Länsstyrelsen i Stockholms län 
och Sametinget. Man har här identifierat tre framgångsfaktorer för ett 
framgångsrikt arbete med att skydda och främja de nationella minoriteternas 
rättigheter: 
 
 

 Det finns tydliga mål i verksamheten och en klar förankring i både den 
politiska och verksamhetsmässiga ledningen 

 Det finns fungerande samråd med de nationella minoriteterna 

 Det finns en tydligt samordnande funktion23 

 

 Språkrevitalisering en huvudfråga idag 

De nationella minoritetsspråken är en viktig del av det svenska kulturarvet som 
genom historien och den då rådande politiken fått ta mycket stryk. 
Försvenskningsprocessen under 1800-talet fram till första hälften av 1900-talet 
där de nationella minoriteterna inte fick använda sina språk har lett fram till att 
flera av dessa språk idag är på god väg att försvinna. För att detta inte ska ske är 
språkrevitalisering av yttersta vikt.  

Språket har också en nära koppling till identitet och kultur. 
Försvenskningsprocessens konsekvenser lever vidare än idag. Många är de som 
vuxit upp och inte vågat tala sitt minoritetsspråk i offentlig miljö och/eller i sitt 
eget hem på grund av en rädsla för att bli straffad, uthängd och diskriminerad 
för den tillhörighet man har. Många är de vars föräldrar valt att inte prata sitt 
språk med barnen för att skydda dem mot utsatthet och diskriminering. 
Resanderomani som talas bland resandefolket är ett tydligt exempel på detta. 
Språket är idag så gott som utdött trots att resandefolket som grupp ännu lever 
kvar. Samma sak gäller för meänkieli och flera andra utav de nationella 

                                                      
21 Kulturdepartementet, Sveriges fjärde rapport till Europarådet under ramkonventionen om 
skydd för nationella minoriteter, 2016. 
22 Kulturdepartementet, Sveriges sjätte rapport till Europarådet under den europeiska stadgan 
om landsdels- eller minoritetsspråk, 2016. 
23 Sametinget, www.sametinget.se/minoritetspolitiskauppdraget. 
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minoritetsspråken. I lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk24 såväl 
som i språklagen25 är det allmännas ansvar för att skydda och främja de 
nationella minoritetsspråken tydligt och väl specificerat.  

 

 Hur visar sig diskriminering och rasism av nationella 
minoriteter idag? 

Det är en grundläggande mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad. Ändå 
förekommer det diskriminering av nationella minoriteter inom sjukvård, bland 
arbetsgivare, hos socialtjänsten, bostadsbolag, butiksägare, i skolan etc. Tobias 
Poggats skriver i ”Kartläggning av rasism mot samer i Sverige” 26 att rasism mot 
samer idag kan te sig på olika sätt och finnas på olika nivåer. Rasism är inte 
enbart negativ eller diskriminerande behandling utan kan lika gärna handla om 
ett indirekt exkluderande eller osynliggörande av individen på grund av 
okunskap, exempelvis inom vård och omsorg.  
 
Av lite mer än 1000 personer som svarade på enkäten som Poggats skickat ut, 
svarade 68% Ja på frågan om de någon gång blivit utsatta för rasism. Ju 
öppnare man var med sin samiska identitet desto högre grad av rasism mötte 
man. Vidare kan man utläsa i enkäten att 58% upplever att de mött rasism i 
skolan, 53% i arbetslivet, att man utsatts för olika typer av våldsbrott, olaga hot, 
skadegörelse och hets mot folkgrupp. Hela 65% av de svaranden uttryckte att 
de blivit utsatta för nedsättande behandling på sociala medier/internetforum 
och av 516 samiska ungdomar som deltagit i en enkätundersökning så svarar en 
tredjedel att de inte har fått skolundervisning i samiska språk trots att de ansökt 
om det.  
 
Två tredjedelar svarar att de inte lärt sig något om samer i skolan. En tredjedel 
svarar att de hittat fördomar om samer i sina läroböcker27. Detta menar Poggats 
är ännu en form av rasism och diskriminering.  
 
Diskrimineringsombudsmannens arbete utgår från ett individuellt såväl som ett 
strukturellt perspektiv på diskriminering. Det strukturella perspektivet visar hur 
majoritetssamhället på olika sätt systematiskt underordnar sig och skapar 
stigmatiserande föreställningar av de nationella minoriteterna. Direktivet för 
utredningen ”Makt, integration och strukturell diskriminering” definierar 
begreppet på följande sätt:  

 
”Med strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet avses[…] regler, normer, 

rutiner, vedertagna förhållningssätt och beteenden i institutioner och andra samhällsstrukturer som 
utgör hinder för att i praktiken uppnå lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk eller religiös 

tillhörighet. Sådan diskriminering kan vara synlig eller dold och den kan ske avsiktligt eller 
oavsiktligt.”28 

 
 

                                                      
24 SFS 2018:1367 
25 SFS 2009:600 
26 Poggats Tobias,2018, Kartläggning av samer i Sverige , 
https://www.sametinget.se/kartlaggning_rasism 
27 Ibid 
28 https://www.do.se/globalassets/publikationer/rapport-nationella-minoriteter-
utbildningsvasendet.pdf 
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Barnombudsmannens rapport ”Rätten till delaktighet och inflytande för 
samiska barn och ungdomar” visar att barnen bemöts med fördomar, mobbing 
och diskriminering. En annan rapport av Diskrimineringsombudsmannen 
synliggör hur diskriminering och bristande tillgång till rättigheter som 
modersmålsundervisning är en del av den problematik som barn har 
erfarenheter av29. 
 
En ökning av antisemitistisk propaganda har skett runt om i världen, så även i 
Sverige. ECRI, Europarådets kommission mot rasism och intolerans, uppmanar 
Sverige att jobba aktivt med att stoppa antisemitismen samt att arbeta för att 
judarnas situation förbättras. EU:s Byrå för grundläggande rättigheter (FRA) 
visade i sin rapport på en ökning av antalet judar i Sverige som upplevt sig 
utsatta för antisemitism i olika former. Likaså upplever man en hög grad av oro 
för sin fysiska säkerhet, vilket lett fram till att man undviker judiska 
arrangemang och platser30. 
 
Enligt en rapport framtagen på regeringens uppdrag av Forum för levande 
historia har det sedan början av 2000-talet skett en kraftig ökning av rasistiska 
hemsidor på nätet31. 
 
I Skolverkets rapport från 200632 framkommer att en av orsakerna till att många 
barn inte får tillgång till modersmålsundervisning i jiddisch är nära 
sammankopplat med den hotbild som finns mot uttalat judiska inrättningar. 
Det är av rädsla för vad barnet kan råka ut för som många föräldrar väljer bort 
modersmålsundervisningen. Ytterligare en dimension av diskriminering 
kommer fram i DO-studien ”Diskriminering av nationella minoriteter inom 
utbildningsväsendet”. Där lyfts hur judars historia ofta framställs i relation till 
förföljelse och massmord och nästan aldrig i mer positiva sammanhang. 
 
Det framkommer också att judiska barn blir trakasserade i skolan och att de är 
utsatta av både elever och lärare. Föräldrar har blivit tillsagda att se till att 
barnen inte använder davidsstjärnor i skolan för att undvika trakasserier och att 
undvika att prata sitt minoritetsspråk av samma anledning.  
 
Enligt en forskningsstudie av universitetslektorn Antti Ylikiiskilä vid 
Stockholms universitet är bilden av sverigefinnar och finländare stereotyp och 
negativ i svenska läroböcker om de förekommer överhuvudtaget. I de fall de 
syns är bilden oftast föråldrad och negativ och det är vanligt att de förknippas 
med alkohol och bråk. I studien där närmare 100 grundskoleböcker i historia 
och svenska ingick användes begreppet sverigefinnar enbart i ett mindre antal 
av böckerna33. Enligt undersökningar är första generationens sverigefinnar 
underrepresenterade i yrken som kräver högre utbildning eller har krav på goda 
kunskaper i svenska. Detta gäller även de yngre generationerna av sverigefinnar, 
på grund av det sociala arv som följer med ner genom generationerna34. Det 
finns många vittnesmål om hur finnarna i Sverige som arbetsinvandrade mellan 

                                                      
29 http://www.minoritet.se/diskriminering-ar-en-krankning-av-rattigheter 
30 https://fra.europa.eu/en/publication/2018/2nd-survey-discrimination-hate-crime-against-
jews 
31 https://www.levandehistoria.se/material/antisemitism-och-islamofobi 
32 rapport från Skolverket (2006) De nationella minoriteternas utbildningssituation 
33 http://www.finland.se/public/default.aspx?contentid=113328 
34 Sverigefinnar – en bortglömd minoritet, s. 9 
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1960-1980 talen utsattes för både rasism och diskriminering. Fortfarande idag 
ekar skämten om den typiska finnen med kniv och alkoholproblem35. 

FN:s Kvinnokommission som arbetar för att avskaffa diskriminering av 
kvinnor uttrycker en särskild oro över att romska och samiska kvinnor 
diskrimineras. 
 
”Den diskriminering och de strukturella hinder som antiziganismen utgör inom ett samhällsområde 

påverkar tillgången till rättigheter inom andra områden och får övergripande samhälleliga 
konsekvenser. Diskriminering av romer på bostadsmarknaden påverkar romska barns möjligheter till 
kontinuerlig skolgång, vilket i sin tur påverkar möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden.”36 
 
Redan 2004 framhöll den dåvarande Ombudsmannen mot etnisk 
diskriminering att det finns en stor okunskap om att det är staten som historiskt 
svarat för en stor del av diskrimineringen av romer37. Romers situation idag 
hänger samman med historien och för att arbetet med att förbättra 
levnadsförhållandena för romer idag ska lyckas krävs kunskap om både 
historien men också dess samband med dagens villkor för romer. Enligt 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) fortsätter romer att utsättas för 
diskriminering och detta sker öppet och ofta i vardagssituationer som 
exempelvis när romska kvinnor ska handla mat, besöka affärer och restauranger 
eller åka buss och inte så sällan i sällskap med sina barn. Andra områden där 
diskriminering är vanlig är på bostadsmarknaden t ex i form av protestlistor av 
att romer ska flytta in eller i form av överdrivna reaktioner på störningar38. 
Skolan är också en plats där det inte är ovanligt att romska barn känner sig 
utsatta och att de har svårigheter med att klara kraven. Romska barns villkor i 
skolan bör också förstås mot bakgrund av att få skolor förmår synliggöra och 
bekräfta minoritetens kultur, historia och språk39.  
 
År 2010 visade Delegationen för romska frågor i betänkandet Romers rätt – en 
strategi för romer i Sverige 40 att romers mänskliga rättigheter kränks och att 
man lever ett utsatt liv inom en rad olika områden. Detta föranledde den 
strategi med åtgärder inom de områden man identifierade: 
 

 Utbildning 

 Arbete  

 Bostad  

 Hälsa, social omsorg och trygghet  

 Kultur och språk  

 Civilsamhällets organisering 
 

Strategi för romsk inkludering 2012-2032 ska ses som en förstärkning av 
minoritetspolitiken. För att arbetet med romsk inkludering ska ge de resultat 

                                                      
35 Finnjävlar antologi, och Joona Suni: Fördomarna mot finländare lever fortfarande kvar i 
Sverige, https://svenska.yle.fi/artikel/2016/03/16/joona-suni-fordomarna-mot-finlandare-
lever-fortfarande-kvar-i-sverige 
36 DO(2011), Romers rättigheter-diskriminering, vägar till rättigheter och hur juridiken kan 
bidra till att förändra romers livsvillkor, sid 60. 
37 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (2004), Diskriminering av romer. 
38 DO(2011), Romers rättigheter-diskriminering, vägar till rättigheter och hur juridiken kan 
bidra till att förändra romers livsvillkor, sid 49 f. 
39 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (2008), Diskriminering av nationella minoriteter 
inom utbildningsväsendet.  
40 SOU 2010:55 
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man önskar är det avgörande att själva arbetet genomsyras av romsk delaktighet 
och romskt inflytande på lokal, regional och nationell nivå. Lika viktigt ansåg 
Regeringen det vara med en vitbok för att på så vis ge ett erkännande åt offren 
och deras anhöriga och att skapa förståelse för den romska minoritetens 
situation idag41. 
 
På liknande sätt har även den nationella minoriteten tornedalingar genomfört 
en förstudie inklusive en fallstudie för att synliggöra statens övergrepp på denna 
grupp som förhoppningsvis kan leda fram till ett försoningsarbete. Även här 
blir det tydligt att det finns en stor brist vad gäller läromedel för såväl 
grundskola, gymnasium och lärarutbildningar med information om Tornedalen 
och den nationella minoriteten tornedalingar med dess varieteter. Det finns 
också en intern diskriminering bland tornedalingar som är könsrelaterad och 
handlar om vem som ska lära sig att prata meänkieli. Traditionellt sett har det 
varit viktigare att pojkar fått lära sig språket än flickor. Detta hänger samman 
med att meänkieli är eller varit så starkt kopplat till områden som jakt och fiske 
som i sin tur ofta relaterats till att vara en manlig domän. 
 
Enligt hjärtläkare Leif Bergdahl som är verksam i Tornedalen diskrimineras 
både tornedalingar och samer av sjukvården. Han menar att det är ett känt 
faktum att många fysiska och psykiska sjukdomar är mer utbredda bland dessa 
grupper men trots det så görs inga speciella vård- och forskningsinsatser inom 
dessa områden42.   
 
Som vi kan se finns det många likheter mellan de nationella minoriteterna när 
man kommer till bakomliggande faktorer till diskriminering och rasism. 
Diskriminering finns på olika nivåer, individuell såväl som strukturell nivå. Man 
kan se en tydlig koppling mellan historien och den kränkande behandlingen av 
de nationella minoriteterna från staten under flera århundraden, och dagens 
situation. Barn och unga i samtliga grupper är särskilt utsatta både direkt och 
indirekt. Många utsätts för mobbing, trakasserier och hot men också indirekt 
genom att föräldern diskrimineras inom olika områden som exempelvis arbete, 
bostad eller i vardagssituationer. Barn och unga blir ytterligare utsatta genom 
den strukturella rasismen som försvårar för dem att behålla och utveckla sitt 
språk och sin kultur och i och med det även sin identitet.  
 

 Intersektionalitet 

Det är viktigt att i detta sammanhang även lyfta det intersektionella 
perspektivet. Att använda ett intersektionellt förhållningssätt ökar 
medvetenheten för att se att man drabbas olika av diskriminering beroende på 
vilken sammansättning av identiteter man har. Därför kan man inte enbart titta 
på diskriminering av en hel grupp utan måste även väga in andra faktorer som 
exempelvis könstillhörighet, religion, socioekonomisk status samt ålder, för att 
nämna några. Som flera av rapporterna vittnar om tillhör kvinnor, barn och 
äldre ofta extra utsatta grupper. 
 

                                                      
41 Se Vitboken 
https://www.regeringen.se/49baf8/contentassets/eaae9da200174a5faab2c8cd797936f1/den-
morka-och-okanda-historien---vitbok-om-overgrepp-och-krankningar-av-romer-under-1900-
talet-ds-20148 
42 Intervju på SR Sisuradio, 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=2054015 
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3 Samråd 

De nationella minoriteterna är på en och samma gång både rättighetsbärare och 
experter på sin situation. De bör därför höras både som brukare av kommunala 
insatser och tjänster men också som kunskapskälla för hur dessa insatser och 
tjänster kan utformas för att förbättra situationen för minoriteten och 
minoritetsspråken. Regeringen anser att minoritetspolitiken ska genomföras i 
nära dialog och samråd med de nationella minoriteterna. Samråd i dess olika 
former utgör grunden för hela minoritetsarbetet för att på så vis stärka de 
nationella minoriteternas rätt till inflytande, delaktighet och inte minst 
egenmakt. Poängen med samråd är att ge nationella minoriteter egenmakt, att 
känna att de har makt över sin situation och framtid. Det blir här extra viktigt 
att poängtera att minoritetspolitiken ska genomföras tillsammans med de 
nationella minoriteterna, inte av andra för de nationella minoriteterna. 

Att nationella minoriteter ska ha samråd på ett sätt som andra medborgare inte 
har, handlar om att de är just en minoritet. De är färre än majoriteten och 
majoriteten är ofta inte intresserad av deras frågor. Minoritetslagstiftningen 
finns till för att väga upp de nationella minoriteternas underläge och motverka 
att de blir diskriminerade. Därför ska samråden ske på lika villkor. 

Det är varje enskild individ som själv avgör om han eller hon anser sig tillhöra 
en nationell minoritet. Eftersom tillhörigheten baseras på självidentifikation kan 
samhället inte ställa krav på att någon ska styrka sin tillhörighet till en eller flera 
nationella minoriteter.  

 

 Att tänka på 

Kombinationen av olika former av samråd är att föredra för att de tillsammans 
ska kunna ge en mer samlad bild. Samråd ska i detta sammanhang tolkas som 
att det ska föras dialog mellan myndigheter på olika nivåer och de nationella 
minoriteterna. I praktiken innebär detta att samråden kan och bör se ut på olika 
sätt. Det kan handla om allt från brukarråd i enskilda frågor eller med enskilda 
grupper inom minoriteterna till öppna samråd där alla är välkomna. Ett 
exempel på brukarråd kan vara föräldrar vid samråd om förskolefrågor. Ett 
öppet samråd kan vara att föredra om man önskar göra en behovsinventering 
för att ta ett exempel. 
 
Borås Stad ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till inflytande och 
samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta efter deras 
förutsättningar.  

 

 På vem vilar ansvaret? 

Varje berörd nämnd bör ha en pågående dialog med de nationella minoriteterna 
kring frågor som berör dem. Berörda nämnder är generellt de som arbetar med 
områden där enligt lag de nationella minoriteterna har ett grundskydd eller ett 
förstärkt skydd såsom inom utbildning, äldreomsorg och kultur. Det innebär att 
följande nämnder är direkt skyldiga att arbeta med dessa frågor: 
förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, vård- och äldrenämnden, kulturnämnden, fritids- 
och folkhälsonämnden, sociala omsorgsnämnden samt arbetslivsnämnden i 
egenskap av samordnande. Då varje kommun och landsting har en skyldighet 
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att arbeta med Strategin för romsk inkludering, där Borås Stad dessutom är en 
av fem utvecklingskommuner i landet, kan ytterligare nämnder och kommunala 
bolag tillkomma. För områden som rör bostad och hälsa, social omsorg och 
trygghet har även följande nämnder ett direkt ansvar att samråda med den 
romska gruppen: individ- och familjeomsorgsnämnden, sociala 
omsorgsnämnden samt de kommunala bostadsbolagen. 
 

4 Förskola 

 Språkutveckling hos barn 

Borås Stad ska särskilt främja barn och ungas utveckling av en kulturell identitet 
och användning av det egna minoritetsspråket. När man pratar om 
språkrevitalisering finns det ett flertal studier som visar på vikten av att barn 
tidigt får ta del av språket. Enligt Mikael Vinka, professor i samiska språk på 
Umeå universitet, är åldern mellan 3-4 år särskilt viktig43. Under denna period 
lär sig barn upp till hundra ord per dag och Vinka menar att om barnet får lära 
sig sitt modersmål vid den åldern finns det goda förutsättningar att 
modersmålet kommer att sitta. Däremot blir nästa utmaning att utveckla 
språket när barnet börjar i skolan där majoritetsspråket oftast tar över. Här blir 
det extra viktigt att få möjlighet att använda och exponeras för språket i mycket 
större utsträckning än det idag är möjligt. Språk är nära kopplat till identitet och 
tillhörighet. Genom att lära sig sitt modersmål får barnet också en stärkt 
identitet och tillhörighetskänsla. Ett exempel på hur språkrevitalisering lyckats 
finns att hämta från mohawkindianerna i Kanada. Mellan 1970-2008 ökade 
språket från 500 till 3500 talare. En av orsakerna bestod i att man använde sig 
av äldre personer tillhörande gruppen och som besatt språkkompetensen som 
ett komplement på förskolan44. 

 

 Förskola 

Ur ett revitaliseringsperspektiv är förskolan mycket viktig (se Språkrevitalisering 
en huvudfråga idag). Genom starka utbildningsmodeller kan barnen genom 
förskolan nå förstaspråkskompetens, även om språket inte är dagligt 
kommunikationsspråk i hemmet45. Detta är beroende av att personal och andra 
resurser finns. På grund av tidigare nämnda omständigheter sjunker antalet 
talare av de nationella minoritetsspråken kraftigt. Flera generationer har inte fått 
möjligheten att lära sig sitt modersmål, och har därför små möjligheter att i sin 
tur själva lära sina barn deras modersmål. Förskolan är därför central i frågan 
om revitalisering av språken. Alla föräldrar som ansöker om plats i förskolan 
ska tillfrågas om de önskar förskoleverksamhet på något av de nationella 
minoritetsspråken.  
 
När vi talar om modersmål i sammanhanget nationella minoriteter så är det inte 
det samma som hemspråk. Det innebär att barnen inte behöver ha några som 

                                                      
43 https://issuu.com/harnosandsstift/docs/dd2_2017l__g/9  
https://forskolan.se/kan-forskolan-radda-samiskan/ 
44 Grenoble, Lenore, & Whaley, Lindsey. (2006). Saving Languages: An Introduction to Language 
Revitalization. Cambridge: Cambridge University Press. 
45 https://www.sametinget.se/120612 

https://issuu.com/harnosandsstift/docs/dd2_2017l__g/9
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helst grundkunskaper i det nationella minoritetsspråket för att få 
förskoleverksamhet på modersmålet.  
 

Barn med finska som modersmål har särskilda rättigheter rörande 
förskoleverksamhet i Borås Stad, då staden ingår i det finska 
förvaltningsområdet. Skollagen fastslår i 8 kapitlet 12 a§ att en kommun som 
tillhör ett förvaltningsområde ska erbjuda alla som söker förskola helt eller till 
väsentlig del på det förvaltade språket. Ändamålet med lagstiftningen är att 
samtliga förvaltningskommuner ska ha förskoleverksamhet som bedrivs helt på 
det förvaltade språket. Verksamhet som drivs till väsentlig del på språket ska 
vara ett undantag, eller ett första steg i strävan efter att kunna erbjuda 
verksamheten helt på språket46.  

Det finns olika metoder som kan användas för att erbjuda modersmålsstöd på 
de nationella minoritetsspråken i förskolan. Det viktiga är att barnen får höra 
och tala modersmålet i så stor utsträckning som det bara är möjligt. Många 
kommuner har så kallade ambulerande modersmålsstödjare eller 
modersmålslärare som träffar barn med ett visst modersmål på olika förskolor 
och andra platser och ”badar barnen i språket” enligt ett visst schema. Andra 
tar hjälp av pensionärer som kommer och pratar och leker med barnen, och 
berättar historier och läser sagor för barnen på modersmålet. Det finns också 
digitala verktyg att använda, så som ljudböcker, filmer och spel. Petra Petersen, 
doktorand vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms 
universitet, visar i en studie hur barn på förskola kan lära sig att använda Skype 
för att prata med andra barn på minoritetsspråk47. Dock är det inte en fullgod 
ersättning för en pedagog eller modersmålstalare, utan bör användas som ett 
komplement mellan träffarna. Det räcker alltså inte att ha böcker på 
minoritetsspråken i bokhyllan, spel i iPaden eller lappar med översättningar på 
möblerna, utan barnen behöver någon som talar modersmålet som vägleder 
och inspirerar. 

För att språket ska kunna fortsätta att utvecklas efter förskoleåldern är det 
avgörande med en smidig övergång till grundskolan utan att det blir några stopp 
eller minskningar i tillgången till språket. 

5 Ungas situation 

 Röster från några unga nationella minoriteter 

 

”Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till 

inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras 

förutsättningar.” 48 

För att få en så bred bild som möjligt av hur situationen ser ut idag för 
nationella minoriteter, vilka utmaningar som väntar men också som ett försök 
att fånga upp goda idéer, skickades ett antal frågeställningar ut till samtliga 
ungdomsförbund på riksnivå. Nedan följer en sammanställning av de svar som 
kom in. 

                                                      
46 Prop. 2017/18:199 En stärkt minoritetspolitik, s. 55 
47 https://www.su.se/forskning/profilområden/språk-språkinlärning/surfplattor-stärker-
förskolebarns-kommunikation-på-minoritetsspråk-1.415622 
48 SFS 2018:1367 
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Den största utmaningen man stöter på som ung och tillhörande en eller flera 
nationella minoriteter är, enligt Venla Odenbalk från Sverigefinska 
ungdomsförbundet, att vi har en generation som inte har fått lära sig finska alls 
eller inte tillräckligt trots att många önskar göra det. Hanna Aili från Met 
Nuoret som är tornedalingarnas ungdomsförbund håller med om detta. Hanna 
anser att det främst är unga vuxna som vill lära sig meänkieli men att det är en 
brist på lärare och läromedel som är akut. Men, är hon noga med att poängtera, 
det är inte bara språket som är viktigt. Man kan känna en stark 
tillhörighetskänsla till både regionen och kulturen och samtidigt en rädsla för att 
ge uttryck för detta då man upplever att bristen på språket på något vis gör att 
man inte har rätt att känna så. Språket blir bärare av identiteten. Därför är det 
viktigt att bredda arbetet så att det inte bara handlar om språket, menar Hanna 
Aili. Ett sätt att göra detta är genom teater, musik, litteratur och andra kulturella 
uttryck. Både Met Nuoret, Sáminuorra (det samiska ungdomsförbundet) och 
Sverigefinska ungdomsförbundet har dessutom tagit fram var sitt språkpaket 
som riktar sig till barnfamiljer och som kommuner har möjlighet att köpa in49.  

 

6 Äldreomsorg 

 Att tillgodose rätten till personal med kulturell och språklig 
kompetens inom äldreomsorgen 

Enligt den stärkta lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk50 har 
regeringen tagit beslut om att kommunerna ska erbjuda äldreomsorg på 
samtliga minoritetsspråk, helt eller till ”väsentlig” del, om kommunen har tillgång 
till personal med sådana språkkunskaper. I samband med detta infördes också 
en bestämmelse i 5 kap. 6§ socialtjänstlagen51som säger följande: 

”Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre 
människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta 
område. 

Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka med 
landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer. 

Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, jiddisch, 
meänkieli, romani chib eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor.”52 

 

 Varierande utmaningar  

”Avgörande i all äldreomsorg är att kunna förstå den andres livsvärld”53 

                                                      
49 Meänkieli språkpaket - http://www.metnuoret.se/kielipaketti/, finskt språkpaket - 
https://ungfin.se/sv/verksamhet/sprakpaketet/, samiskt språkpaket - 
https://www.sametinget.se/111335,  
50 SFS 2018:1367 
51 2001:453 
52 Lag (2018:1369) 
53 Iréne Ericsson, lektor Institutet för gerontologi inom området demens och omsorg och vård 
vid demens. Äldreomsorg: Nationella minoriteter, Språk och kultur. 2013, reviderad 2019. 
Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget. 

http://www.metnuoret.se/kielipaketti/
https://ungfin.se/sv/verksamhet/sprakpaketet/
https://www.sametinget.se/111335
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Förmåga till empati och intresse för människors livsberättelser är nödvändiga 
egenskaper för att kunna ge en god vård och omsorg. Ett personcentrerat 
förhållningssätt inom äldreomsorgen där personalen känner till och tänker på 
den äldres livshistoria leder i sin tur fram till ett tryggt och behagligt liv för den 
äldre. De som idag tillhör den äldre generationen är födda under första hälften 
av 1900-talet och har själva upplevt eller åtminstone levt i andra världskrigets 
skugga. Att de äldre bär på trauman som de aldrig fått möjlighet att bearbeta är 
inte ovanligt. Likaså förlorar många svenskan när de blir äldre och kan bara 
kommunicera på sitt barndomsspråk. 

Många av första generationens sverigefinnar har aldrig fått möjligheten att lära 
sig svenska, och det är ett stort problem idag och en grund till diskriminering 
och utelämnande från det svenska samhällets service och tjänster54. Den 
generationen som kom som arbetskraft är idag mer eller mindre i pensionsålder 
och uppåt. De som drabbas av demens av något slag tappar den lilla svenska 
som de har lärt sig, eller har svårt att göra sig förstådd även om de förstår det 
som kommuniceras till dem55. Att klara sig i till exempel den svenska 
sjukvården är en stor utmaning för alla som inte behärskar majoritetsspråket, 
och den tekniska utvecklingen försvårar kontakten ytterligare. Det finns en 
strukturerad problematik inom bland annat sjukvården, där det saknas 
kännedom om att finsktalande patienter har rätt till information och rätt att 
kommunicera på det språket. Det är också ett praktiskt problem, då det inte 
enbart handlar om att erbjuda rätten till vård och omsorg på finska, utan det är 
det enda språket som många ur den äldre sverigefinska befolkningen kan 
kommunicera på.  

För de romska grupperna är förtroendet mellan romer och majoritetssamhället 
ofta bristfälligt, något som kan leda till missförstånd, oro och rädsla hos de 
äldre. För många romer är det viktigt att kunna ta hand om sina äldre då detta 
är en viktig del i deras kultur. Här blir det extra viktigt att den äldre kan få 
omvårdnad i hemmet och av en annan rom, helst en anhörigvårdare. Ett sätt att 
lösa problemet skulle exempelvis kunna vara en förmedling av utbildad romsk 
vårdpersonal och att möjligheten för anhöriga att få bli anhörigvårdare stärks. 

”-Vad har du för anknytning? Jag är född i Polen, kanske din släkt känner min släkt… och 
förhoppningen tänds i hennes ögon.” 

Bland förintelsens överlevare är detta en ständigt återkommande fråga första 
gången de träffar någon56. Många är ensamma och saknar släkt eller har sin 
familj långt borta. För dem är gemenskap och firandet av barndomens 
traditioner och seder extra viktigt. Likaså kunskapen om de trauman man bär 
på. Men det är inte enbart generationen som själva upplevt Förintelsen som 
lider av trauman. Bland andra generationen, barn till Förintelsens överlevande, 
är posttraumatiska stressymptom vanliga till följd av föräldrarnas upplevelser. 
Språket är lite av en utmaning. Några har jiddisch som barndomsspråk men det 
är långt ifrån alla. Beroende på var man vuxit upp kan språket variera, polska, 
ungerska, ryska eller något annat. Det är viktigt att känna till och att här satsa på 
en flerspråkig personal. För den judiska minoriteten är maten särskilt viktig och 

                                                      
54 Sverigefinnar – en bortglömd minoritet s. 15 
55 Ibid, s. 14 
56 Inger Azulay, verksamhetschef vid Neuberghska/Bambergerska vårdboendet i Göteborg. 
Äldreomsorg: Nationella minoriteter, Språk och kultur. 2013, reviderad 2019. Länsstyrelsen i 
Stockholm och Sametinget. Sid.8 
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att kunna fira Sabbaten och alla judiska helger och högtider i gemenskap 
betydelsefullt. 

Maja Mella från Svenska Tornedalingars Riksförbund menar att tornedalingar är 
de som assimilerat sig mest och att meänkieli är hotat. Många av de äldre är inte 
vana att använda meänkieli i kontakten med myndigheter och andra 
samhällsfunktioner då språket varit förbjudet att tala i skolan, t.o.m. på rasterna. 
Detta har lett fram till att många äldre känner skam att tala språket utanför 
familjen57. Språket är viktigt för identiteten och självkänslan anser Maja Mella 
samtidigt har de äldre också en viktig funktion i överföring av kunskap till de 
yngre generationerna. Att bli bemött på sitt språk inom äldreomsorgen gör att 
man känner sig uppskattad och värdig58.  

Att få vistas i en miljö, det kan vara daglig verksamhet, det kan vara 
äldreboende, med föremål man känner igen, litteratur, tidningar, hantverk med 
mera som förknippas med den kultur, språk, religion man vuxit upp med är en 
trygghetsfaktor som är viktig att komma ihåg. Att lyssna på musik, se på film, 
sjunga eller äta mat som är förknippad med de traditioner och högtider man är 
van att fira, helst i gemenskap med andra, ger livsglädje och skapar 
förutsättningar för en bättre hälsa, psykisk så väl som fysisk.  

Att lyssna på den äldre och se denne som en individ är också viktigt. Det är inte 
alla som känner ett behov av att använda sitt hemspråk i kontakten med 
hemtjänst till exempel. Bara för att man tillhör en nationell minoritet betyder 
inte det per automatik att alla som tillhör samma grupp också är identiska. Men 
det är en rättighet man har och en skyldighet från myndighetens sida att erbjuda 
äldreomsorg på de nationella minoritetsspråken helt eller till ”väsentlig” del, om 
kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper. Det samma 
gäller även här som för förskolan att förvaltningskommuner ska ha äldreomsorg 
som bedrivs helt på det förvaltade språket. För övriga nationella 
minoritetsspråk ska viljeinriktningen alltid vara från Borås Stads sida att erbjuda 
äldreomsorg på det önskade minoritetsspråket och arbeta för att detta ska gå att 
genomföra. 

7 Utmaningar  

 Att bevara och utveckla de nationella minoritetsspråken 

En av de större utmaningarna för en lyckad språkrevitalisering hänger ihop med 
orsaken till att de nationella minoritetsspråken är på väg att försvinna, nämligen 
att det saknas vuxna som ännu talar språken. En annan sida av myntet handlar 
om att det mycket väl kan finnas vuxna med både språk- och kulturkompetens 
men som på grund av diskriminering och utsatthet väljer att hålla den 
kunskapen dold. Ytterligare en utmaning är kopplad till 
anställningsförutsättningar där man många gånger erbjuds endast en mindre 
procent för att exempelvis ta på sig ett uppdrag som modersmålslärare, varpå 
man tvingas tacka nej för att istället arbeta med något helt annat. Utbildning av 
modersmålslärare är ännu en viktig del som behöver tas i beaktande för att 

                                                      
57 Maja Mella, Svenska Tornedalingars Riksförbund. Äldreomsorg: Nationella minoriteter, 
Språk och kultur. 2013, reviderad 2019. Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget. Sid. 18 
58 Ibid, sid.18 
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säkerställa kvalitet och en likvärdig undervisning av modersmålen för alla barn 
och unga oavsett vart i landet man bor.  

Hur ska man då hitta personal som har kännedom om kultur och talar språket 
för att tillgodogöra det ansvar kommunerna har inom området förskola, skola 
samt äldreomsorg? 

Att fortsätta arbetet med att implementera den status de nationella 
minoritetsspråken har på en laglig grund i hela Borås Stad blir här avgörande. 
Att skapa förståelse och kunskap hos alla Borås Stads medarbetare, tjänstemän, 
chefer och politiker om att språkrevitalisering av de nationella 
minoritetsspråken skall ha prio ett. Medvetenheten om språksituationen för de 
nationella minoritetsspråken behöver öka såväl i samhället i stort som bland 
beslutsfattare. Genom att ge språken den status de har rätt till kommer 
följdeffekten bli att man även prioriterar och värdesätter språk- och 
kulturkunskap i sökandet av personal inom de olika målområdena förskola, 
skola samt äldreomsorg. Vilket i sin tur leder fram till att de personer som 
besitter dessa kunskaper äntligen kan känna den stolthet de förtjänar över sin 
identitet och sitt kulturella och språkliga arv och på så vis bli en del av 
språkrevitaliseringen. 

 

 Förslag på åtgärder 

 

 Att anställa personal med språk- och kulturkompetens inom förskola, 
skola samt äldreomsorg   

 Att erbjuda heltidsanställningar i större utsträckning 

 Att erbjuda goda arbetsvillkor 

 Att i rekryteringsprocesser särskilt framhålla flerspråkighet och 
kulturkännedom som en merit med särskilt fokus på nationella 
minoritetsspråk och dess kulturer 

 Att göra språkinventeringar inom Borås Stad 

 Att anställa kulturtolkar/brobyggare inom olika områden 

 Att hitta samarbetspartners över kommungränsen för att tillsammans 
hitta metoder för att lösa personalfrågan 

 Att tillhandahålla läromedel på de nationella minoritetsspråken för 
förskola/skola 

 Att utbilda och fortbilda personal inom förskola/skola/äldreomsorg i 
de nationella minoritetsspråken/kulturerna 

 Att där det för tillfället inte finns personal med språk- och 
kulturkompetens på orten eller som besitter språk- och 
kulturkompetens men saknar rätt utbildning hitta andra lösningar som 
skulle kunna vara följande: 
 

 Fjärrundervisning för elever med rätt till modersmål 59 

 Underlätta för anhöriga och närstående att söka anställning hos 
en hemtjänstutförare 

 Använda andra resurser som t ex äldre personer från respektive 
nationell minoritet på förskolorna  

                                                      
59 Den 1 juli 2015 trädde ändringar i skollagen i kraft när det gäller bestämmelser om 
fjärrundervisning (prop. 2014/15:44) 
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 Bidra med kompetensutveckling/utbildning när personen har 
språkkompetensen men saknar kompetens inom yrket 
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8 Länkar 

 

För mer information  

https://www.sametinget.se 

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm 

https://www.minoritet.se 

Publikationer nationella minoriteter: 

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun/social-

hallbarhet/nationella-minoriteter/nationella-minoriteter---publikationer.html 

 

Diskriminering 

Poggats Tobias/ Vaartoe på uppdrag av Sametinget, 2018, Kartläggning av 

rasism mot samer i Sverige, https://www.sametinget.se/kartlaggning_rasism 

Åkerfeldt Bennie, Romer en nationell minoritet: En presentation av de olika 

romska gruppernas historia och kulturarv i Sverige, Västra Götalandsregionen - 

Västarvet 

 

Lagar 

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2018:1367): 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724 

Prop. 2017/18:199: https://data.riksdagen.se/fil/C88B19D1-F2BB-49F3-

A36C-270DFA623644 

Socialtjänstlagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-

453 

 

Förskoleverksamhet 

https://forskolan.se/kan-forskolan-radda-samiskan/ 

Publikationer Förskoleverksamhet, Nationella minoriteter, Språk och kultur: 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272faeb/15287

91978582/F%C3%B6rskoleverksamhet%20%E2%80%93%20nationella%20mi

noriteter,%20spr%C3%A5k%20och%20kultur.pdf  
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https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun/social-hallbarhet/nationella-minoriteter/nationella-minoriteter---publikationer.html
https://www.sametinget.se/kartlaggning_rasism
https://forskolan.se/kan-forskolan-radda-samiskan/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272faeb/1528791978582/F%C3%B6rskoleverksamhet%20%E2%80%93%20nationella%20minoriteter,%20spr%C3%A5k%20och%20kultur.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272faeb/1528791978582/F%C3%B6rskoleverksamhet%20%E2%80%93%20nationella%20minoriteter,%20spr%C3%A5k%20och%20kultur.pdf
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Äldreomsorg 

Kaplan Suzanne, 2002, Children in the Holocaust: Dealing with affects and 

memory images in trauma and generational linking, Doktorsavhandling, 

Pedagogiska institutionen – Stockholms universitet - 

https://pubs.sub.su.se/5694.pdf 

Publikationer Äldreomsorg, Nationella minoriteter, Språk och kultur: 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272fa80/15287

91608034/%C3%84ldreomsorg%20%E2%80%93%20nationella%20minoritete

r%20%E2%80%93%20spr%C3%A5k%20och%20kultur.pdf  

 

Språkrevitalisering 

Grenoble, Lenore, & Whaley, Lindsey. (2006). Saving Languages: An Introduction to 

Language Revitalization. Cambridge: Cambridge University Press. 

https://www.sametinget.se/handlingsprogram_sprak 

https://www.sametinget.se/spraksituationen  

Language Vitality and Endangerment: 

http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00120-EN.pdf 

Lägesrapport från Samiskt språkcentrum  De samiska språken i Sverige 2017  

https://www.sametinget.se/120612 

Minoritetsspråkstadgan: https://www.sametinget.se/minoritetssprakstadgan 

          Utbildningsmaterial på olika nationella minoritetsspråk och dess varieteter: 

Institutet för språk och folkminnen – https://www.sprakochfolkminnen.se   

  

 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272fa80/1528791608034/%C3%84ldreomsorg%20%E2%80%93%20nationella%20minoriteter%20%E2%80%93%20spr%C3%A5k%20och%20kultur.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272fa80/1528791608034/%C3%84ldreomsorg%20%E2%80%93%20nationella%20minoriteter%20%E2%80%93%20spr%C3%A5k%20och%20kultur.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272fa80/1528791608034/%C3%84ldreomsorg%20%E2%80%93%20nationella%20minoriteter%20%E2%80%93%20spr%C3%A5k%20och%20kultur.pdf
https://www.sametinget.se/handlingsprogram_sprak
https://www.sametinget.se/spraksituationen
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00120-EN.pdf
https://www.sametinget.se/120612
https://www.sametinget.se/minoritetssprakstadgan
http://www.sprakochfolkminnen.se/
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2019-03-25 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00163 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss - Förslag till revidering av nämndens 
reglemente och det gemensamma reglementet 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Reglemente för Sociala omsorgsnämnden 
samt föreslagna förändringar i Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen 
och övriga nämnder.        

Sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden har i uppgift att yttra sig över remiss Översyn av 
samtliga nämndreglementen i samband med ny mandatperiod. Nämnden har 
inget att invända utan anser att föreslagna förändringar i det gemensamma 
reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder förtydligar i de delar där 
nämnder och bolag ska agera lika eller har samma uppgift. 

Det pågår en utvärdering och uppföljning av förändrade ansvarsgränser mellan 
Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden som förväntas vara klar 
halvårsskiftet 2019.  

Om genomförd uppföljning/utvärdering visar att behov finns att föreslå 
justeringar i föreslaget reglemente så avser nämnden att återkomma till 
kommunfullmäktige med detta under mandatperioden.   

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har i uppgift att yttra sig över remiss Översyn av 
samtliga nämndreglementen i samband med ny mandatperiod. Nämnden har 
inget att invända utan anser att föreslagna förändringar i det gemensamma 
reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder förtydligar där nämnder 
och bolag ska agera lika eller har samma uppgift. 

Reglementet för Sociala omsorgsnämnden fastställdes av Kommunfullmäktige 
efter revidering 2018-09-20. Revideringen gjordes med anledning av att 
kommunfullmäktige i samband med budget 2018 beslutade att förändra 
ansvarsgränserna mellan Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden. Nämnden konstaterar att största delen av 2018 har ägnats åt att 
säkerställa insatser i förhållande till de nya ansvarsgränserna. Som stöd för det 
finns upprättade huvudprinciper att förhålla sig till. Det pågår en utvärdering 
och uppföljning kring dessa som förväntas vara klar halvårsskiftet 2019.  
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Om genomförd uppföljning/utvärdering visar att behov finns att föreslå 
justeringar i förslaget reglemente och mål för verksamheten så avser nämnden 
att återkomma till kommunfullmäktige med detta under mandatperioden. 

Nämnden noterar också att nuvarande lag om stöd till vissa funktionshindrade 
(LSS) och Socialtjänstlagen (Sol) är under utredning och förändringar i dessa på 
sikt kan påverka reglementets utformning. 

 

 

Beslutsunderlag 
1. Remiss: översyn av nämndreglementen i samband med ny mandatperiod  

Samverkan 
Remissen har inte varit föremål för samverkan. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 
 

 

Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 
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Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00768 1.2.2.2 

  

 
 

Remiss: Översyn av samtliga nämndreglementen i 
samband med ny mandatperiod 
 

Remissinstanser 
1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Kulturnämnden 

5. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

6. Sociala omsorgsnämnden  

7. Överförmyndarnämnden 

8. Vård- och äldrenämnden 

9. Lokalförsörjningsnämnden 

10. Miljö- och konsumentnämnden 

11. Samhällsbyggnadsnämnden 

12. Servicenämnden 

13. Tekniska nämnden 

14. Grundskolenämnden 

15. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

16. Stadsrevisionen 

17. Valnämnden 

Översänder remiss - förslag till revidering av nämndens reglemente och det 
gemensamma reglementet för hantering i nämnden. 

Stadsledningskansliet har sedan tidigare fått in förvaltningarnas synpunkter vilka 
har beaktats i förslagen till reglementen. Alla ändringar som gjorts finns 
motiverade i förslagen till nämnden. 
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Om det finns en ändring som förvaltningen önskat se men inte finns med i 
förslaget och har frågor kring detta är ni välkomna att höra av er till Kristina 
Sköld. 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-03-29. 
Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se gärna i både 
word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn. 

 Ange diarienummer KS 2018-00768 och remissinstansens namn i ämnesraden 
på e-postmeddelandet.  

Nämndens yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna kommer i 
normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i det 
beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 
nämndens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Kristina Sköld 
Organisationsutredare 
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Reglemente för Borås Stads Sociala omsorgsnämnden   
 
Antaget av Kommunfullmäktige den 2015-08-20  
Reviderat av Kommunfullmäktige den 2016-12-21 samt 2018-09-20. 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente.  
 
§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 

Sociala omsorgsnämnden utövar ledningen av kommunens verksamhet enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS).  
  
Finns behov av kompletterande insatser för målgruppen enligt socialtjänstlagen ansvarar Sociala 
omsorgsnämnden för detta.   
  
Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt socialförsäkringsbalken 51 kap, rörande 
assistentersättning.   
  
Sociala omsorgsnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i 
lag sägs om socialnämnd vad avser barn och unga upp till 18 år och personer med psykiska 
funktionsnedsättningar inkl. hemsjukvård.   
  
För boendestöd som enda insats ansvarar Sociala omsorgsnämnden.  
  
Sociala omsorgsnämnden utövar ledningen av hälso- och sjukvården inom sin verksamhet.  
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Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 
i Borås Stad 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-03-17 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, gäller be- 
stämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. 
 
 

1 § Nämnderna i den kommunala organisationen 
 

Borås Stads nämnder utgör delar av den kommunala organisationen. 
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet. Visionens fördjupade sju strategiska målområden konkretiserar 
hur staden ska arbeta för att nå enligt visionen önskvärt idealtillstånd. Nämnderna ska genom sitt 
arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen. 
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att 
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess 
invånare ska därför sätta sin prägel på nämndernas verksamhet.  
 
Nämndens verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt för 
mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära händelser 
i kommunen.  
 

Stycket under rubriken ”Nämnderna i den kommunala organisationen” är nytt och motsvarar 
den skrivelse som finns med i det gemensamma ägardirektivet under rubriken bolagen i den 
kommunala organisationen. Innehållet sätter fokus på nämndernas del i det gemensamma 
ansvaret för staden och för Borås Stads helhetsperspektiv. 
 
Uppgifter 

 
2 § Uppdrag och verksamhet 
 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa 
vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att 
Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i 
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnderna ska följa utvecklingen inom sina 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
respektive ansvarsområden samt besvara de remisser som berör respektive nämnds 
ansvarsområde. Istället för att beskriva ansvaret i respektive nämnds reglemente tas 
bestämmelsen in i det gemensamma reglementet. 
 
3 § Organisation inom verksamhetsområdet 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan 
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och 
arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter. 
 
4 § Personalansvar 
 
Kommunstyrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med 
undantag för förvaltningschefer som anställs av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och 
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verk- 
samhetsområde, allt i den mån Kommunstyrelsen inte tillagts särskilda befogenheter enligt sitt 
reglemente. Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är dock Sociala 
omsorgsförvaltningen som lyder under Sociala omsorgsnämnden. 

 
5 § Personuppgifter, allmänna handlingar  
 
Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i Kommunstyrelsens/nämndens verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för 
hanteringen av personuppgifter och allmänna handlingar. 
 
 
6 § Delegering från Kommunfullmäktige  
 
Kommunstyrelsen/nämnden får inom sitt verksamhetsområde och utan kommunfullmäktiges 
särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt för kommunen: 

 
1. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av lag 

eller annan författning eller kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för kommunen 
bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse vid 
myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen. 
 

2. Tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag 
inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar mottaga stats- och 
andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde. 

 
Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd. 
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7 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente eller genom särskilt uppdrag. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats till dem har fullgjorts. 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer. Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen som 
samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallag. 

 
 
8 § Information, samråd och samordning 
 
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån erhålla den 
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och 
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa 
är särskilt berörda. Nämnden skall, i förekommande fall, verka för att samråd sker med dem 
som utnyttjar dess tjänster. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
Nämndernas verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt 
för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära 
händelser i kommunen. Verksamheterna ska i samråd söka lösningar som tillgodoser 
kommunens samlade intresse.  Uppgiften motsvarar det ansvar som de kommunala bolagen 
har i det gemensamma ägardirektivet.  

 
9 § E-petition 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska en gång per år redovisa de e-petitioner som kommit in till 
kommunen. 

 
Arbetsformer 

 
10 § Tidpunkt för sammanträden 
 
Kommunstyrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen/ nämnden 
bestämmer. 

Sammanträdet ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på 
det  
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extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden 
för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 

 

11 § Kallelse 
 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig, 
om inte särskilda förhållanden föranleder annat, och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer. Kallelse 
får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordfö- 
randen bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

 

12 § Offentliga sammanträden  
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden 
som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning 
eller omfattas av sekretess. 

 

13 § Sammanträden på distans  
 
Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när- 
varande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Loka- 
len ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, bild eller 
ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall. 

Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 
i nämnden. 

 
14 § Närvarorätt 
 
Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och delta 
i överläggningarna. 
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Vid Kommunstyrelsens/nämndens sammanträden får, i den mån styrelsen/nämnden för 
särskilt fall beslutar annat, tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i 
ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

 

15 § Sammansättning 
  
Kommunstyrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av minoriteten. 
Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena. 

 

16 § Ordföranden  
 
Det åligger ordföranden att 
 
1. leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Kommunstyrelsen/nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

 
Härutöver åligger det Kommunstyrelsens ordförande att under Kommunstyrelsen 
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
3. främja samverkan mellan Kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 

fullmäktige samt 
4. representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
 
17 § Vice ordförandena  
 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs. 
 
18 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden  
 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Kommunstyrelsen/ nämnden längst 
tid, Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem. 
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Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförandena inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandenas 
uppgifter. 

 
19 § Förhinder 
  
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden beslutat. 
 
20 § Ledamöter/ersättares tjänstgöring  
 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sam- 
manträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat 
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänst- 
göringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde 
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder 
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Även de ersättare som inte 
tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som saknar ordinarie ledamot i 
nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande). Sakinnehållet ska i 
huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet. 

 
21 § Justering av protokoll  
 
Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen/nämnden kan besluta att 
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
 
Övrigt 
 
22 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
  
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna an- 
svarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 
 
23 § Författningssamling  
 
Nämnderna ska ta initiativ till och underrätta Kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 
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24 § Delgivningsmottagare 
  
Delgivning med Kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller anställd som Kom- 
munstyrelsen/nämnden beslutar. 

 
25 § Undertecknande av handlingar 
 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska undertecknas på 
Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer. 

 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Marita Magnusson 
Handläggare 
033 358161 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-03-25 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00004 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 
1. 2019-02-13 

Protokoll Lokal Samverkansgrupp – LSG 
Dnr SON 2019-00033 2.3.1.1 

2. 2019-02-18 
Protokoll Förvaltningens samverkansgrupp – FSG 
Dnr SON 2019-00013 2.3.1.1 

3. 2019-02-25 
Protokoll Sociala omsorgsnämndens socialutskott 

4. 2019-02-26 
Utredning lex Sarah SoL, avslutas 
Dnr SON 2018-00166 3.7.2.0 

5. Beslut om avslut av rätt att attestera beslutsattest: 
Susanna Hiltunen, ansvarskod 308115, 3018142, slutdatum 2019-02-28 
Pya Kjellberg, ansvarskod 308103, slutdatum 2019-02-28 
Ann-Christine Erlandsson, ansvarskod 306701, slutdatum 2019-02-28 

6. Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 
Frida Augustsson, ansvarskod 300000–309999, startdatum 2019-04-01 

7. 2019-03-14 
Utredning lex Sarah LSS, avslutas 
Dnr SON 2018-00173 3.7.2.0 

 
               

Yvonne Persson 
Ordförande 

Monica Svensson 
Förvaltningschef 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Marita Magnusson 
Handläggare 
033 358161 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-03-25 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00005 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 
1. 2019-02-19 

Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 784-19 

2. 2019-02-20 
Beslut 2019-02-15 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 215-19 

3. 2019-02-20 
Beslut 2019-02-18 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ärende 
om tillsyn av ej verkställt beslut avslutas 
Dnr SON 2018-00123 1.1.3.1 

4. 2019-02-21 
Dom 2019-02-20 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 471-18 

5. 2019-02-25 
Inbjudan från Arbetslivsförvaltningen, utbildningsdag den 16 maj 2019 
om våra nationella minoriteter 

6. 2019-02-26 
Beslut från Lokalförsörjningsnämnden 2019-02-19 om redovisning av 
hyresförhandlingar 2019 
Dnr LFN 2019-00025 1.2.4.25 

7. 2019-02-27 
Information 2018-02-15 från Stadsledningskansliet Centrum för 
kunskap och säkerhet, CKS:  
Rutin för förtroendevalda i Borås Stad och dess bolag om de genom sitt 
förtroendeuppdrag utsätts för våld, hot eller hat 
Säkerhetsfrågor och checklista i samband med öppna nämndmöten i 
Borås Stad 
Dnr SON 2019-00037 2.8.2.5 

8. 2019-02-27 
Beslut 2019-02-26 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 2674-18 
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9. 2019-02-28 
Skrivelse till förtroendevalda om Arbetsmiljöverkets tillsynsinsats  
– Ett hållbart arbetsliv är lönsamt för alla! 

10. 2019-03-01 
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-02-21, § 28, enkäter gällande 
rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2018 
Dnr KS 2018-00342 3.7.2.25 

11. 2019-03-01 
Beslut 2019-02-27 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 3079-18 

12. 2019-03-05 
Inbjudan från Göteborgsregionen till halvdag 15 april 2019 
 – Spelreklam i fokus 

13. 2019-03-06 
Beslut 2019-03-04 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4487-18 

14. 2019-03-06 
Dom 2019-03-05 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3703-18 

15. 2019-03-08 
Beslut 2019-03-05 från Högsta förvaltningsdomstolen i mål nr 1254-19 

16. För kännedom - Kopia av Inspektionens för vård och omsorg (IVO) 
tillsynsbeslut 2019-03-06 om Sötåsens bostad med särskild service för 
barn och ungdomar enligt LSS, i Töreboda 
Dnr SON 2019-00042 3.7.2.25 

17. 2019-03-13 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4176-18 

18. 2019-03-13 
Dom 2019-03-12 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1532-18 

19. 2019-03-14 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2184-18 

 
               

 
Yvonne Persson 
Ordförande 

Monica Svensson 
Förvaltningschef 
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