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1 Inledning 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgens delområde barn och 
familj och vuxna samt för ensamkommande barn. 

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

• Har befogenhet att sammankalla berörda nämnder 
• Har ansvaret att samarbetsuppdragen kommer i gång 
• Skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete 
• Formulera mål för arbetet för arbetet 
• Att resultatet mäts utvärderas och redovisas 

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

• Utreda införandet av ett stödboende för personer som har varit i missbruk. 
• Inom ramen för sitt samordningsansvar, klargöra samt tydliggöra mandat och befogenheter 

kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder. 
• Samordna bostäder åt de som nu är utanför bostadsmarknaden. 
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2 Nämndens verksamhet 1 

2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall 2016-
11 Budget2017 Budget 

2017-11 
Utfall 2017-

11 
Prognos 

2017 Avvikelse 

Central 
administr
ation 

 -11 414 -10 460 -9 192 -10 914 500 

Politisk 
verksamh
et 

 -1 902 -1 743 -1 334 -1 902 0 

Allmän 
IFO-
administr
ation 

 -62 111 -56 909 -51 364 -56 650 5 461 

Barn- och 
ungdoms
vård 

 -119 363 -109 401 -110 887 -127 938 -8 575 

Vård av 
vuxna  -63 996 -58 649 -59 929 -68 996 -5 000 

Flyktingve
rksamhet  0 18 0 0 0 

Övrig 
verksamh
et 

 0 0 0 0 0 

Buffert  -2 614 -2 396 0 0 2 614 

Summa  -261 400 -239 540 -232 706 -266 400 -5 000 

Individ och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 7 614 tkr. Bufferten går in och 
täcker underskottet med 2 614 tkr, nettot blir minus 5 000 tkr. 

Underskottet består av plus 500 tkr central administration, plus 5 461 tkr allmän IFO administration, 
minus 8 575 tkr barn och ungdomsvård, minus 5 000 tkr vård av vuxna samt buffert plus 2 614 tkr. 

Utav 5 000 tkr vård av vuxna minus 1 000 kr köpta platser på vård och omsorgsboende + 1 000 kr på 
övriga externa köp samt 5 000 tkr underskott för tvång i öppenvård. I tidigare bokslut för Borås Stad 
har underskott på grund av beslut i Förvaltningsrätten om tvång i öppenvård som belastat 
verksamheten täckts och inte förts som ackumulerade resultat. Denna princip förutsatts fortsätta inom 
Individ- och familjeomsorgsnämnden, kostnaderna för tvång i öppenvård som beräknas ligga runt 5 
miljoner. 

Central administration 

Central administration består av förvaltningsledning, kvalitet och utveckling, ekonomifunktion, 
personalfunktion samt övrig stödverksamhet, administrationen arbetar tillsammans med verksamheten 
med ständiga förbättringar. Verksamheten beräknas göra ett plusresultat på 500 tkr beroende på att alla 
tjänster ej varit tillsatta under året. 
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Kommunstyrelsen har beslutat att avsätta 4 500 000 kr för inventarier i samband med flytt för Individ- 
och familjeomsorgsnämnden, till och sista november har det förbrukats 3 904 736 kr. 

Politisk nämnd  

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

Allmän IFO Administration 

Allmän IFO Administration består av administration av myndighetsutövning för barn och 
ungdomsvård samt vård av vuxna. Inom myndighetsutövning barn och unga är verksamheten uppdelat 
i tre områden. Inom myndighetsutövning vård av vuxna är verksamheten uppdelad i två områden, 
vuxen och unga vuxna. Inom administration av myndighetsutövning för barn och unga är det svårt 
med kompetensförsörjning och det köps in konsulter från bemanningsföretag. 

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

Under allmän IFO administration ingår också socialrådgivare vid familjecentraler samt krisstöd vid 
allvarlig händelse. 

Verksamheten beräknas göra ett överskott med 5 461 tkr. 

Överskottet består av ej tillsatta tjänster under myndighet vuxen och unga vuxna under 2017 med 
2 961 tkr. Myndighet barn och familj ett överskott med 1 800 tkr, överskottet beror på statsbidrag för 
verksamhetens personalkostnader. Samt överskott på personal inom familjerådgivning och familjerätt 
med 700 tkr. 

Barn och ungdomsvård 

Barn och ungdomsvård består av köp av institutionsvård för barn och unga i åldern 0-20 år, 
familjehemsvård för barn och unga, öppna insatser för barn och unga samt bistånd som avser boende. 

Nämnden ska fokusera på tidiga insatser. Utredningsarbetet ska utvecklas vad gäller tydliggörande av 
barn och ungas behov och öka delaktigheten hos den enskilde. All vård som ges med stöd av 
socialtjänstlagen ska ske i nära samarbete och samförstånd med samtliga parter och med barn och 
ungas behov i centrum. Arbetsmodellen, rätt matchat stöd ska fortsatt utvecklas så att den samlade 
kompetensen inom individ- och familjeomsorgen nyttjas optimalt för att bäst matcha stöd till den 
enskilde. Samarbetet mellan myndighets- och insatsfunktionerna men också med annan verksamhet 
eller huvudman ska fortsätta att utvecklas. Allt för att uppnå bästa resultat av vård för den enskilde. 
Handläggarna vid myndighetsfunktionen och personalen inom insatsfunktionen som har uppdrag kring 
en individ ska tillsammans verka som ett team kring den enskilde för att bästa och mest effektiva vård 
ska kunna ges. Detta förhållningssätt ska eftersträvas även när en annan verksamhet eller huvudman 
finns med och bistår den enskilde. 

Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder genom familjerådgivning, socialrådgivning, 
samarbetssamtal, fältverksamhet samt stödcentrum. Verksamheten har också barngruppsverksamhet 
genom hopptornet som främst vänder sig till barn med separerade föräldrar. Barn och unga är också 
med i ett projekt för ökad skolnärvaro där IFO erbjuder initialt en föräldrarstödskontakt. 

Öppenvårdsinsatser inom den sociala barn- och ungdomsvården innebär allt från stöd i ett tidigt skede 
för att minska risken för framtida psykosociala svårigheter, till insatser som riktar sig till en viss 
målgrupp där påtagliga problem redan visat sig. Verksamheten arbetar nu via en modell för rätt matchat 
stöd till den enskilde som innebär att socialsekreterare utreder behov och insatser matchas av en samlad 
insatsfunktion för ökad flexibilitet och bättre nyttjande av den samlande kompetensen. Verksamheten 
handhar också heldygnsinsatser genom intern familjehemsvård och hem vård och boende. 
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Snittet under 2017 när det gäller antal barn och unga med heldygnsinsatser har varit 120 placeringar 
som högst 132 i juni och som lägst 108 i november. 

För personer under 20 år med öppenvård under 2017 har snittet varit 202 individer som högst 222 i 
september och som lägst 188 i januari. Ökningen beror främst på fler beslut till den interna 
öppenvården. 

Verksamheten barn och familj beräknas göra ett underskott på 8 575 tkr. Underskottet består av plus 
4 700 tkr ej tillsatta tjänster på familjehem fält och stödverksamhet samt dialogcentrum. Köp av externa 
platser beräknas kosta 13 275 tkr mer än budget. 

Verksamheten Barnahus som Individ- och familjeomsorgsnämnden bedriver ihop med 
Västragötalandsregionen, Polisen, kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn, Vårgårda, Alingsås, Lerum samt Åklagarmyndigheten. Verksamheten är en 
myndighetssamverkan i gemensamma lokaler för barn som misstänkts vara utsatta för brott. Med ett 
barnahus är det ett bättre bemötande och omhändertagande av barnet i utredningssituationen. Alla 
aktörer är med samtidigt och får del av de uppgifter barnet lämnar. Det finns två samordnare som 
håller ihop arbetet på Barnahuset. Arbetssättet innebär att verksamheten får ett bättre underlag för 
skyddsbedömningar och en ökad kunskap om de inblandade aktörernas kompetenser. 

Verksamheten barnahus beräknas gå plus minus noll. 

Vård av vuxna 

Vård av vuxna består av köp av institutionsvård för vuxna med missbruksproblem, familjehemsvård för 
vuxna med missbruksproblem, öppna insatser för vuxna missbruksproblem, individuell behovsprövad 
öppenvård samt övriga öppna insatser. 

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

Inom verksamhetsområdet IFO vuxen hanteras övergångslägenheter och sociala kontrakt, utifrån 
biståndsbeslut, av den boende sociala enheten. Det finns jourlägenheter för målgrupperna 
relationsvåldsutsatta och barnfamiljer. Det vräkningsförebyggande arbetet samordnas av nämnden och 
är en viktig del i program mot hemlöshet. Hemlöshet är ett allt mer central problem för socialtjänsten 
och nämndens samordningsansvar är förtydligat i nämndens boendeuppdrag. 

Det finns blockhyrda lägenheter med stöd för personer med bestående psykisk och/eller fysisk ohälsa 
utifrån sitt missbruk, verksamheten finns på Kaptensgatan. Det finns även två härbärgen varav ett är 
utan biståndsbeslut Badhusgatan och med biståndsbeslut Klintesväng. Det finns även en del med 
tillfällig dygnet runt boende på Klintesväng. En dagverksamhet som vänder sig till personer med 
missbruksproblem och psykisk ohälsa finns också och heter Träffen. 

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

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

Snittet under 2017 när det gäller antal vuxna över 20 år med heldygnsinsatser har varit 47 placeringar 
som högst 54 i november och som lägst 39 i juli. 

För personer över 20 år med öppenvård under 2017 har snittet varit 72 individer som högst 87 i 
oktober och som lägst 62 i januari. 
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IFO-vuxen beräknas göra ett underskott på 5 000 tkr, underskottet består av minus 5 000 tkr tvång i 
öppenvård, minus 1 000 tkr köpta platser i vård och omsorgsboende inom Vård- och 
äldreförvaltningen samt + 1 000 på övriga externa köp. 

Flyktingverksamhet 

Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande barn. 

Verksamheten bedriver idag fem boende. Två av dessa är stödboende. För ett boenden har hyresavtalet 
nu sagts upp och beräknas avvecklas under första halvåret 2018. 

Ett stort omställningsarbete pågår inom flyktingverksamheten som en följd av beslut som fattas 
nationell och som får en direkt påverkan i verksamheten. 

Snittet under 2017 när det gäller antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser har varit 222 
placeringar som högst 257 i januari och som lägst 177 i november. 

Flyktingverksamheten kommer fortsatt att vara en förhållandevis stor andel av IFO verksamheten men 
de nationella åtgärderna kommer att göra så verksamhetens storlek kommer att minska. 

Inom verksamheten ensamkommande barn myndighetsutövning köps det in personal från 
bemanningsföretag. 

Verksamheten finansieras av Migrationsverket. 
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3 Verksamhetsmått 

3.1 Individ- och familjeomsorg. 

3.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

Verksamhetsmått  Utfall Nov 2016 Budget 2017 Utfall Nov 2017 

Antal barn och unga med 
heldygnsinsatser   190 108 

Antal barn och unga med 
öppenvårdsinsatser    213 

Antal ensamkommande barn med 
heldygnsinsatser    177 

  

 Janua
ri 

Februa
ri 

Mar
s 

Apri
l 

Ma
j 

Jun
i 

Jul
i 

Augus
ti 

Septemb
er 

Oktobe
r 

Novemb
er 

Barn 
och 
unga 

120 124 122 125 12
7 

132 12
4 

115 115 111 108 

Barn 
och 
unga 
Asyl 

257 247 245 241 23
4 

224 21
2 

204 203 194 177 

TOTAL
T 

377 371 367 366 36
1 

356 33
6 

319 318 305 285 

  

3.1.2 Vuxen 

Verksamhetsmått  Utfall Nov 2016 Budget 2017 Utfall Nov 2017 

Antal vuxna personer över 20 år 
med heldygnsinsatser   90 54 

Antal vuxna personer över 20 år 
med öppenvårdsinsatser    79 

  

 Januar
i 

Februa
ri 

Mar
s 

Apri
l 

Ma
j 

Jun
i 

Jul
i 

August
i 

Septembe
r 

Oktobe
r 

Novembe
r 

Vuxen 56 53 50 46 45 42 40 47 51 50 54 
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                  Anna-Lena Sellergren                  2017-12-19 
                    Förvaltningschef  Dnr IFON 2017-00238                 
 

 
 
 
Budget 2018:2 
 
 
Förslag till beslut 
Individ- och Familjeomsorgsnämnden fastställer upprättat förslag till budget för år 2018 
och översänder densamma till Kommunstyrelsen.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Ärendet  
Budget 2 bygger vidare på tidigare utskickad Budget 1, nu med reviderad text utifrån 
förändringar i verksamheten och till följd av omvärldsförändringar, samt efter 
genomgånget ekonomiskt underlag. Nya uppdrag har även tillförts nämnden i samband 
med 2018 budget för Borås stad. 
 
Beslutsunderlag 
Budget 2018:2 bifogas. 
 
 
 
 
Mats Tolfsson   
Ordförande Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 
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1  Inledning 
Individ- och familjeomsorgsnämnden är en ny nämnd från och med 2017-01-01 som ansvarar för 
delområde barn och unga, vuxna samt för ensamkommande barn. Nämnden har dessutom tilldelats två 
av kommunalfullmäktiges fastställda samarbetsuppdrag. Ett särskilt samarbetsuppdrag gällande barn 
och unga i riskzonen, samt ett samarbetsuppdrag gällande boendeprocessen. 

Brukare och befolkning 
Befolkningen i Borås ökar stadigt och prognosen inför 2018 är en fortsatt ökning på ca 1300 invånare. I 
dessa siffror finns en beräknad ökning på ca 500 i åldern 0-17 år. Antalet anmälningar har ökat under 
2017 och utifrån denna trend och även stigande befolkning räknar nämnden med en viss ökning av 
brukare under 2018. Antalet ensamkommande flyktingbarn beräknas fortsätta att minska då inflödet i 
stort sett upphört och då ett antal fått avslag på sin asylansökan. 

Verksamhet 
Den nya organisationen med en samlad IFO Barn och unga och IFO Vuxen inom en nämnd medför 
en styrka och en samlad kompetens. 

Asylverksamheten kommer att minska ytterligare under 2018. Boenden kommer att göras om till 
stödboenden och några kommer även att avvecklas. Förutsättningarna för planering är svår eftersom 
nationella regleringar och ersättningar inom detta område ändras relativt ofta. 
 
Programmet för den sociala barn och ungdomsvården kommer under 2017 resultera i planer för olika 
aktiviteter inom områdena medskapande, helhetssyn, förutsättningar, samverkan och utveckling. Detta 
är en långsiktig inriktning som innebär utveckling av verksamheten under 2018 och framåt. 

Utvecklingsarbetet med den förstärkta familjehemsvården ger utökat stöd till de placerade barnen och 
till familjehemmen. 
 
Den samverkan som sker utifrån Individ- och familjeomsorgsnämnden kommunövergripande 
samordningsansvar för sociala boendefrågor kommer att påverka verksamheten under 2018. Detta kan 
medföra ett utökat uppdrag för att utveckla en väg in till Borås stad för samtliga som har en social 
boendeproblematik. 

 
Ett drogfritt boende för missbrukare som varit i behandling har utretts under 2017 och kommer att 
starta under 2018 enligt uppdrag i Kommunfullmäktiges budgetbeslut. 
Samverkan inom ramarna för samverkansformerna Säker och trygg kommun samt Närvårdssamverkan 
kommer att fortsätta och förväntas utvecklas under 2018. 

Efter ett år av lokalförändringar under 2017 för nämndens samtliga verksamheter förväntas nämnden 
under 2018 och närmaste åren att ha en stabilare situation avseende lokaler. Lokaliseringen i flera 
fastigheter ger dock effekter för verksamheten och innebär en kostnadsnackdel. Dessutom finns en 
konstaterad trångboddhet i flertalet av lokalerna och det behövs förbättringsåtgärder för att få 
ändamålsenliga lokaler. Därför krävs arbete på kort sikt för att verksamheten ska ha ändamålsenliga 
lokaler och på lång sikt samlade lokaler. 

Medarbetare 
Kompetensförsörjningen är en branschproblematik främst avseende socionomer som kräver insatser 
både inom nämnden men även kommunövergripande. En plan för systematisk kompetensförsörjning 
görs inom nämnden men även det kommunövergripande arbetet som startat under 2017 förväntas ge 
resultat under 2018. Lönesatsningar för socionomer har genomförts genom en så kallad 
erfarenhetssatsning som ger lönetillägg utifrån hur länge man arbetat inom kommunen. Individ- och 
familjeomsorgen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och att öka marknadsföringen av både 
verksamhet och de yrken som finns i verksamheten. 
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2  Omvärldsanalys 
  

Rekrytering - personal/lönepolitiken 
Inom området barn och familj finns lagreglerade behörighetskrav för att utföra vissa arbetsuppgifter i 
socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Dessa krav innebär i praktiken att det i dagsläget endast är en 
socionomexamen som ger behörighet. Det har blivit avsevärt svårare att rekrytera personal till 
socialtjänsten runt om i landet. Antalet socionomer som söker sig ifrån kommuner och landsting har 
ökat och fler har även sökt sig till bemanningsföretag. Tillgången på socionomer behöver säkras upp så 
att verksamheten har tillgång till erfaren och kompetent personal. Detta ger möjlighet för verksamheten 
att fortsätta utvecklas, kvalitetssäkras och effektiviseras. Åtgärder har initierats och ytterligare åtgärder 
planeras framöver. En central arbetsgrupp kring kompetensförsörjning, arbetsvillkor och lönebildning 
har tagit  fram en handlingsplan som stärker Borås stad som arbetsgivare för socionomer. 
Handlingsplanen ska verkställas med stöd av budgetförstärkning till bl a särskild löensatsning och 
tillfälliga tjänster. 

Svårigheten att rekrytera personal med adekvat utbildning och kompetens gäller även enhetschefer och 
behandlingspersonal och är en annan kritisk framgångsfaktor. 

En utredning pågår inom socialtjänstklustret gällande chef i beredskap för att säkerställa och tydliggöra 
arbetsmiljö- och arbetsgivaransvaret kvällar, nätter och helger. 

Brist på familjehem  
Människors livsvillkor och inställning till socialt arbete har förändrats vilket bidrar till en ökad svårighet 
att rekrytera familjehem. Fler och fler familjehem, både nationellt och lokalt, väljer också att ta 
uppdragen via privata aktörer istället för genom kommunerna. Det finns planer på att bilda ett 
nationellt nätverk kring arbetet med att rekrytera och behålla bland annat familjehem, kontaktfamiljer 
och kontaktpersoner. Individ- och familjeomsorgen har för avsikt att följa och vara med i detta arbete. 

Ensamkommande asylsökande barn 
Det är ett fortsatt lågt antal ensamkommande barn som söker asyl i Sverige. Nationella regleringar och 
ersättningar påverkar dock situationen och förutsättningarna för verksamheten för de ensamkommande 
barn som redan finns i Borås. Ett nytt ersättningssystem har införts från och med 1 juli 2017. Utifrån 
detta har verksamheten agerat och påbörjat en omställning av olika boenden som kommer att fortsätta 
under 2018. HVB-boenden (Hem för vård och boende) görs i flera fall om till stödboenden. Den nya 
Gymnasielagen som gäller från och med 1 juni 2017 påverkar även några ensamkommande barn i 
Borås. I Höstbudgeten 2017 har regeringen beslutat om ett tillfälligt utökat statsbidrag som ger 
kommunerna möjlighet att behålla kvar även de ensamkommande asylsökande som fyller 18 år i 
kommunen.  En ersättning med 4,2 milj. för 2017 och 2,1 milj kr för 2018 kommer att lämnas till Borås 
stad för denna grupp. En överenskommelse med Civilsamhället har gjorts om ett Idéburet Offentligt 
Partnerskap som innebär att föreningarna åtar sig att ordna boende genom värdfamiljer för flertalet av 
dessa ensamkommande asylsökande. Övriga asylsökande har förvaltningen tagit fram boendealternativ 
till. Ersättningen täcker inte de kostnader som det medför att ha kvar barnen och i så fall behöver dessa 
täckas på annat sätt. 
Bristen på lediga lägenheter i Borås får konsekvenser för målgruppen ensamkommande barns 
möjligheter att flytta ut från Hem för vård- och boenden (HVB), stödboende och familjehem. 

Asylsökande barn som bor med sina vårdnadshavare/föräldrar 
I landet finns en ökning av antalet asylsökande familjer med minderåriga barn och detta gäller även 
Borås. Många bor trångbott och har med sig traumatiska upplevelser. Antalet som kan bli aktuella för 
insatser inom Individ- och familjeomsorgen kan förmodas öka under de närmaste åren. 

Brist på bostäder - konsekvenser 
Generellt sett är utbudet av bostäder idag för lågt i Borås men bostadsbristens konsekvenser är inte lika 
för alla utan varierar beroende på exempelvis ekonomiska resurser. Kommunens ansvar i 
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hemlöshetsfrågan befinner sig mellan den generella bostadsförsörjningen och socialtjänsten. 
Socialtjänsten har inget generellt ansvar för att ordna en bostad till bostadslösa men kan däremot 
besluta om bistånd till boende med olika individuellt utformade insatser. Hemlösheten har blivit ett allt 
mer centralt problem för socialtjänsten. 

Särskilt svårt att tillgodose sitt behov av bostad har hushåll som har stora problem med att lösa sin 
bostadssituation själva och/eller är i behov av särskilda insatser från socialtjänsten för att kunna få en 
bostad. Möjligheten att  tillgodose bostadsbehoven för denna målgrupp sker främst genom omsättning 
inom det befintliga bostadsbeståndet. Det är svårt trots att IFO  har ett strukturerat samarbete med 
både de kommunala bostadsbolagen och privata bostadsbolag. En viktig del i detta är det boendesociala 
arbetet, som blir en trygghet som gör att bostadsbolagen låter socialtjänsten anskaffa lägenheter i deras 
bestånd och efter insatser ge de boende egna kontrakt. Nämnden avser att ta initiativ i syfte att öka 
antalet tillgängliga lägenheter inom ramen för sitt samarbetsuppdrag för boendeprocessen. 
 
Förändringar inom Familjerättsområdet 
Regeringen har tillsatt en utredning med uppdrag att se över reglerna för hur faderskap och 
föräldraskap fastställs. Utredningen ska bl.a. lämna förslag på hur reglerna om bekräftelse av faderskap 
och föräldraskap för ogifta kan moderniseras och förenklas, bland annat utifrån de möjligheter som 
digitaliseringen kan erbjuda. Utredningen skall lämna ett förslag senast 31 augusti 2018 och kan komma 
att påverka arbetet med faderskapserkännanden. 
 
Sprututbytesprogram 
Den 1 mars 2017 trädde en ny lag i kraft som syftar till att förbättra tillgången till sprututbyten för 
personer som injicerar droger. Sprututbyte bedöms vara effektivt för att bekämpa spridningen av 
smittsamma sjukdomar och rekommenderas av myndigheter i Sverige och internationellt. I en förstudie 
föreslogs att sprututbytesverksamhet startar på fyra orter i Västra Götaland, varav Borås är en. 
Verksamheten ska lokaliseras i närheten av sjukhusens infektionsklinik. Målgruppen är personer som är 
18 år och äldre och som injicerar droger. 

Mini Maria 
Förutsättningarna för en mottagning för barn och unga med riskbruk/missbruk kommer 2018 att 
utredas av  en  anställd projektledare som får hjälp av en projektgrupp. Målet är att starta upp en enhet i 
samverkan mellan region och kommun, som ska vara placerad  i Borås men vara en resurs även för 
övriga kommunerna. 

Spelmissbruk. 

En ny lagstiftning träder i kraft vid årsskiftet som jämställer spelmissbruk med övrigt  missbruk och 
tydliggör ansvaret för kommunen och regionen. I ansvaret ligger anhörigstöd vilket nämnden i 
dagsläget inte har resurser att arbeta med. 

Digitalisering - Informations- och kommunikationsteknik (IKT) 
Digitaliseringen ökar möjligheten för brukare att få kontakt med socialtjänsten. Det öppnar även upp 
för nya sätt att föra dialog mellan brukare och socialtjänsten. Tillskapandet av brukar - och 
närståendebaserade nätverk via socialtjänsten kan stödja möjligheter till självhjälp. Socialtjänstens 
handläggning kan effektiviseras och därmed förbättra servicen till brukarna. Nya e-tjänster är på gång 
att utvecklas inom t.ex. råd- och stöd och chattforum. Utvecklingen påverkar såväl arbetssätt som 
mjuk- och hårdvara i verksamheten. Utvecklingsarbetet kräver ekonomiska resurser. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden har i Kommunfullmäktiges budgetbeslut  för 2018 fått i uppdrag att införa 
Socialtjänsten online, för att förbättra och utveckla kontakten med barn och unga i Borås. 

Överenskommelse om samarbete mellan regionen och kommunerna                                        
Överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk gäller  
fr. o m 2017-04-01. Denna bygger på en lagstiftad skyldighet om samarbete kring två målgrupper och 
en generell skyldighet att samverka på individnivå. Ingen ska hamna mellan huvudmännens olika 
ansvarsområden och därför inte få den hjälp som individen behöver. Kostnadsansvaret ska klargöras i 
samband med placeringar. En schablon finns framtagen som anger att kommunen betalar 2/3 och 
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regionen 1/3 om de inte kommer överens  om en annan ansvarsfördelning. Kommunerna, psykiatrin 
och primärvården ska i samverkan arbeta för målgruppen personer med psykisk 
funktionsnedsättning/sjukdom och ett samtidigt missbruk tas om hand inom ramen för 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. 

Utväg - samverkan regionen och sjuhäradskommuner 
Kommuneras andel kommer att öka till 50 % och Utvägs personal utökas med en årsarbetare. Denna 
beslutade utökning finansieras av Individ- och familjeomsorgsnämnden som nu erhållit 
budgetkompensation för denna utökning. 

  

2.1 Förändring i budget 2018:2 jämfört med budget 2018:1 
Förändringar mellan budget 2018:1 och budget 2018: 2 är nya uppdrag. 

3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

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

Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Målvärde 

2017 
Utfall T2 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Antal genomförda 
medborgardialoger. 

 1 0 1 1 

Antal genomförda medborgardialoger. 

Så nås målet för indikatorn 
Hur når nämnden målet för indikatorn? 
 
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. Individ- och familjeomsorgsnämnden har som mål att ha 1 genomförd 
medborgardialog under 2018. 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag 
att utvärdera och vid behov ompröva verksamheten 
på Natthärbärget Kastanjen. Frågan om 

Verksamheten kommer att ta fram en plan för hur 
uppdraget ska utföras tillsammans med nämnden. 
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Uppdrag Så genomförs uppdraget 
öppethållande även under sommarhalvåret ska 
ingå i omprövningen. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska under året 
starta ett drogfritt stödboende för personer med 
missbruksproblematik.  Detta är en viktig del för att 
skapa ett anpassat utbud vilket är nödvändigt för att 
brukare med olika behov ska ges förutsättningar att 
bo genom stöd av interna insatser. 

Verksamheten har under 2017 haft ett 
utredningsuppdrag gällande stödboende för 
missbrukare. Detta underlag kommer att ligga till till 
grund för genomförande. 

3.2 Livskraftig stadskärna 

Målbild 
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av 
boende, handel och upplevelser. 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Målvärde 

2017 
Utfall T2 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Antal personer i en 
hemlöshetssituation som får 
eget förstahandskontrakt 
med hjälp av socialtjänsten. 

21 17  20 25 

2017 09 30 Har 15 personer fått egna kontrakt 

Antal personer i en hemlöshetssituation som får eget förstahandskontrakt med 
hjälp av socialtjänsten. 

Så nås målet för indikatorn 
I nämndens samordningsuppdrag ligger att tydliggöra samverkan och prioriteringar utifrån hemlösheten 
och bristen på bostäder i staden. Målet för indikatorn är  svårt att uppnå i 2017 års budget. Orsaken är 
dels bostadssituationen dels att flertalet med sociala kontrakt inte har möjlighet att trots stöd erhålla 
egna kontrakt på kort sikt. När det gäller Bostad först finns en överenskommelse med AB Bostäder om 
sex lägenheter per år, men ingen annan formell överenskommelse är gjord, utan vi får kontinuerligt ett 
mindre antal lägenheter  
utifrån de behov som finns. 
 
Metod: 
 
Systematiserat arbete med de sociala andrahandskontrakten och övergångslägenheterna för att de 
boende i större utsträckning ska uppnå målet ett eget kontrakt. En del i arbetet är samverkan med andra 
myndigheter och anpassat stöd till de boende utifrån deras individuella behov. Strukturerat samarbete 
med hyresvärdar och bostadsbolag i det vräkningsförebyggande arbetet. 
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3.3 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Målvärde 

2017 
Utfall T2 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

 6,4  6 5 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

 12  11 10 

Hälsa – friska medarbetare 
under ett år i % av andel 
anställda. 

 38  40 45 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 
Nämndens strategi för att minska sjukfrånvaron är att skapa förutsättningar för förvaltningens chefer 
att utöva sitt ledarskap samt att öka medarbetarnas delaktighet. Enheter som har närmare till chefen 
och ett stort inflytande över när och hur deras arbete utförs, har generellt sett lägre sjukfrånvaro. 
Nämnden ska också arbeta aktivt med sjukskrivningar och tidiga insatser. De sjukskrivna medarbetarna 
ska löpande ha kontakt med sin chef och bjudas in till arbetsplatsträffar och sociala aktiviteter så att de 
inte tappar kontakten med sina arbetsplatser. Enhetscheferna ska ha månadsuppföljningar där de träffar 
både ekonomer och representanter för HR för att bedöma verksamhetens resultat ur flera perspektiv. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så nås målet för indikatorn 
Inom nämndens verksamhetsområde anställs timavlönade i första hand inom boenden för de 
ensamkommande barnen. Många av dessa enheter är nystartade och nämnden ska stabilisera denna 
verksamhet genom att tillsvidareanställa medarbetare i större utsträckning än vad som har varit möjligt i 
ett inledningsskede. I samband med att personalstyrkan dimensioneras på respektive enhet ska den 
arbetade tiden för timavlönade minska. 

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. 

Så nås målet för indikatorn 
För att öka andelen helårsfriska ska nämnden arbeta med organisationskulturen. Arbetsmiljön ska 
präglas av trygghet, tillit och prestigelöshet. Ledarskapet ska vara närvarande och stödjande och 
medarbetarna ska ges möjlighet till en hög grad av medbestämmande. Nämnden ska genomföra och 
följa upp friskfaktorsinventering på varje enhet. Nämndens hälsoinspiratörer ska involveras i respektive 
verksamhets hälsoarbete. 
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4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Budget 2017 Prognos 
2017 

Budget 
2018:1 

Budget 
2018:2 Förändring 

Intäkter 194 269 180 504 171 626 201 942 30 316 

Kostnader -453 055 -446 904 -436 649 -474 341 -37 692 

Buffert -2 614 0 -2 677 -2 751 -74 

Nettokostnader -261 400 -266 400 -267 700 -275 150 -7 450 

Kommunbidrag 261 400 261 400 267 700 275 150 7 450 

Resultat 0 -5 000 0 0 0 

Ackumulerat resultat 0 0 0 0 0 

      

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0 

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

Nämnden har dessutom två av kommunfullmäktige fastställda samarbetsuppdrag. Ett särskilt 
samarbetsuppdrag för barn och unga samt ett särskilt samarbetsuppdrag för boendeprocessen mjuka 
frågor. Samarbetsuppdragen innebär: 

• Har befogenhet att sammankalla berörda nämnder 
• Har ansvaret för att samarbetsuppdragen kommer igång 
• Skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbetet 
• Formulera mål för arbetet 
• Att resultatet mäts, utvärderas och redovisas 

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

Nya uppdrag för år 2018: 

• Individ och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att utvärdera och vid behov ompröva 
verksamheten Natthärbärget Kastanjen som ligger på Badhusgatan. Frågan om öppethållande 
även under sommarhalvåret ska ingå i omprövningen. 

• Individ- och familjeomsorgsnämnden ska under året starta ett drogfritt stödboende för 
personer med missbruksproblematik. Detta är en viktig del för att skapa ett anpassat utbud 
vilket är nödvändigt för att brukare med olika behov ska ges förutsättningar att bo genom stöd 
av interna tjänster.  
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4.2.1 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder och styrelser 

Kommunfullmäktige har fördelat ut ett antal särskilda samarbetsuppdrag som ett sätt att tydliggöra 
ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. Uppdragen innebär att nämnden har: 

• befogenheter att sammankalla berörda nämnder 
• ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång 
• skapa förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete 
• formulera mål för uppdraget 
• resultat mäts, utvärderas och redovisas 

IFO-nämnden har två särskilda samarbetsuppdrag. 

1. Barn och unga 

IFO-nämnden har ett särskilt samarbetsuppdrag avseende barn och unga. 

Hur nämnden ska arbeta med uppdraget: 

Att i samverkan med övriga nämnder som möter barn och unga,  identifiera barn och unga i riskzonen 
för att i samverkan utforma ett effektivt och tvärprofessionellt stöd åt en grupp barn och unga eller det 
enskilda barnet/ungdomen. Nämnden avser att använda samarbetsstrukturen Säker och trygg Borås, 
där Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för samverkansgruppen Barn och unga i riskzonen. 
Inom ramen för detta arbete har en styrgrupp för SSPF, samarbetsmodell för skola, socialtjänst, polis 
och fritid inrättats. I övrigt använts närvårdsamverkans lokala arbetsgruppen, tillika lokal Västbusgrupp, 
när det gäller samverkan förskola, skola socialtjänst, region, inbegripet primärvård. Inom 
Västbussamarbetet används en form av samordnad individuell plan (SIP) som verktyg. För att utveckla 
intern samverkan inom Borås Stad kommer också SIP att användas. Genom projektet tidiga insatser för 
ökat skolnärvaro, har nämnden öppnat upp för serviceinsatser, utan biståndsbeslut för denna grupp. 
Detta arbete kommer att utökas under året i syfte att öka tillgängligheten att nå barn, unga och deras 
föräldrar i ett tidigt skede för att kunna erbjuda dem hjälp. 

Målsättning: 

Att genom en god samverkan tillse att barn och unga i riskzonen får det stöd och hjälp de behöver. Fler 
koordinerade insatser ger bättre effekt i stödet och ökar barnets förutsättningar att få hjälp tidigt. 

Kriterier för utvärdering: 

Indikatorer för löpande uppföljning av de koordinerade insatserna ska utarbetas i samverkan med 
berörda parter. 

Årligen rapporteras antal barn som genom samverkan erhållit koordinerade insatser. Även antal 
avvikelser där samsyn av handlingsplan för den unge inte uppnåtts analyseras och rapporteras. 

En utvärdering ska göras efter två år för att bedöma måluppfyllelse och brukarnas erfarenheter. 

2. Boendeprocessen 

IFO-nämnden har ett särskilt samarbetsuppdrag avseende boendeprocessens "mjuka frågor" 

Hur nämnden ska arbeta med uppdraget: 

Att i fortsatt samverkan med övriga nämnder skapa ett koordinerat arbetssätt som identifierar de utsatta 
grupper som är socialtjänstens ansvar och möjliggör anpassade insatser. En struktur med en politisk 
referensgrupp samt en arbetsgrupp med representanter från verksamheterna har skapats under våren 
2017. Grupperna avser att arbeta vidare och genomföra åtgärder som minskar hemlösheten och 
tydliggör ansvaret. Nämnden samordnar som en del i samarbetsuppdraget även det 
vräkningsförebyggande arbetet som bidrar till att människor inte hamnar i en hemlös situation. 

Målsättning: 



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Budget 2018:2 11(18) 

Att minska antal personer som är hemlösa utifrån socialstyrelsens definition av hemlöshet i utfallet ifrån 
Borås Stads årliga kartläggning av hemlösheten. Att genom vräkningsförebyggande arbete minska 
antalet personer som hamnar i en hemlös situation 

Kriterier för utvärdering 

Årligen rapporteras antal personer som genom samverkan erhållit individuella insatser och löst 
bostadssituationen. Avvikelser där samsyn för att förhindra hemlöshet inte uppnåtts analyseras och 
rapporteras. 

  

4.3 Ekonomiska förutsättningar 
Individ- och familjeomsorgsnämnden kommunbidrag för år 2018 är 271 500 tkr. 

Jämfört med år 2017 är ökningen av kommunbidraget 13 750 tkr. Utav ökningen av kommunbidraget 
är uppräkning av löner med 2,7 % samt övrigt med 1,9 %. Övriga poster som finns i det utökade 
kommunbidraget är: 

• Öppnande av nytt drogfritt stödboende 1 500 tkr för andra halvåret 2018 
• Tvång i öppenvård 2 000 tkr 
• KAL satsning 3 750 tkr 
• Utväg 500 tkr. 

Nämnden beräknar gå minus under år 2017 med 5000 tkr. Minusresultatet är köp av platser under vård 
av vuxna, tvång i öppenvård. De tre senaste åren har tvång i öppenvård kostat IFO enligt nedan 

• År 2014, 1 129 tkr 
• År 2015, 4 794 tkr 
• År 2016, 7 429 tkr 
• År 2017, 5 000 tkr, prognos 
• År 2018, 4 000 tkr, prognos  

Nämnden har också svårigheter med att finansiera köp av externa platser inom barn och ungdomsvård 
gällande köp av externa platser 13-20 år samt köp av externa familjehem 

  

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet 

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att åstadkomma ett jämställt och långsiktigt, hållbart samhälle. 
Det innebär att jämställdhetsperspektivet införlivas i allt beslutsfattande, all planering och allt utförande 
i alla verksamhetsområden – från politiska beslut till effekter för brukarna. Forskning och 
kartläggningar visar att föreställningar om kön tycks påverka såväl utredningsbenägenhet som 
behandlingsinsatser inom socialtjänsten.  För att påbörja ett jämställdhetsintegrerat arbete är det 
centralt att kartlägga för att synliggöra eventuella skillnader och likheter mellan pojkar/män och 
flickor/kvinnor avseende anmälningar, utredningar och insatser. Planeringen är att ta fram köns- eller 
åldersuppgifter från verksamhetssystemen när det gäller anmälningar, utredningar och insatser. 
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4.4 Verksamhet 2018 

Tkr Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Budget 
2018:1 

Budget 
2018:2 Förändring 

Central administration      

Intäkt 3 091 3 091 3 091 3 306 215 

Kostnad -14 505 -14 005 -15 141 -15 422 -281 

Nettokostnad -11 414 -10 914 -12 050 -12 116 -66 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 902 -1 902 -1 700 -1 734 -34 

Nettokostnad -1 902 -1 902 -1 700 -1 734 -34 

Allmän IFO-verksamhet      

Intäkt 3 890 5 690 3 890 3 890 0 

Kostnad -66 001 -62 340 -66 987 -70 691 -3 704 

Nettokostnad -62 111 -56 650 -63 097 -66 801 -3 704 

Barn och ungdomsvård      

Intäkt 9 830 9 830 9 832 13 164 3 332 

Kostnad -129 193 -137 768 -132 040 -128 793 3 247 

Nettokostnad -119 363 -127 938 -122 208 -115 629 6 579 

Vård av vuxna      

Intäkt 13 693 13 693 14 143 14 271 128 

Kostnad -77 689 -82 689 -80 111 -90 390 -10 279 

Nettokostnad -63 996 -68 996 -65 968 -76 119 -10 151 

Flyktingverksamhet      

Intäkt 163 765 185 000 140 670 167 311 26 641 

Kostnad -163 765 -185 000 -140 670 -167 311 -26 641 

Nettokostnad 0 0 0 0 0 

Övrig verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 0 0 

Nettokostnad 0 0 0 0 0 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -2 614 0 -2 677 -2 751 -74 

Nettokostnad -2 614 0 -2 677 -2 751 -74 

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      
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Tkr Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Budget 
2018:1 

Budget 
2018:2 Förändring 

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

Totalt      

Intäkt 194 269 217 304 171 626 201 942 30 316 

Kostnad -455 669 -483 704 -439 326 -477 092 -37 766 

Nettokostnad -261 400 -266 400 -267 700 -275 150 -7 450 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet. 

Kommunfullmäktige beslutade att införa centrala facknämnder från och med 2017. Nämndens arbete 
ska vidareutvecklas under 2018 för att nå målbilden: 

• förutsättningar för en likvärdig och rättvis service till stadens invånare oavsett var du bor, 
• förbättrad effektivitet, 
• att organisationen ges förutsättningar att ta ett samlat ansvar för verksamheten och har 

befogenheter, förknippande med detta ansvar, 
• en fortlöpande, samlad och kontrollerad utveckling av verksamheten och kvalitet som möte 

invånarnas behov, 
• att samverkan kring insatser för barn och unga ska stärkas ytterligare, 
• att styrning, ledning och uppsikt underlättas,  

Nämnden ska medverka med socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och som 
kommer att etableras i Borås. 

Arbetet att stärka familjehemmen ska även fortsätta under 2018. 

Unga asylsökande som fyller 18 år ska få stanna kvar i Borås Stad till dess den enskildes ansökan om 
asyl är avgjord. 
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Alla förvaltningar som använder bilar eller upphandlar biltransporter ska i första hand välja eldfordon. 
Hela den bredd av eldfordon som marknaden erbjuder - cykel, moped, minibil, bil etc - ska beaktas och 
typ av storlek väljas efter fastställt transportbehov. 

Socionomer är ett bristyrke där det gjorts ett stort arbete med att rekrytera och behålla personalen. 
Även fortsättningsvis kommer det att satsas lönemässigt på socionomer, dels genom en särskild 
lönesatsning men även på de socionomer som arbetat länge hos oss genom en s.k. erfarenhetssatsning. 

Central administration 

Central administration består av förvaltningsledning, kvalitet och utveckling, ekonomifunktion, 
personalfunktion samt övrigt stödverksamhet. Den centrala administrationen arbetar tillsammans med 
verksamheten med utveckling och ständiga förbättringar. 

Politisk verksamhet 

Politisk verksamhet består av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 50 % av 
nämndsekreterare. 

Allmän IFO Administration 

Allmän IFO administration består av administration av myndighetsutövning för barn och ungdomsvård 
samt vård av vuxna. Inom myndighetsutövning barn och ungdomsvård är verksamheten uppdelad i tre 
områden. Inom myndighetsutövning vård av vuxna är verksamheten uppdelad i två områden, vuxen 
och unga vuxna. KAL-satsningen på 3 750 tkr innebär förutom satsning lönemässigt på socionomer 
även två nya tjänster. 1 tjänst inom kommunikation och 1 tjänst inom rekrytering. 

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

Under allmän IFO administration ingår också socialrådgivare vid familjecentraler samt krisstöd vid 
allvarlig händelse. 

  

4.4.1 Förändring i budget 2018:2 jämfört med budget 2018:1 

Förändringen mellan budget 2018:1 och budget 2018:2 är nya uppdrag. 

4.4.2 Barn- och ungdomsvård 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  
Nämnden har fastställt ett program för stärkt social barn- och ungdomsvård med fokus på fem 
områden - frigöra och utveckla, helhetssyn, förutsättningar, medskapande och samverkan. 
Handlingsplaner tas nu fram som är kopplade till områden i programmet. 

Brukarnas mångfacetterade behov ställer stora krav på verksamheten och nämnden ska fokusera på 
tidiga insatser. Arbetsmodellen Rätt matchat stöd tillämpas och kommer fortsätta utvecklas så att den 
samlade kompetensen inom individ- och familjeomsorgen nyttjas optimalt för bäst matchat stöd till den 
enskilde. 

En förstärkt familjehemsvård implementeras i verksamheten och bidrar till bättre och mer samlat stöd 
till de placerade barnen. 

Ett processorienterat arbetssätt ska tillämpas som sätter brukaren i fokus. Det processorienterade 
arbetssättet ställer krav på uthållighet och långsiktigt tänkande och bidrar till ett bättre helhetsperspektiv 
med fokus på förbättringar till nytta för brukaren. Aktörerna som finns kring individen ska tillsammans 
med denne verka som ett gemensamt team för att tillvarata de samlade resurserna och därmed 
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effektivisera verksamheten. 

Det är mycket svårt att rekrytera socionomer och främst socialsekreterare till myndighetsutövningen 
men även svårt att rekrytera kompetent och erfaren personal till insatsfunktionen. Inom 
myndighetsutövningen är ca en tredjedel av tjänsterna vakanta och konsulter anlitas för att täcka en del 
av personalbristen. Resurser till personalförstärkningar som gör skillnad behövs, vilket inte ryms inom anvisad 
planeringsram. 

Genom att förbättra arbetsvillkoren inom socialtjänsten blir de anställda själva de bästa ambassadörerna 
för yrket och bidrar till att verksamheten kan attrahera, rekrytera, behålla och utveckla personal. På 
detta sätt skapas förutsättningar för verksamheten att fortsätta utvecklas, kvalitetssäkras och 
effektiviseras. 

Konsekvenser av rambudget 

Brukarperspektiv: 

Arbetsmodellen Rätt matchat stöd ska leda till att fler barn och unga som är i behov av socialtjänstens 
insatser erhåller vård anpassad efter sina behov. Bristen på personal medför att barn och unga som kan 
tänkas vara i behov av socialtjänstens stöd i ett tidigt skede inte får sina behov tillgodosedda. 
Ambitionsnivån har fått sänkas för att klara säkerställa att barn och unga får sitt skyddsbehov 
tillgodosett. 

Medarbetarperspektiv: 

Arbetsbelastningen är hög inom myndighetsfunktionen till följd av personalbrist då behörig personal 
inte lyckats rekryteras. Inom den sociala barn- och ungdomsvården finns lagreglerade behörighetskrav 
för att utföra vissa arbetsuppgifter. Dessa krav innebär i praktiken att det endast är en socionomexamen 
som ger behörighet. En god personalbemanning och tillgång till arbetsledning är en förutsättning för att 
kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet. 

Verksamhetsperspektiv: 

Samverkan både internt och externt är en framgångsfaktor och leder till ett effektivare resursutnyttjande 
där den enskilde ska erhålla vård utifrån identifierade behov. Arbetsmodellen Rätt matchat stöd leder 
till en ökad flexibilitet och ett ökat samarbete mellan verksamheterna inom insatsfunktionen men också 
mellan insatsfunktionen och myndighetsutövningen. Verksamheten får en god överblick över de behov 
som efterfrågas och anpassar utbudet av insatser efter detta. 

Ekonomiperspektivet: 

Ett helhetsperspektiv kring individen är nödvändigt och att berörda aktörer tar ansvar för det egna 
verksamhetsområdet samt samverkar och erbjuder insatser utifrån individens behov koordinerat för 
bästa effekt. Därigenom skapas också en ökad effektivitet. Den rådande personalbristen riskerar att 
strategin med tidiga insatser inte kan tillämpas och att kostnader skjuts på framtiden. Komplexiteten i 
den enskildes situation riskerar därmed öka som på sikt kräver fler omfattande och kostsamma insatser. 

4.4.3 Vård av vuxna 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  
Nämnden har fått i uppdrag från Kommunfullmäktige att starta ett stödboende för personer som varit i 
missbruk, att inom ramen för sitt samordningsansvar tydliggöra mandat och befogenheter kopplat till 
biståndsbeslut om sociala bostäder och utreda hur bostäder kan samordnas åt de som står långt ifrån 
bostadsmarknaden. 

Kommunfullmäktige beslutade 2015 att Borås Stad skulle delta i en förstudie om sprututbytesprogram. 
Förstudien är gjord men det fortsatta arbetet kommer inte i nuläget att kräva ökade resurser för 
nämnden då tidpunkt för uppstarten av enheten är oklar. 
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Från och med årsskiftet kommer ansvaret för spelmissbruk att läggas in i socialtjänstlagen och i hälso 
och sjukvårdslagen. Ansvaret för förebyggande arbete och behandling av spelmissbruk tydliggörs och 
tillgången på vård och behandling behöver i viss mån utökas. Om anhörigstöd ska ingå som en insats 
kommer det att innebära en ökad kostnad för nämnden. 

Konsekvenser av rambudget 

Brukarperspektiv. 

Nämnden planerar att fortsätta arbeta med brukarenkäter och brukarrevisioner som en del i målet  att 
uppnå delaktighet för brukarna i utredningar och val av insatser. 

Nämnden rapporterar årligen antal personer i en hemlös situation som genom samverkan erhållit 
individuella insatser och löst sin bostadssituation. En allt svårare bostadsmarknad och att det krävs 
längre individuella insatser för brukare som står långt ifrån ett eget kontrakt påverkar måluppfyllelsen. 

Nämnden arbetar sedan 2017 riktat mot gruppen unga vuxna med en egen myndighetsutövning. 
Bakgrunden var dels att de mellan 18-20 år hamnade mellan stolarna, dels att det krävs nya arbetssätt 
för att nå och ge adekvata insatser till målgruppen. Det innebär att målgruppen kan komma att utökas 
och förändras. En förutsättning för en god resultatuppfyllelse är samverkan med regionen, utifrån 
överenskommelsen för målgrupperna med psykisk ohälsa och/eller missbruk och samverkan inom det 
sociala klustret. Målet för samverkan är att brukarna ska få insatser utifrån behov utan att interna eller 
externa gränser tillåts utgöra ett hinder. 

Medarbetarperspektiv 

Arbetsbelastningen är hög för enhetscheferna och stödfunktioner måste utvecklas för att kunna 
vidmakthålla ett hållbart och närvarande ledarskap. Under 2017 har det tydliggjorts att 
verksamhetsområdet har få antal chefer utifrån uppdraget och i samband med att nämnden ska starta 
ett nytt boende under 2018 kommer det att bli en enhetschef till. Hela verksamhetsområdet har idag en 
metodhandledare och en till har rekryterats inom ram. Utifrån arbetsbelastningen för enhetscheferna 
inom verkställigheten finns behov av en även där. 

Behovet av interna öppenvårdsinsatser har ökat arbetsbelastningen på insatssidan och skapat köer 
framförallt för gruppen självsökande. Kritiska framgångsfaktorer är att rekrytera och behålla personal 
med rätt kompetens och att arbeta med kompetensutveckling inom verksamheterna. 

Verksamhetsperspektiv 

Ett drogfritt boende kommer att startas hösten 2018 vilket blir en viktig del för att skapa ett anpassat 
utbud. Det är nödvändigt för att brukare med olika behov ska ges förutsättningar att bo med stöd av 
interna insatser. Arbetet med Rätt matchat stöd har startats för boendeinsatser, dels för att utveckla och 
optimalt nyttja resurserna och dels för att förbättra klienternas delaktighet. 

Boendet på entreprenad för samsjuklighet missbruk-psykisk ohälsa flyttade till nya lokaler i slutet av 
2016 efter en ny upphandling. Avtalstroheten följs upp hösten 2017. 
 
Den öppna insatsen Cedern flyttades över till Insats/Vuxen i den nya nämnden samtidigt som Krisstöd 
vid allvarlig händelse och Sociala jouren. Insatserna har genomlysts i och med överflyttningen, krisstöd 
har i samverkan med CKS reviderats för att passa den nya organisationen och arbete för att tydliggöra 
Cedern och Sociala jourens uppdrag pågår. För sociala jourens del innebär det att ett nytt avtal med 
kranskommunerna kommer att skrivas. 

Ekonomiperspektiv 

Vi ser en ökning av antalet externt placerade och de som placeras har ofta samsjuklighet vilket innebär 
högre kostnader per vårddygn. Nämnden ser en möjlighet att genom att utöka Smedjan, en intern 
öppenvårdsform som till stor del ersatt extern öppenvård, ytterligare kunna minska externa kostnader. 

Förslaget med en minskning av antalet dygn när brukare inom psykiatrin bedöms som färdigbehandlade 
och betalningsansvar inträder kan öka kostnaderna. Överenskommelsen mellan regionen och 
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kommunen avseende betalningsansvar vid externa placeringar förväntas bli positivt för nämnden. 
Kostnaderna för tvång i öppenvård ger ett prognostiserat underskott . 

Enligt Kommunstyrelsens beslut 2006 gällande gränser och ansvarsområden betalar IFO nämnden för 
brukare som bott på Kaptensgatan om de flyttas till ett vård och äldreboende. Oavsett om brukaren är 
över 65 eller yngre vid flytten gäller kostnaden livet ut. Det är en kostnad som 2017 är ca en miljon för 
nämnden som inte är budgeterade. Kostnaden var inte budgeterat på IFO när de tillhörde SOF. 

4.4.4 Flyktingverksamhet 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  
Inom flyktingverksamheten råder samma förutsättningar, villkor och förhållningssätt som för övrig 
barn- och ungdomsvård. Undantaget ett omfattande omställningsarbete som en följd av den kraftigt 
ökade invandringen under 2015 och det nu rådande regelverket där ytterst få ensamkommande barn 
anvisas kommunen. 

Konsekvenser av rambudget 

Brukarperspektiv: 

Antalet ensamkommande barn som anvisas kommunen förväntas även under 2018 ligga på en låg nivå. 
Många av de barn och unga som kom under 2015 fyller 18 år och en del skrivs också upp i ålder och 
överflyttas till Migrationsverket eller erbjuds fortsatt boende med hjälp av Civilsamhället via en 
överenskommelse som fattats om Idéburet offentligt partnerskap. För verksamheten medför detta en 
volymminskning. Det finns en större oro inom gruppen som en följd av den förändrade asylpolitiken. 
Ungdomar som erhåller uppehållstillstånd blir kvar längre än nödvändigt i hem för vård och boende 
men också i stödboenden som en följd av bostadsbristen. Blockförhyrning har påbörjats där 
ungdomarna med uppehållstillstånd och som saknar vårdbehov erbjuds ett hyreskontrakt. 

Medarbetarperspektiv: 

Omställningsarbetet med minskade volymer innebär att verksamheten kommer ha övertalig personal 
och uppsägningar kommer ske. 

Verksamhetsperspektiv: 

Verksamheten avvecklar flera hem för vård och boende. Två av dem är omvandlade till stödboende. 
Från april 2018 beräknar verksamheten ha 45 platser i stödboende och ca 25 platser i hem för vård och 
boende i egen regi men utifrån nuvarande prognos kommer omställningsarbetet fortgå och fler 
boenden kan komma avvecklas. 

Ekonomiperspektivet: 

Migrationsverkets ersättning för verksamheten har minskat och som en följd av detta anpassas 
insatserna. Den rådande bostadsbristen får till följd att ungdomar blir kvar längre än nödvändigt inom 
socialtjänsten och dess insatser. 

En tillfällig statlig ersättning betalas till kommunen för att möjliggöra att asylsökande ungdomar som 
fyllt 18 år ska kunna vara kvar inom kommunen. En överenskommelse om Idéburet offentligt 
partnerskap har gjorts som innebär att de ingående föreningarna erhåller ett kommunbidrag för att bistå 
med boende hos värdfamiljer och stöd till berörda ungdomar. Stadsbidraget kommer inte täcka de 
faktiska kostnaderna och nämnden har fått förhyra bostäder till den grupp som de ingående 
föreningarna inte lyckats lösa boendet för. 



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Budget 2018:2 18(18) 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Individ- och familjeomsorg. 

5.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Antal aktualiserade barn och 
ungdomar 

 1 950 2 050 

Andel aktualiserade av totala antalet 0-
20-åringar, % 

  7,5 

Antal barn och unga med 
heldygnsinsatser 

 190 145 

Antal barn och unga med 
öppenvårdsinsatser 

  600 

Antal ensamkommande barn med 
heldygnsinsatser 

  150 

5.1.2 Vuxen 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Antal aktualiserade personer mellan 
21-64 år 

 1 000 1 150 

Andel aktualiserade av totala antalet 
personer mellan 21-64 år (%) 

 1,7 1,8 

Antal vuxna personer över 20 år med 
heldygnsinsatser 

 90 90 

Antal vuxna personer över 20 år med 
öppenvårdsinsatser 

  100 

6  Investeringar 
Projekt Total 

utgift 
Utgift 

tom 2017 
Budget 

2018 Plan 2019 Plan 2020 

      

Summa      

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inga investeringsprojekt för år 2018. 
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Riskanalys 2018 för Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 
 
Förslag till beslut 
Att Individ – och familjeomsorgsnämnden fastställer Riskanalysen för 2018 
efter genomförda förändringar och tillägg samt  
att översända denna till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. 
 
Ärendet i sammanfattning 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde som finns inom 
nämnden. Nämnden ska upprätta en organisation för sin interna kontroll. 
Utifrån en riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller 
rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret. Inför 2018 har 
förvaltningen med utgångspunkt från förra årets riskanalys och en 
genomgång av för nämndens verksamhetsområden aktuella risker gjort en 
utgångspunkt för en riskinventering och  värdering av dessa risker. 
Nämnden värderar nu denna inventering i samband med nämndsmötet och 
gör eventuella förändringar. Därefter fastställs riskanalysen för 2018. 
 
Ärendet i sin helhet 
Riskanalyser behöver göras i många olika situationer och på olika områden. 
Syftet med riskanalyser är att identifiera risker som är förknippade med det 
område som analyserats och att med analysen som grund kunna besluta om 
vilka åtgärder som ska vidtas för att minska eller helt eliminera dessa risker. 
Samtidigt som en riskanalys görs skapas en riskmedvetenhet i förvaltningen 
och i verksamheterna. Riskanalysen skall mynna ut i en intern kontrollplan 
som skall leda till att riskerna minimeras. 
 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Individ- och familjeomsorgen ska årligen 
fastställa en intern kontrollplan som syftar till att följa upp att det interna 
kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 
verksamhetsområde. Utifrån en riskanalys ska nämnden välja ut processer, 
områden och/eller rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret. Att 
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granska samtliga rutiner och system skulle ge en mycket säker verksamhet 
men kräva mycket tid och resurser. Vissa kontrollmoment måste väljas ut. 
För att kunna välja ut kontroller ska årligen göras en riskanalys. När risker 
har identifierats skall de värderas. Analysen delas upp i en del som beskriver 
sannolikheten för fel, misskötsel och brister i måluppfyllelse och i en del 
som beskriver konsekvenser. Konsekvenser kan uttryckas som mänskliga, 
verksamhetsmässiga, ekonomiska eller politiska följder som kan uppstå. De 
riskområden som bör analyseras är: 

• omvärldsrisker, till exempel befolkningsförändring som kan påverka 
stadsdelsnämndens verksamhet  

• redovisningsrisker, kan bland annat innebära att underlag och 
antaganden är felaktiga eller räkenskaperna inte är tillförlitliga  

• legala risker, exempelvis nya lagar eller förordningar som påverkar 
nämndens verksamhet  

• verksamhetsrisker, inkluderar även kvalitetsfrågor, risken att 
stadsdelsnämnden inte når sina verksamhetsmål eller att 
verksamheten inte drivs på ett kostnadseffektivt sätt  

• bristande efterlevnad av regelverk, det vill säga att verksamheten inte 
lever upp till lagar och förordningar eller till interna regelverk  

• förtroendeskador i form av till exempel vidlyftig representation, 
mutor och bestickning. 
 

Riskanalys kan genomföras på flera olika sätt. Inför 2018 har förvaltningen 
med utgångspunkt från föregående års riskanalys och en genomgång av för 
nämndens verksamhetsområden aktuella risker gjort en riskinventering och 
en värdering av dessa risker.  Riskerna som identifierades i 2017 års 
riskanalys har följts genom den interna kontrollplanen. Kontrollmomenten 
är ännu inte slutligt genomförda. Verksamheterna har dock följt dessa risker 
och har haft möjlighet att bidra till värderingen inför årets riskanalys. 
 
Nämnden har nu möjlighet att utifrån sitt perspektiv ta del av de 
identifierade riskerna, göra en egen värdering/omvärdering samt vid behov 
lägga till andra riskområden. Riskanalyser avser att utmynna i en intern 
kontrollplan och de risker som föreslås hanteras i planen anges i 
förvaltningens förslag. Riskbilder med riskbedömning 9 eller högre i 
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riskanalysen ska tas med i den interna kontrollplanen. 
 
Till riskanalysen för 2019 kommer arbetet med  framtagandet av planen att 
förskjutas i tid och riskanalys och intern kontrollplan skall vara gjorda senast 
den 29 augusti 2018. Genom detta förändrade årshjul så kommer den 
kommande riskanalysen göras utifrån resultatet från  uppföljning av 2017 års 
kontrollplan samt givetvis en ny inventering av risker. 
 
Underlag för Riskanalys 
Bifogas förvaltningen genomgång av risker inför 2018. 
 
Facklig samverkan 
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2017-12-09. 

 
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMNDEN 
 
 
Mats Tolfsson 
Ordförande 

 
Anna-Lena Sellergren 
Förvaltningschef 



Riskananlys 2018 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2017/00229 

 

 
 
1 Inledning  
Riskanalys behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Risker ska identifieras och värderas utifrån  
 verksamhets-, medborgar- och ett politiskt/demokratiskt perspektiv  
 ekonomiska, politiska, verksamhetsmässiga och förtroenderelaterade parametrar  

 
Risker ska värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. Risk innebär sannolikheten för att fel uppstår. Konsekvens innebär de ekonomiska och 
verksamhetsmässiga konsekvenser som uppstår vid fel. Riskanalysen bör genomföras årligen.  
 
När allvarlighetsgrad och sannolikhet ska skattats används riskmatrisen för att bestämma det numeriska värdet på riskens storlek. Riskens storlek 
fastställs till en riskpoäng genom att multiplicera värdet för bedömd allvarlighetsgrad med den bedömda sannolikheten. 
Vid risker som skattas till mer än 8 värderas risken som stor och de bakomliggande faktorerna ska identifieras och en handlingsplan ska tas fram. I 
kommentarsfältet skall kommentar skrivas ifall nämnden valt att inte föra över en riskbild med riskbedömning 9 eller högre till planen.  
 
Konsekvenser  
1. Försumbar (är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen)  
2. Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen)  
3. Kännbar (uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen)  
4. Allvarlig (är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa)  
 
Sannolikheter  
1. Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå)  
2. Mindre sannolik (risken är mycket liten för att fel ska uppstå)  
3. Möjlig (det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå)  



4. Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå  
 
Multiplikation  
1-3. Inget agerande krävs, vi accepterar riskerna  
4-8. Rutinen/processen bör hållas under uppsikt 
9-12.Rutin/processen bör åtminstone tas med i kommande intern kontrollplan 
16.   Direkt åtgärd krävs 
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Sannolikt 4 8 12 16 

Möjlig 
 

3 6 9 12 
 
 

Mindre 
sannolikt 

2 4 6 8 
 
 

Osannolikt 1 
 

2 3 4 
 
 

 Försumbar Lindrig Kännbar Allvarlig 
 
 

Konsekvens/allvarlighetsgrad 



Riskanalys  2018 (Individ- och familjeomsorgsnämnden) inför Intern Kontrollplan 
 

Kategori Verksamhet / Process Riskbild Beskrivning Konsekve
ns 

Sannolikh
et 

Riskbe
dömni
ng 

Till 
plan 

Kommentar 

Styrning 
och 
ledning 

Synpunktshantering/ 
Kvalitet 

Handläggningstid i 
synpunktshanteringssyste
met 

Risk för att 
handläggningstiden i 
synpunktshanteringssyste
met inte hålls 

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej Handläggningstiden har hållits 
väl men det har varit få 
synpunkter under 2017 

Styrning 
och 
ledning 

Ledningssystem för 
kvalitet 

Risk för att brukar klienter 
inte får rätt insatser  

Personal har inte 
kännedom och följer 
antagna rutiner 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja Vissa delar i ledningssystemet 
är under utveckling såsom 
rutiner för avvikelser.  
 

Styrning 
och 
ledning 

Hantering av allmänna 
handlingar 

Risk för att allmänna 
handlingar inte hanteras 
korrekt på enheterna 

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

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej Risk med nytt system för 
nämndshantering Ciceron . 
. 

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

Personal har inte tillräcklig 
kompetens eller följer inte 
rutin vid direktupphandling 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  

Ekonomi Upphandling av 
vårdgivare 

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

Risk i samband med köp 
av HVB eller familjehem 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Nej Görs mycket få köp utanför 
ramavtal där detta redan är 
kontrollerat i samband med 
upphandling. 

Ekonomi Representation Risk att riktlinjer för 
representation inte följs 

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

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  



Kategori Verksamhet / Process Riskbild Beskrivning Konsekve
ns 

Sannolikh
et 

Riskbe
dömni
ng 

Till 
plan 

Kommentar 

Ekonomi Bankkort Risk för felaktig hantering 
av bankkort 

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

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej  

Ekonomi Statsbidrag/ersättningar Risk att inte samtliga 
statsbidrag eller 
ersättningar söks 

Att inte 
statsbidragsansökningar 
görs inom alla relevanta 
områden för samtliga 
personer 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  

Ekonomi Kundfakturor Risk att felaktiga 
kundfakturor skickas ut 

Risk att debiterar fel 
person eller verksamhet 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

4 Nej Få kundfakturor hanteras av 
verksamheten 

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

Risk att inte kunna 
rekrytera socionomer 

4.Allvarlig 4.Sannolik 16 Ja  

Personal Introduktion Risk för att det inte sker 
en bra introduktion 

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

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja  

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

Risk för arbetsmiljö och 
eventuella arbetsskador 

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja Följs upp i det Systematiska 
arbetsmiljöarbetet genom 
tillbuds och 
arbetsskaderapporteringar.  

Personal Lön Risk för felaktig 
löneutbetalning 

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

3.Kännbar 2. Mindre 
sannolik 

8 Nej  

Egen 
verksamh
et 

Ersättning för 
ensamkommande 

Risk pga förändringar i 
ersättningssystemet och 
rutiner kring återsökning 
via statsbidrag 

 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Nej  

Barn och 
unga 

Tid för möten med 
brukare 

Risk att det blir för lite tid 
för att möta brukare 

Risk att inte använda 
videokonferens eller liknande 
digital tekning för möte och 
då få för stor tidsåtgång 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  



Kategori Verksamhet / Process Riskbild Beskrivning Konsekve
ns 

Sannolikh
et 

Riskbe
dömni
ng 

Till 
plan 

Kommentar 

Egen 
verksamh
et 

Rekrytering Familjehem Risk att inte kunna 
rekrytera och behålla 
familjehem 

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

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja  

Egen 
verksamh
et 

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

Brister i upphandling 4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Nej Kopplas ihop med risk inom 
kategorin ekonomi som 
handlar om upphandling av 
institutionsplatser därav inte 
en egen punkt i planen 

Egen 
verksamh
et 

BoU mötet med barnet Risk att handläggaren inte 
träffar barnet i utredningen 
 

8 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Nej  

Egen 
verksamh
et 

Vuxen 
Delaktighet/medskapande 

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

 4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja   

Egen 
verksamh
et 

Medskapande/delaktighet 
BoU 

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

 4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja  

 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 74 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
ifo@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Margareta Jensholm 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2017-12-29 

Instans 
Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2017-00231 
002 

  

 
  

 

Fullmakt att företräda Individ- och familjeomsorgs-
nämnden i domstolar med mera 2018 

Förslag till beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har att fatta beslut om vilka tjänstemän 
som ges fullmakt att företräda nämnden i domstolar med mera. Beslutet tas 
inför varje nytt år. De tjänstemän som framgår av beslutsförslaget föreslås få 
fullmakt att representera Individ- och familjeomsorgsnämnden på det sätt som 
anges.                      

Ärendet i sin helhet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att bevilja de tjänstemän som 
framgår av underlaget fullmakt att representera Individ- och familjeomsorgs-
nämnden på det sätt som anges. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ger fullmakt till: 

- Förvaltningschef Anna-Lena Sellergren 

- Verksamhetschef Agneta Kettil 

- Verksamhetschef Vanja Myrén 

- Kvalitets- och utvecklingschef Hans Abrahamson 

- Enhetschef Eva Eriksson 

- Enhetschef Marianne Gunnarsson 

- Enhetschef Sara Jönsson 

- Enhetschef Maria Trygg 

- Enhetschef Gisela Trapp 

- Enhetschef Johan Andersson 

- Enhetschef Rebecca Albert 

- Socialt ansvarig samordnare – SAS Miriam Orlenius 

- Den någon av dem vid ett flera tillfällen förordnar i sitt ställe 



Borås Stad 
  Sida 
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Ovan nämnda tjänstemän eller den de sätter i sitt ställe ges fullmakt att vid alla 
domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter väcka, utföra, fullfölja och 
bevaka Individ- och familjeomsorgsnämndens talan samt ta emot delgivningar 
och anta eller förkasta förlikningsförslag. 

Ovan nämnda tjänstemän eller den de sätter i sitt ställe får också, där de med 
stöd av denna fullmakt för talan i mål och ärende, uppbära, motta och kvittera 
betalningar och säkerheter. 

Ovan nämnda tjänstemän eller den de sätter i sitt ställe förutom domstol iaktta 
och bevaka kommunens rätt när den är ifrågasatt. 

Ovan nämnda tjänstemän eller den de sätter i sitt ställe att för Individ- och 
familjeomsorgsnämndens vägnar framställa ansvarsyrkanden, motta 
delgivningar av stämningar, kallelser och handlingar av olika slag. 

Denna fullmakt gäller från och med 1 januari 2018 och till och med 2018 års 
utgång.      

Mats Tolfsson 
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  
Förvaltningschef 
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                    Chef kvalitet- och utvecklingsenheten                     Dnr: IFON 2017/00216 
 
 

 
 
 
Förlängning av entreprenadavtal med Nytida avseende 
verksamheten på Badhusgatan 1 B 
 
Förslag till beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta: 
 
Att förlänga entreprenadavtalet med Nytida ett år fram till 2019-10-31. 
 
 
Ärendet i sammanfattning 
Badhusgatan 1B är ett behandlingshem, boendestöd och stödboende för vuxna med 
missbruk i kombination med psykisk ohälsa. Verksamheten på Badhusgatan drivs för 
närvarande på entreprenad av Nytida. Nuvarande avtal för Badhusgatan sträcker sig till 
och med 2018-10-31. Genom att förlänga avtalet ges möjlighet att påbörja uppföljning  
av verksamheten och det nuvarande avtalet samt förbereda och genomföra en ny 
upphandling av ett avtal. Möjlighet finns även att förlänga avtalet ytterligare ett år fram 
till 2020-10-31 eller att förbereda en övergång i egenregi. 
 
 
Ärendet i sin helhet 
Det finns möjlighet att förlänga det nuvarande entreprenadavtalet med maximalt 24 
månader, vilket innebär att nuvarande avtal som längst kan förlängas till och med  
2020-10-31. Även kortare förlängningsperiod kan tecknas med nuvarande utförare eller 
förlängningar i olika steg. 
 
En förlängning av nuvarande avtal ska meddelas senast nio månader innan avtalet löper 
avtalet, dvs. senast 2018-01-31. 
Det tar tid att starta upp eller ta över en verksamhet, oavsett om det gäller övergång 
mellan två entreprenörer eller ett kommunalt övertagande. Vid verksamhetsövergång 
mellan två entreprenörer är det brukligt att räkna med en period på cirka sex månader. 
Vid en ny upphandling bör man räkna med en period om cirka 18 månader, från det att 
nämnden fattar beslut och till dess att en ny entreprenör är på plats. Om nämnden inte 
gör en ytterligare förlängning så bör därmed beslut om ny upphandling fattas i mars 
2018. I samband med ett eventuellt beslut om ny upphandling fattas även beslut om 
vilken upphandlingsmodell som ska tillämpas. Under senare år har pris-kvalitet varit den 
vanligaste modellen. 
 
 



                      
Datum 

 
                    Hans Abrahamson  2017-12-11                      
                    Chef kvalitet- och utvecklingsenheten                     Dnr: IFON 2017/00216 
 
 

 
 
Förslaget är att förlänga avtalet med ett år och att frågan om ny upphandling återkommer 
till nämnden under våren 2018. En uppföljningsplan har tagits fram för att följa upp det 
nuvarande avtalet och uppföljningen bör då även ha påbörjats. 
 
 
Facklig samverkan 
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2017-12-05.  
 
 
 
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMNDEN 
 
 
Mats Tolfsson 
Ordförande   Anna-Lena Sellergren 
     Förvaltningschef 
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