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1  Inledning 
Avvikelsen mot budget är minus 5 575 tkr, vilket efter korrigeringar av släpande intäkter och kostnader 
är jämförbart med avvikelsen motsvarande period föregående år. De största fodringarna finns på 
Försäkringskassan där vi har en fordran som uppgår till ca 16 000 tkr per sista april. Orsaken är nya 
utbetalningsrutiner hos Försäkringskassan som ställer högre krav på redovisningen som skickas in och 
betalningen sker i efterskott istället för i förskott som tidigare. 

Prognosen för helåret är att förvaltningen håller sig inom tillgängliga medel, dvs vi använder 5 000 tkr 
av vårt ackumulerade resultat utöver tilldelad budgetram under året. Det är flera områden som behöver 
göra åtgärder för att få en budget i balans. Inom myndighetsutövning SoL är det är externa placeringar 
och vårdformen tvång i öppenvård som tillsammans med intern köpt hemtjänst har högre kostnader än 
budgeterat. Andra områden är verkställighet boendestöd, personlig assistans och daglig verksamhet 
som alla behöver göra åtgärder för att få en budget i balans. Baserat på förra årets resultat har 
förvaltningen beslutat om att alla verksamheter behöver göra åtgärder för att minska sjukfrånvaron, de 
personalintensiva verksamheterna hade väldigt svårt att hålla budget 2016 och om inte sjuktalen 
förändras kommer det att bli lika svårt att hålla budget i år. Om inte åtgärdsplanerna ger önskat resultat 
kommer prognosen att behöva förändras. 

Beträffande jämförelse med förra året så har vi ändrat om vår organisation så uppföljning per område 
ger ingen motsvarande bild. På uppföljning per verksamhet är skillnaden att IFO försvunnit. De 
verksamheter vi tog över från ALF går under verksamheterna Insatser enligt LSS och LASS samt Övrig 
vård o omsorg för äldre o funktionshindrade. 

2 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

2.1 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 
2015 

Utfall 
2016 

Målvärde 
2017 

Utfall T1 
2017 

 Antal genomförda medborgardialoger. 1 1 1 0 

Antal genomförda medborgardialoger. 
Medborgardialog genomförs i maj och kommer att behandla IKT. Indikatorns målvärde kommer att 
nås. 
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2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2017 Kommentar 

Regelverket för LSS-boenden ska ses 
över i syfte att möjliggöra för boenden att 
drivas i kooperativ form. 

 Genomfört Slutrapporterad 2016 

Sociala omsorgsnämnden ska under 2017 
starta en daglig verksamhet för yngre 
dementa. 

 Delvis 
genomfört 

Under uppstart 1/8. SoF hyr lokal på 
Simonsland. 

2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

2.2.1 Nämnd 

Uppdrag Status T1 2017 Kommentar 

Projekt Schysst kompis  Delvis 
genomfört 

Pilotcirkeln pågår nu under sitt andra år 
och kommer att pågå fram till hösten 
2017. En ny grupp är uppstartad under 
våren 2017 där framtaget material 
används och justeras efter behov. 
Gruppen kommer att pågå till hösten 
2018.Materialet testas och följs upp 
kontinuerligt och möjliga justeringar och 
alternativ tas fram för att kunna anpassas 
till olika grupper. Tydlighet eftersträvas i 
materialet för att göra det användbart och 
lätt att anpassa för personalen i de olika 
grupperna. Planering har gjorts för att 
lägerledare ska kunna hålla i schysst 
kompis i lägergrupperna.En 
cirkelledarutbildning har genomförts för att 
öka kunskaperna i att hålla grupper och 
en utbildning i våldsprevention och aktiv 
åskådarrollen har genomförts i samverkan 
med projektet ”en kommun fri från 
våld”.Utvärdering sker i samråd med VOK 
och PAY-off och en utvärderingsplan finns 
upprättad med VOK. Utvärderingen pågår 
kontinuerligt, både den externa och den 
interna där innehållet och användbarheten 
utvärderas och justeras löpande.En 
studiecirkel i Schyssta relationer för unga 
vuxna tillsammans med kontaktperson 
startade upp under april och är nu 
pågående. Planering och rekrytering av 
deltagare skedde under våren. 
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2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

 Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Målvärde 
2017 

Utfall T1 
2017 

 Andel ekologiska och/eller närproducerade 
livsmedel, %. 

  45 34,9 

De ekologiska livsmedelsinköpen står för 34,9 % under första kvartalet 2017. Detta kan jämföras med 
förra året för samma period då resultatet var 15,39 %. Pågående arbete fortsätter med information, 
systematiskt kostarbete och en handlingsplan kommer att tas fram för att nå målet på 45 %. 

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %. 
 
 

2.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2017 Kommentar 

När staden arrangerar konferenser, bokar 
hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- 
och Fairtrademärkning liksom 
närproducerade livsmedel efterfrågas och 
målnivå/indikatornivå för andel 
ekologiskt/närproducerat tillämpas. 

 Genomfört Rutin hos bokningsansvarig. 

3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad eller varje 
tertial 

Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys och 
åtgärder 

Förvaltningsövergripande Att det interna regelverket är 
otydligt 

Kontroll av reglemente 
Analys 
 
 
Åtgärd  
Samverkansmöten sker löpande inom 
klustret. 
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Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys och 
åtgärder 

Förvaltningsövergripande Risk för felaktiga placeringar Granskning 
Analys 
Inom funktionshinder är risken mycket 
lägre än tidigare inom IFO. 
 
 
 
Åtgärd 
Processkartläggning av 
ärendehanläggningen. Bättre 
kontrollverktyg som tex statistik. Förstärkt 
med ytterligare en enhetschef. 
 
 
 

Ökade kostnader på grund 
av nya bedömningar av 
försäkringskassan 

Uppföljning 
Analys 
Rättspraxis följs och kontroll utförs av 
handläggningen av enhetschef 
tillsammans med handläggare för att 
säkerställa rättsäkerhet. 
 
Åtgärd 
Utöver kontroll kan kostnader inte 
undvikas. 
 
 

Risk för missförhållande pga. 
bristande kompetens 

Uppföljning 
Analys 
En hög personalomsättning inom vissa 
yrken (framförallt leg. personal och 
socionomer) i kombination med stor 
konkurrens om arbetskraft innebär att 
förvaltningen har svårt att rekrytera 
medarbetare med rätt kompetens. 
Situationen i staden för aktuella grupper 
försvåras av den interna konkurrensen 
och risk finns för att den motverkar ett 
koncerntänk. 
 
 
Åtgärd 
Förvaltningen arbetar på olika sätt med att 
bli en attraktiv arbetsgivare och följer 
stadens personalpolitik. Utöver det 
fortsätter förvaltningen sitt arbete med 
employer branding genom medverkande 
på bl.a. mässor, medlemskap i vård- och 
omsorgs college, utveckling av rutiner 
kring Arbetsplats förlagd utbildning (APL) 
och andra marknadsföringsåtgärder. 

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

4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Utfall 2016-
04 

Utfall 2017-
04 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Avvikelse 
Tkr 

Statsbidrag 13 206 4 677 4 677 0 

Avgifter och övriga intäkter 104 861 88 720 348 103 348 103 0 

Summa intäkter 104 874 88 926 352 780 352 780 0 

Personal -102 859 -137 699 -443 109 -445 109 -2 000 

Lokaler -8 672 -6 505 -20 689 -20 689 0 

Övrigt -177 408 -157 515 -529 514 -533 337 -3 823 

Kapitalkostnader -423 -412 -645 -1 245 -600 

Summa kostnader -289 362 -302 131 -993 957 -1 000 380 -6 423 

Buffert (endast i budget)   -6 423  6 423 

Nettokostnad -184 488 -213 205 -647 600 -647 600 0 

Kommunbidrag  207 631 642 600 642 600 0 

Resultat efter kommunbidrag -184 488 -5 574 -5 000 -5 000 0 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat   5 000 5 000 0 

Resultat jfr med tillgängliga 
medel -184 488 -5 574 0 0 0 

Ackumulerat resultat      

Utfall 2016 är justerat utifrån omorganisationen och stämmer inte med det som redovisades under 2016. 

Resultatanalys 
Prognosen för helåret visar ett nollresultat jämfört med tillgängliga medel dvs nämnden använder 
5 000 tkr av ackumulerat resultat utöver tilldelad ram under året. Det ackumulerade resultatet används 
för att täcka kostnaderna för införandet av den nya arbetstidsmodellen. Nollresultatet förutsätter att 
åtgärdsplaner för en ekonomi i balans ger önskvärt resultat. 

I avvikelsen efter april är minus 5 575 tkr jämfört med budget. I resultatet efter april saknas det både 
intäkter och kostnader. Intäkter som saknas är bl a ersättning för personlig assistans från 
Försäkringskassan och ersättning för varaktig vård flykting av Migrationsverket. Den största skillnaden 
är fordran mot Försäkringskassan som är väsentligt mycket högre i år jämfört med samma period 
föregående år, ca 15 000 tkr. Orsaken är att Försäkringskassan har nya utbetalningsrutiner. Kostnader 
som saknas är bla externa placeringar, boende på entreprenad, personlig assistans enligt LSS och interna 
kostnader för hemtjänst och hemsjukvård. Efter korrigering av intäkter och kostnader så är avvikelsen 
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efter april motsvarande den som var vid samma tidpunkt föregående år. 

Det är flera områden som behöver göra åtgärder för att få en budget i balans. Inom 
myndighetsutövning SoL är det externa placeringar och vårdformen tvång i öppenvård som 
tillsammans med intern köpt hemtjänst som har högre kostnader än budgeterat. Andra områden är 
verkställighet boendestöd, personlig assistans och daglig vht som alla behöver göra åtgärder för att få en 
budget i balans. Baserat på förra årets resultat har förvaltningen beslutat om att alla verksamheter 
behöver göra åtgärder för att minska sjukfrånvaron, de personalintensiva verksamheterna hade väldigt 
svårt att hålla budget 2016 och om inte sjuktalen förändras kommer det att bli lika svårt att hålla budget 
i år. Om inte åtgärdsplanerna ger önskat resultat kommer prognosen att behöva förändras. För att 
prognosen ska hålla behöver åtgärdsplanerna ge en helårseffekt motsvarande 3 000 tkr samtidigt som 
den nya arbetstidsmodellen inte får kosta något extra efter inkörningsperioden. 

Beträffande jämförelse med förra året så har vi ändrat om vår organisation så uppföljning per 
verksamhet ger ingen motsvarande bild. Den största skillnaden är att IFO försvunnit och daglig 
verksamhet tillkommit. De verksamheter vi tog över från ALF går under verksamheterna Insatser enligt 
LSS och LASS samt Övrig vård o omsorg för äldre o funktionshindrade. 

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall 2016-
04 

Utfall 2017-
04 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Avvikelse 
Tkr 

Central administration      

Intäkt  15  45 45 

Kostnad  -9 111 -25 823 -25 868 -45 

Nettokostnad  -9 096 -25 823 -25 823 0 

Politisk verksamhet      

Intäkt      

Kostnad -280 -206 -1 438 -1 438 0 

Nettokostnad -280 -206 -1 438 -1 438 0 

Vård och omsorg i ordinärt 
boende      

Intäkt 4 687 3 640 19 448 18 448 -1 000 

Kostnad -24 023 -17 610 -78 127 -79 950 -1 823 

Nettokostnad -19 336 -13 970 -58 679 -61 502 -2 823 

Vård och omsorg i särskilt 
boende      

Intäkt 3 717 1 249 3 997 3 997 0 

Kostnad -26 263 -29 569 -78 914 -83 714 -4 800 

Nettokostnad -22 546 -28 320 -74 917 -79 717 -4 800 

Insatser enl LSS och LASS      

Intäkt 90 921 83 562 326 018 326 018 0 

Kostnad -234 659 -243 486 -798 880 -797 680 1 200 

Nettokostnad -143 738 -159 924 -472 862 -471 662 1 200 

Övrig vård o omsorg för äldre      
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Tkr Utfall 2016-
04 

Utfall 2017-
04 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Avvikelse 
Tkr 

o funktionshindrade 

Intäkt  460 3 316 3 316 0 

Kostnad -2 048 -2 148 -10 774 -10 774 0 

Nettokostnad -2 048 -1 688 -7 458 -7 458 0 

Buffert      

Intäkt      

Kostnad   -6 423 0 6 423 

Nettokostnad   -6 423 0 6 423 

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      
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Tkr Utfall 2016-
04 

Utfall 2017-
04 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Avvikelse 
Tkr 

Nettokostnad      

Totalt      

Intäkt 99 325 88 926 352 779 351 824 -955 

Kostnad -287 273 -302 130 -1 000 379 -999 424 955 

Nettokostnad -187 948 -213 204 -647 600 -647 600 0 

Utfall 2016 är justerat utifrån omorganisationen och stämmer inte med det som redovisades under 2016. 

4.2.1 Central administration 

Reglerna för styrning och ledning är inne i en påbörjad implementeringsfas. 

Det långsiktiga strategiska arbetet med kvalitetsledningssystemet pågår utifrån verksamhetens takt. 
Under den första tertialen har processkartläggning påbörjats inom verkställighetsområdena och särskilt 
prioriterat uppdrag är arbetet med social dokumentation och genomförandeplaner. 

För att klara framtidens utmaningar behöver Sociala omsorgsnämnden hitta nya lösningar med hjälp av 
bland annat välfärdsteknik. Detta är en långsiktig strategisk fråga och som ett första steg har Sociala 
omsorgsnämnden gjort en kartläggning av den teknik som används inom verksamheten och försökt att 
identifiera vilka de största hindren är. 

En planering för arbetet med införandet av arbetsmetoden IBIC har tagits fram. Arbetet har ett 
tillfälligt uppehåll på grund av personalomsättning men beräknas kunna påbörjas igen under tertial två. 

Sociala omsorgsnämndens avtaslansvarig har tillsammans med verksamhetscontroller påbörjat arbetet 
med uppföljning av entreprenaderna. En struktur för avtalsuppföljning har tagits fram och en 
systematisk uppföljning av avtalet sker nu. Parallellt med Sociala omsorgsnämndens egen uppföljning 
har även en extern granskning påbörjats av ett antal boenden både i privat och i kommunal regi. 

4.2.2 Politisk verksamhet 

Här redovisas nämndens politiska verksamhet. Även nämndsekreteraren ingår i den politiska 
verksamheten. 

4.2.3 Vård och omsorg i ordinärt boende 

4.2.3.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Sociala omsorgsnämnden köper insatser av Vård- och äldrenämnden i form av hemtjänst och 
hemsjukvård, kostnaden per timme kommer enligt uppgift från Vård- och äldrenämnden from 2017-
01-01 öka från 365 kr/ timme till 540 kr/timme, gäller både hemtjänst och hemsjukvård. Det innebär 
en ökad kostnad vid oförändrad volymökning för nämnden med 3500 tkr för hemtjänst samt 3000 tkr 
för hemsjukvård under 2017. 

Åtgärder 

Arbetet med att systematiskt följa upp insatser och verksamhetsmått inom hela myndighetsutövningen 
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har gett en bättre intern kontroll och underlag för kommande prognostiseringar. Åtgärdsplan för 
ekonomisk balans finns framtagen. Från och med januari har det skett en utökning med ytterligare en 
enhetschef för att möjliggöra ett mer närvarande ledarskap och för att öka möjligheten att arbeta med 
en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats. 

Analys av verksamheten 

Det finns ett förslag enligt "Lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård", att antal 
dagar vid utskrivningsklara patienter inom psykiatrin ska minska från 30 till 3 dagar, förslaget beräknas 
träda i kraft 2019-01-01. Brist på korttidsplatser inom socialpsykiatrin kan, om det inte löses med 
hemmaplanslösningar innebära framtida behov av köpta externa placeringar och medföra ökade 
kostnader. 

4.2.3.2 Insatser 

Boendestöd 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Boendestödet har fortfarande för höga kostnader jämfört med budget. Genomlysning av verksamheten 
har visat att personalresurser inte är i nivå i förhållande till beställda insatser från 
myndighetsutövningen. Hög sjukfrånvaro periodvis har för verksamheten inneburit höga kostnader för 
vikarier och pool. Förändrade behov hos brukarna kräver i vissa fall utökade resurser för att tillgodose 
ökat behov av stöd och omsorg. 

Åtgärder 

Enhetschef har fått i uppdrag att ta fram handlingsplaner för en budget i balans. Från och med mars 
månad har verksamheten minskats med tre årsarbetare. Fortsatt arbete pågår med ytterligare 
anpassningar i verksamheten för en budget i balans. Verksamheten måste också bli bättre på att snabbt 
ställa om vid förändrade behov och anpassa resurserna därefter. Insatser samplaneras i större 
utsträckning för en ökad effektivitet och minskad kringtid. Under året pågår en utbildningssatsning i 
förvaltningen på ett hälsobefrämjande ledarskap. Från och med juni har det skett en utökning med 
ytterliga en enhetschef för att möjliggöra ett mer närvarande ledarskap och för att öka möjligheten att 
arbeta med en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats. 

Analys av verksamheten 

Medarbetarna i boendestödet har periodvis hög sjukfrånvaro vilket innebär en ökad belastning för den 
personal som är i arbete och risk för en försämrad arbetsmiljö. Mycket korttidsfrånvaro innebär också 
för planeringsansvariga svårigheter att planera ut insatser effektivt. 

Brukarna i boendestödet har under lång tid getts möjlighet till av- och ombokningar av besök. För att 
kunna planera bättre i verksamheten kommer denna möjlighet att begränsas. I dialog med brukarna och 
tillsammans med myndighetsutövningen pågår också en översyn av biståndsbeslut och beviljade 
insatser samt hur och när dessa insatser utförs. En genomgång visar att många av brukarna idag får mer 
insatser utförda än beviljat bistånd, detta är resurskrävande och fördyrande för verksamheten. En hög 
sjukfrånvaro och omsättning av vikarier kan innebära för brukarna en minskad kontinuitet och 
trygghet. 
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4.2.4 Vård och omsorg i särskilt boende 

4.2.4.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser, orsaker och åtgärder 

Det finns ett underskott gentemot budget vad gäller institutionsvård och boende för psykiskt 
funktionshindrade, orsaker kan bero på samsjuklighet men också för att vissa insatser är svåra att utföra 
på hemmaplan. Den totala kostnaden för tvångsvård ökade under 2016 och kostnaderna förväntas 
kvarstå under 2017. 

Antalet insatser och beslut om särskilt boende inom socialpsykiatrin har hållit sig på en konstant nivå 
under året. Verksamheten eftersträvar att andra insatser prövas först, som exempelvis boendestöd i 
ordinärt boende. I dagsläget finns dock personer med beslutad insats som ej kunnat verkställas internt 
utan där extern placering blivit nödvändig. I dagsläget finns inga lediga boendeplatser i kommunal regi 
inom socialpsykiatrin. 

Åtgärder 

Det förebyggande arbetet är av stor vikt och hemmaplanslösningar 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  

För att bibehålla nivån på antalet platser inom särskilt boende behöver verksamheten utveckla stödet till 
personer i ordinärt boende. Det vräkningsförebyggande arbetet tillsammans med öppenvårdsinsatser 
eller boendestöd möjliggör också att människor behåller sin bostad i större utsträckning. På sikt 
behöver även andra boendeformer utvecklas, detta för att frigöra ytterligare platser inom kommunens 
psykiatriboenden. I lokalresursplanen framgår behov av ytterligare boende inom socialpsykiatrin i form 
av lägenheter med gemensamhetslokaler. 

I Vård- och omsorgsprojektet "Ett gott liv var dag" belyste arbetsgruppen behovet av samverkan med 
äldreomsorgen kring boendeformer för äldre personer med funktionsnedsättning. 

4.2.4.2 Insatser 

Socialpsykiatri gruppbostäder 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Flera av enheterna i verksamheten har inte en budget i balans. Ökade personalkostnader på grund av 
förändrade behov hos brukarna i form av ökat behov av vård- och omsorg är resurskrävande och 
fördyrande för verksamheten. Införandet av den nya arbetstidsmodellen samt periodvis hög 
sjukfrånvaro har inneburit ökade vikarie- och övertidskostnader. På en av enheterna har det varit höga 
investeringskostnader i samband med nybyggnation. Alla lägenheter har heller inte varit uthyrda under 
2017 vilket innebär att intäkter uteblir. 

Åtgärder 

De enhetschefer som inte har en budget i balans har fått i uppdrag att ta fram handlingsplaner. Arbetet 
med aktuella handlingsplaner pågår enligt plan och effekterna av vidtagna åtgärder bör kunna ses under 
hösten. Det pågår också ett arbete med att öka intern rörlighet/omflyttningar av brukarna till boenden 
där tillräckliga och befintliga resurser bättre tillgodoser den enskildes behov. 

Analys av verksamheten 

Brukarnas behov har över tid förändrats från mer eller mindre självständiga till att idag ha fler och mer 
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omfattande behov av stöd. Åldersstrukturen inom våra psykiatriboenden har förändrats och idag är 
45 % av brukarna över 60 år varav 15 % av brukarna är över 70 år. Denna förändring kräver ökade 
personalresurser och andra kompetenser hos personalen för att möta upp och tillgodose brukarnas 
behov. 

4.2.5 Insatser enligt LSS och LASS 

4.2.5.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker  

Antalet personer med insatsen personlig assistans enligt LSS har ökat med 2 brukare och ca 1300 
timmar under april månad. Övervältringen som initierats av FK till nämnden syns vid uppföljning av 
verksamhetsmått men ännu inte i den utsträckningen som förväntades. På informationsträff 170302 
informerar FK om att 8 % av personer med beslut enligt SFB kommer få indragen assistans under 
kommande två års-uppföljningar. Maj 2017 förväntas ett nytt rättsligt ställningstagande gällande 
restriktivitet om tillsynsbehov som annat personligt behov enligt HFD 2015. 

Kostnaden för sjukersättning till privata assistansanordnare har under 2016 varit 4 099 tkr och 
förväntas kvarstå på samma nivå 2017. 

Åtgärder  

Verksamheten arbetar med att kontinuerligt 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. 

4.2.5.2 Insatser 

4.2.5.2.1 Gruppbostäder och daglig verksamhet 

Boendesektionen 

De enheter som går in i nya arbetstidsmodellen visar att det kommer att leda till kostnadsökningar på 
grund av att de långa arbetspassen kortas ner till max 10 timmar och de korta passen måste ökas till 5 
timmar. Kostnaderna handlar om att man måste öka grundbemanningen men att man inte kan lägga ut 
timmarna på ett effektivt sätt. Det som  framkom när pilotgrupperna gick in i verksamhetssystemet 
Time Care var att det inte går att genomföra på det sätt som utlovades i den utbildning som Time på 
sikt kunna samplanera bemanning så långt som möjligt. Vissa enheter visar i april månads 
budgetuppföljning på en negativ trend och de enheter som signalerar om underskott i sin prognos 
måste göra en handlingsplan för att få budget i balans. Boendesektionens prognos för helåret visar på 
ett nollresultat. 

Daglig verksamhet, sysselsättning och Jobbresurs 
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Då bokslutet från arbetslivsförvaltningen visade ett underskott på 7 000 tkr för 2016 har en 
handlingsplan framtagits för att få budget i balans. Genomlysning och tät uppföljning av Daglig 
verksamhet, sysselsättning och Jobbresurs kommer att fortsätta utifrån planen tillsammans med 
enhetscheferna. En omvärldsanalys behöver även göras för att få en uppfattning om kommande behov 
för målgruppen. Då poolen från och med 2017 ligger centralt är det svårare att i dagsläget följa dessa 
kostnader inom verksamhetsområdena på ett bra sätt. Omsättning av personal och höga 
sjukskrivningstal är ett bekymmer inom daglig verksamhet och det är av stor vikt att ett samarbete med 
gruppbostäderna kommer igång. Sjukskrivningstalen följs upp varje månad. Planerade åtgärder i 
handlingsplanen för april månad genomförs men det ekonomiska resultatet dröjer med anledning av 
uppsägningstider av hyreskontrakt samt för omplanering för personal. Beräknat underskott - 3 000 tkr. 

Från och med årsskiftet finns biståndsbeslut för sysselsättning. Då det inte är gjort någon planering för 
verkställighet kan det innebära att ny enhet måste öppnas under året för att kunna erbjuda deltagare 
som tillhör socialpsykiatrin en bra daglig sysselsättning. 

4.2.5.2.2 Servicebostäder 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Flera av enheterna i verksamheten har inte en budget i balans. Lägre skattningar har för enheterna 
inneburit minskade intäkter. Införandet av den nya arbetstidsmodellen samt periodvis hög sjukfrånvaro 
har inneburit ökade vikarie- och övertidskostnader. Under året har det också varit svårt att hyra ut 
lägenheter, speciellt i socialt utsatta områden, vilket leder till att verksamheten tappar intäkter. 
Följsamhet till kollektivavtalet och förkortning av arbetspassen har visat sig vara kostsamt för 
verksamheten. Fler personal har behövts anställas för att kunna bemanna enheterna. 

Åtgärder 

Enhetscheferna har fått i uppdrag att ta fram handlingsplaner för en budget i balans. Översyn av 
personalresurser pågår men på flera av enheterna kan ytterligare anpassningar inte göras på grund av 
schematekniska skäl. Ej uthyrda lägenheter erbjuds till de personer som står i kö för att inte tappa 
ytterligare intäkter. 

Analys av verksamheten 

Medarbetarna på våra servicebostäder har periodvis hög sjukfrånvaro vilket innebär en ökad belastning 
för den personal som är i arbete och risk för en försämrad arbetsmiljö. En hög sjukfrånvaro och stort 
behov av vikarier och poolpersonal kan innebära för brukarna en minskad kontinuitet och trygghet. 

  

4.2.5.2.3 Personlig assistans och korttid 

Personlig assistans 

Enheten går med ett minus om -2 439 tkr när fordringar är inräknade. Beräknat årsresultat är -4 600 tkr. 
Orsaken är nattjour (kollektivavtal) där vi som arbetsgivare betalar för 4 timmar och får ersättning från 
försäkringskassan på 2 tim. Varje "nattärende" går minus ca 300 tkr per år. Assistansen verkställer 18 
brukare med nattjour, vilket innebär ett minus om ca 5 400 t kr/år. 

Även införandet av schemaverktyget Time Care har inneburet en ökad kostnad om 168 tkr per månad. 
Den ökade kostnaden beror bl a på utbildningar  och justeringar i systemet. Kostnaden beräknas bli 
över 2 000 tkr 2017. 

Lönekostnaderna ökat för gruppen assistenter, orsak krav på högre löner. 

Positivt resultat om 2 365 tkr inom ett ansvar. Orsak bl a medarbetarna är PAN-anställda 
(timanställning). 
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Korttid: beräknas gå med minus om -500 tkr. Orsaken är flera svåra ärenden där brukaren inte kan vara 
på korttiden samtidigt som andra brukare. Verksamheten har även startat en ny korttid i en lägenhet där 
två brukare varvar att vara varannan helg. 

AKL: Enheten beräknas gå med plus om 540 tkr -bl a säljer hemtjänst och att enheten får mer betalt 
för insatsen kontaktperson enligt LSS och SoL än vad lönekostnaden är. I dagsläget verkställs 19 beslut 
gällande kontaktfamilj, 2 har ännu inte verkställts. Ledsagare och avlösare minus pga lönekostnaderna. 

Analys  

Enhetschefer för assistansen har varit hårt belastade pga vakant chefstjänst. Därtill har det nya 
schemaverktyget påverkat cheferna och arbetsgrupperna negativt. Tiden gått till att lösa systemproblem 
istället för att arbeta över gränserna och lösa resurspassen, vilket gjorts tidigare. 

Personlig assistans och Korttidsenheterna har svårighet att rekrytera medarbetare för att verkställa 
beslut. Detta påverkar brukarna negativt då de får vänta på att insatserna verkställs. Detta i sig kan ha 
en negativ effekt på Borås Stads trovärdighet gentemot medborgarna. 

Korttidsenheterna behöver arbeta över gränserna för att kunna få till det schematekniskt samt skapa en 
trygghet bland enheterna - t ex sjukfrånvaro, semesterplanering m m. 

Två av enheterna har brukare med mycket omfattande och svåra behov att verkställa. Previa är 
inkopplade. 

  

4.2.6 Övrig vård o omsorg för äldre o funktionshindrade 

Under den här verksamheten redovisas daglig sysselsättning och mötesplats Berggården. Eftersom 
daglig sysselsättning är tätt sammankopplad och integrerad med daglig verksamhet kommenteras de 
som en verksamhet. 

  

Daglig verksamhet, sysselsättning och Jobbresurs 

Då bokslutet från arbetslivsförvaltningen visade ett underskott på 7 000 tkr för 2016 har en 
handlingsplan framtagits för att få budget i balans. Genomlysning och tät uppföljning av Daglig 
verksamhet, sysselsättning och Jobbresurs kommer att fortsätta utifrån planen tillsammans med 
enhetscheferna. En omvärldsanalys behöver även göras för att få en uppfattning om kommande behov 
för målgruppen. Då poolen från och med 2017 ligger centralt går det inte i dagsläget att följa dessa 
kostnader inom verksamhetsområdena på ett bra sätt. Då omsättning av personal och höga 
sjukskrivningstal är ett bekymmer inom daglig verksamhet är det av stor vikt att ett samarbete med 
gruppbostäderna kommer igång. Sjukskrivningstalen följs upp varje månad. Planerade åtgärder i 
handlingsplanen för april månad genomförs men det ekonomiska resultatet dröjer med anledning av 
uppsägningstider av hyreskontrakt samt för omplanering för personal. Beräknat underskott - 3 000 tkr. 

Från och med årsskiftet finns biståndsbeslut för sysselsättning. Då det inte är gjort någon planering för 
verkställighet kan det innebära att ny enhet måste öppnas under året för att kunna erbjuda deltagare 
som tillhör socialpsykiatrin en bra daglig sysselsättning. 

5 Samarbetsuppdrag 
Sociala omsorgsnämnden har uppföljningsansvar för programmet för ett tillgängligt samhälle. I 
handlingsplanen har Kommunfullmäktige beslutat vilka frågor som ska prioriteras. Programmet för ett 
tillgängligt samhälle och dess handlingsplan har följts upp för att säkerställa att samtliga berörda 
nämnder och bolag har kännedom om de berörda uppdragen. Uppföljningen utifrån handlingsplanen 
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kommer fortsättningsvis ske i form av en rapport i tertial två och årsredovisningen. 

Ett första möte utifrån fysisk tillgänglighet har genomförts med berörda nämnder och bolag. Nästa 
möte är planerat till oktober där fokus kommer att vara kognitiv tillgänglighet. Fram tills dess ska en 
arbetsgrupp tillsättas för bereda frågor inför mötet. 

Samtliga bolag och nämnder har fått en förfrågan om att utse kontaktpersoner från respektive bolag 
och nämnd. Dessa kommer att sammankallas under tertial två för en systematisk kunskapsspridning i 
Borås stad gällande tillgänglighetsfrågan. 

Sociala omsorgsnämnden har också funnits med i olika sammanhang för att ge konsultativt stöd för att 
öka tillgängligheten för uppdragets målgrupper, så som inför olika idrottsevenemang och 
kulturevenemang. 

  

6  Verksamhetsmått 
Nedanstånde verksamhetsmått avser tertial 1 perioden januari till och med april. Detta innebär att alla 
beslut/timmar avser en period om fyra månader vilket kan i sin tur innebära att mätningarna visar ett 
högre värde än mått på månadsbasis. 

6.1 Socialpsykiatri 

6.1.1 Övergripande 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2016 Budget 2017 Utfall Apr 2017 

Antal aktualiserade personer 52 136 - 

Antal personer med insatser inom psykiatrin SoL 270 250 - 

Antal personer med insatser inom psykiatrin 
enligt LSS, 0-64 år 

12 12 - 

Andel personer med insatser inom psykiatrin, 
SoL och LSS, av invånare 0 - 64 år (%) 

0,3 0,29 - 

Mått specifikt kopplade till socialpsykiatrins ärendehandläggning är ej längre möjligt att erhålla ur verksamhetssystemet. Detta beror på att 
ärendehandläggning för socialpsykiatri är ihopslaget med ärendehandläggning SoL. 

6.1.2 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2016 Budget 2017 Utfall Apr 2017 

Antal personer med hemtjänst i ordinärt boende 142 128 - 
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Mått specifikt kopplade till socialpsykiatrins ärendehandläggning ej längre möjligt att erhålla ur verksamhetssystemet. Detta beror på att 
ärendehandläggning för socialpsykiatri är ihopslaget med ärendehandläggning SoL. 

6.2 Funktionshinderverksamhet LSS 

6.2.1 Övergripande 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2016 Budget 2017 Utfall Apr 2017 

Antal personer med LSS-beslut 883 969 862 

6.2.2 Personlig assistans 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2016 Budget 2017 Utfall Apr 2017 

Antal personer med personlig assistans enligt 
LSS 

49 51 54 

Antal personer med personlig assistans enligt 
SFB 

194 197 184 

Antal beviljade timmar personlig assistans enligt 
LSS 

37 917 76 374 35 313 

6.2.3 Daglig verksamhet 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2016 Budget 2017 Utfall Apr 2017 

Antal personer med beslut om daglig 
verksamhet 

410 449 413 

-- varav personer med externt köpta platser 
enligt LOV 

76  72 

-- varav personer med externt köpta platser (Ej 
LOV) 

13  14 

6.2.4 Korttidsvistelse 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2016 Budget 2017 Utfall Apr 2017 

Antal personer med beslut om korttidsvistelse 136 163 112 

6.2.5 Bostad med särskild service 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2016 Budget 2017 Utfall Apr 2017 

Antalet personer med verkställda beslut om 
boende 

330 357 333 

-- varav antal personer med externt köpta 14  16 
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Verksamhetsmått Utfall Apr 2016 Budget 2017 Utfall Apr 2017 
platser (Ej LOV) 

Antal lägenheter i LSS-boenden 320 325 318 

6.3 Funktionshinderverksamhet SOL 

6.3.1 Övergripande 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2016 Budget 2017 Utfall Apr 2017 

Antal personer med beviljade insatser 430 581 688 

Den markanta ökning av antal personer med SoL-insatser beror på att socialpsykiatrins ärendehandläggning ej längre skiljs åt från 
ärendehandläggning SoL tillsammans med tillskott av ärenden från  Arbetslivsförvaltningen. 

6.3.2 Bostad med särskild service 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2016 Budget 2017 Utfall Apr 2017 

Antal personer med särskilt boende 85 88 91 

-- varav personer med externt köpta platser 12  16 

Mindre ökning beror på att socialpsykiatrins ärenden numera ingår i detta mått. 

6.3.3 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2016 Budget 2017 Utfall Apr 2017 

Antal personer med hemtjänst 139 415 141 

-- varav antal personer med extern utförare 26  41 

Utförda timmar hemtjänst 6 858 23 039  

Antal personer med Boendestöd FH 153 265 147 

Antal utförda timmar Boendestöd FH 6 557 44 328 7 831 

Utförda timmar hemtjänst för tertial 1 är än ej debiterat till fullo vilket resulterar i att mätningen ej kan utföras. 

6.3.4 Särskilda boendeformer 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2016 Budget 2017 Utfall Apr 2017 

Antal personer med vård och omsorgsboende 27 29 28 

6.3.5 Korttidsvård 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2016 Budget 2017 Utfall Apr 2017 
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Verksamhetsmått Utfall Apr 2016 Budget 2017 Utfall Apr 2017 

Antal personer med korttidsvård 38 82 29 

Utförda dygn korttidsvård 913 2 040 752 

6.3.6 Daglig sysselsättning 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2016 Budget 2017 Utfall Apr 2017 

Antal personer med sysselsättning enligt SoL   74 

Nytt verksamhetsmått för tertial 1 

6.3.7 Övrigt 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2016 Budget 2017 Utfall Apr 2017 

Antal personer med trygghetslarm 216 204 159 

Antal personer med hemvårdsbidrag 15 15 11 

7  Investeringar 
Investeringsprojekt 

Tkr Godkänd 
utgift 

Utgift 
tom 2016 

Utfall 
Jan-April 

2017 

Prognos 
2017 Återstår 

Dammsvedjan, Kulbanan 450 381  167 -98 

Skogsfrugatan, boende LSS 450   0 450 

Gyllingtorpsgatan boende LSS 450   0 450 

      

Summa 1 350 381  167 802 

Analys 
Investeringar avser inventarier i nybyggda boenden. Skogsfrugatan och Gyllingtorpsgatan beräknas 
klara för inflyttning under oktober 2018. 
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1 Inledning 

Denna rapport är en ny metod för att dokumentera Sociala omsorgsnämndens åtgärdsplan för en 
budget i balans. Detta ska leda till att processen för åtgärdsplanen blir tydligare och att 
uppföljningskedjan säkerställs. Denna rapports utseende och innehåll kan komma att ändras i ett 
förbättrande syfte. 

2 Myndighetsutövning SoL/LSS/HSV 

2.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans 

Aktiviteter Status 

Externa placeringar ska verkställas internt (SoL)  Pågående 

Säkerställa rättsäkerhet i handläggningsprocessen 
(SoL/LSS) 

 Pågående 

Om kommentar finns till ovan aktiviteter finns de under nedan rubriker. 

Externa placeringar ska verkställas internt (SoL) 

Säkerställa rättsäkerhet i handläggningsprocessen (SoL/LSS) 

3 Boende SP, SB LSS, Boendestöd och 

träffpunkt 

3.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans 

Aktiviteter Status 

Översyn av resurser i Boendestöd  Pågående 

Effektivare planering av insatser. Minska kringtid 
och öka produktiviteten i Boendestöd 

 Pågående 

Utbildning hälsofrämjande ledarskap  Pågående 

Genomgång av samtliga biståndsbeslut om 
boendestöd. 

 Pågående 

Optimerad bemanning efter behov på 
gruppbostäder och servicebostäder. 

 Pågående 
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Aktiviteter Status 

Erbjuda lägenheter till personer placerade i kö.  Pågående 

Om kommentar finns till ovan aktiviteter finns de under nedan rubriker. 

Översyn av resurser i Boendestöd 

Kommentar 

Enhetschef tillsammans med myndighetsutövningen går igenom samtliga beslut om boendestöd samt 
insats. Enhetschef tillsammans med ekonom analys av personalbudget, översyn och personalresurser 
och vid behov göra anpassningar i verksamheten. 

Effektivare planering av insatser. Minska kringtid och öka produktiviteten i 

Boendestöd 

Kommentar 

Enhetschef tillsammans med medarbetarna effektivisera planering av insatser samt se över hur insatser 
kan fördelas jämnare över dagen. 

Utbildning hälsofrämjande ledarskap 

Kommentar 

Previa utbildar enhetscheferna under april och maj månad. 

Genomgång av samtliga biståndsbeslut om boendestöd. 

Optimerad bemanning efter behov på gruppbostäder och servicebostäder. 

Kommentar 

Enhetschef tillsammans med myndighetsutövnig se till att skattningar på samtliga brukare utförs 
regelbundet/efter behov. Utifrån skattningar på enheterna beskriva behov av resurser och bemanna 
därefter. 

Erbjuda lägenheter till personer placerade i kö. 
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4 Pers ass, korttid, avlös, ledsagare och 

kontaktperson 

4.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans 

Aktiviteter Status 

Ekonomi kommer gås igenom regelbundet på 
områdesledningarna, 1g/mån. 

 Pågående 

Rutin för rapportering till FK (Försäkringskassan). 
Omvärldsbevakar tillsammans med IT system för 
stöd och säkra inrapportering till FK. Ett system för 
inrapportering kommer bl a innebära att vi inte 
behöver ha innestående krav mot FK, idag är 
denna ca 16 mkr. 

 Pågående 

Uppföljningar med EC 1g/mån.  Pågående 

Uppföljningar per grupp/enhet, se helheten  Pågående 

Nya parametrar som följs upp varje månad, i 
samverkan med ekonomi: Beställda, verkställda 
och schemalagda timmar. 

 Pågående 

Översyn av schemaläggning på korttiden samt ökat 
samarbete mellan korttidsenheterna är påbörjat. 

 Pågående 

Om kommentar finns till ovan aktiviteter finns de under nedan rubriker. 

Ekonomi kommer gås igenom regelbundet på områdesledningarna, 1g/mån. 

Rutin för rapportering till FK (Försäkringskassan). Omvärldsbevakar 

tillsammans med IT system för stöd och säkra inrapportering till FK. Ett system 

för inrapportering kommer bl a innebära att vi inte behöver ha innestående krav 

mot FK, idag är denna ca 16 mkr. 

Uppföljningar med EC 1g/mån. 

Uppföljningar per grupp/enhet, se helheten 
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Nya parametrar som följs upp varje månad, i samverkan med ekonomi: 

Beställda, verkställda och schemalagda timmar. 

Översyn av schemaläggning på korttiden samt ökat samarbete mellan 

korttidsenheterna är påbörjat. 

5 Gruppboende, daglig verksamhet och 

sysselsättning enligt SoL 

5.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans 

Aktiviteter Status 

Avslut IGU  Avslutad 

Avslut intern pool  Avslutad 

Sammanslagning enheter  Pågående 

Avslut IGU 

Avslut intern pool 

Sammanslagning enheter 



Monica Svensson 
Förvaltningschef 033-35 36 61 

BESLUT (FÖRSLAG) 
Sida 
1 (3) 

Datum 
2017-05-22 

Diarienummer 
2017/SON0061 059 

Sociala omsorgsnämnden 

Upphandling 2018 av driftsentreprenad bostäder med 
särskild service enligt LSS 

Bakgrund 
Sociala omsorgsnämnden genomförde hösten 2015 en förnyad upphandling av 
driftsentreprenad bostäder med särskild service enligt LSS på 14 av kommunens 
bostäder. Avtalsperioden påbörjades 2016-02-01 med en avtalstid på 24 månader. 
Enligt avtal finns en möjlighet för kommunen att förlänga avtalet i max 24 månader. 
Ingen begränsning finns då det gäller antal perioder för förlängning så länge 
avtalstiden inte överstiger maximal avtalslängd som är fyra år.  

Borås stad ska senast sex månader innan avtalsperiodens utgång, 2018-01-31, meddela 
om man har för avsikt att förlänga avtalet samt för vilken period.  

Sociala omsorgsnämnden beslutade 2017-04-26 (Dnr2017/SON0029 059) att ge 
förvaltningen i uppdrag att skyndsamt ta fram underlag för beslut om förlängning av 
nuvarande avtal, samt att bereda form, tidsplan och projektorganisation för att på 
kommande nämnd fatta beslut om ny upphandling.  Nämnden beslutade också att 
den kommande upphandlingen ska genomföras utifrån Lag om offentlig upphandling 
(LOU) och enligt upphandlingsmodellen pris- och kvalitet. (Dnr2017/SON0061 
059). 

Form för upphandling 
Att upphandla enligt LOU innebär att nämnden som uppdragsgivare och beställare av 
ett förfrågningsunderlag tydliggör vad som ska utföras, för vilken tidsperiod och i 
vilken omfattning det ska ske. Utifrån de ställda kraven får anbudsgivare möjlighet att 
lämna anbud som nämnden värderar, i detta fall utifrån pris och kvalitet. Upphandling 
enligt LOU är en förenklad upphandling och nämnden kan förhandla med en eller 
flera anbudsgivare.  

Som i tidigare genomförda upphandlingar ska det även i kommande upphandling 
finnas möjlighet för intresserade anbudsgivare att lämna anbud på samtliga 14 
boenden, eller något/några.  

Nämnden har beslutat att modellen pris- och kvalitet ska tillämpas och det innebär att 
det mest fördelaktiga anbudet väljs utifrån en viktad utvärdering av anbudets pris och 
kvalitet. Utvärderingen ska genomföras så att hög kvalitet belönas. I samband med att 
viktningsförhållandet mellan pris och kvalitet ska anges i kronor måste nämnden 
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förhålla sig till att ett ökat pris i förhållande till nuvarande entreprenader medför 
ökade kostnader för nämndens verkställighet av LSS boenden.  

Förutsättningar upphandling 
Det finns en politisk överenskommelse som ligger till grund för nämndens 
ställningstagande att förlänga nuvarande avtal och att genomföra en ny upphandling 
enligt LOU. Målsättningen med att genomföra en ny upphandling utifrån modellen 
pris och kvalitet är att hyresgästernas boende i nytt avtal ska hålla så hög kvalitet som 
det möjligt till det pris som nämnden sätter som ett pristak. Förvaltningen ska i 
framtagandet av ett nytt förfrågningsunderlag förhålla sig till erfarenheter och 
uppföljningar från pågående upphandling.   

Nämnden fattar beslut vid tre tillfällen under upphandlingsprocessen. Beslut om att 
upphandla, inför annonsering besluta om förfrågningsunderlag och efter utvärdering 
av inkomna anbud besluta om tilldelningsbeslut.  

I förfrågningsunderlaget ska det utöver allmän information kring ram och volymer 
och sedvanliga krav på tjänsten, framgå tid för avtal, inklusive möjlig förlängning, 
vilka ska-krav som ska finnas, hur anbudsutvärderingen kommer att gå till, och hur en 
framtida verkningsfull tillsyn och uppföljning ska genomföras. 

Projektorganisation  
Nämnden är beställare av upphandling av driftsentreprenad för bostäder med särskild 
service enligt LSS, finansierar upphandlingen och utser förvaltningschef till ansvarig 
för genomförandet.  

Som ansvarig för upphandlingens genomförande utser förvaltningschef projektledare, 
styrgrupp och har det övergripande ansvaret för, och befogenheter att styra projektet 
för nämndens räkning. PÅ uppdrag av nämnden beställer förvaltningschef en internt 
köpt tjänst av Borås stads Koncerninköp för att i första hand få stöd i de formella 
delarna i att genomföra en förenklad upphandling. 

Presidiet för Sociala omsorgsnämnden är referensgrupp och har en rådgivande 
funktion. Presidiet hålls löpande informerad och stödjer projektet i de 
ställningstaganden som blir aktuella. Presidiet förankrar projektet i partigrupperna och 
förmedlar viktiga synpunkter/viljeinriktningar till förvaltningschef.  

Utsedd projektledare leder arbetet utifrån upprättad plan, Ska driva projektet så att 
förväntat resultat uppnås. Är arbetsledare för utsedd arbetsgrupp, samverkar och 
samarbetar med ansvarig utsedd upphandlare från Koncerninköp samt dokumenterar 
och samordnar projektet. Projektledare informerar intressenter, rapporterar till 
förvaltningschef, styrgrupp, referensgrupp och nämnd.  

Projektledare bildar arbetsgrupper med specialistkunskap från verksamheten som kan 
bidra med sakkunskap, delta i planering och utför tilldelade arbetsuppgifter. 

När inkomna anbud ska utvärderas formeras en utvärderingsgrupp med personer som 
har övergripande kunskap om verksamheten och en god analytisk förmåga. 

Tidsåtgång för att genomföra upphandling 
Nämndens beslut om att upphandla enligt modellen pris och kvalitet medför att stora 
delar av nuvarande förfrågningsunderlag behöver göras om. I  ärendet på förra 
nämnden, Upphandlingsprocess och upphandlingsformer (Diarienr 2017/SOS 0061 
059) finns en preliminär tidsplan redovisad för ny upphandling.  (bilaga 1) Avgörande 
för tidsåtgång för att genomföra processens olika delar är tillgång till resurser och 
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möjligheter för nya entreprenader att förbereda övertagande (sommarmånader 
påverkar). Utifrån det är tänkbar tidsåtgång perioden maj 2017 – november 2018 
alternativt februari 2019. Om nämndens tilldelningsbeslut skulle bli föremål för 
överprövning faller båda tänkbara datum för ett övertagande.  

Utifrån rekommendation från Koncerninköp, tillgängliga resurser för 
projektorganisation och semesterperioder är en realistisk tidsplan för att genomföra 
ny upphandling maj 2017 med tillträde 1 februari 2019. Det innebär en förlängning av 
nuvarande avtal med ett år. Om en överprövning skulle bli aktuell finns utrymme för 
att förlänga ytterligare med max 12 månader. 

Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag att omgående 
inleda arbetet med att genomföra en ny upphandling utifrån LOU och utifrån 
upphandlingsmodellen pris och kvalitet.  

Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa projektorganisation och föreslagen 
tidsplan utifrån upprättad skrivelse. 

SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 

Yvonne Persson 
Ordförande  

Monica Svensson 
Förvaltningschef 



Preliminär tidsplan upphandling av boenden 9 § 9 LSS 

Bilaga 1 

2017 2018 2019 
Aktivitet Apr Maj Jun Jul 

sem 
Aug 
sem 

Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul 
sem 

Aug 
sem 

Sep Okt Nov Dec Jan Feb 

Nämndbeslut 
upphandling 

Framtagande av  
Förfrågningsunderlag 

Nämndbeslut om  
förfrågningsunderlag 

Annonsering/ 
frågor och svar 

Granskning av 
anbudsgivare 

Kvalificering av 
anbudsgivare 

Utvärdering 
av anbud 

Nämndbeslut om 
tilldelningsbeslut 

Eventuell 
överprövning 

Avtalsskrivning 

Entreprenörens 
förberedelser 

Ny entreprenör 
på plats 

1/2 

Exempel tidplan - tidigare genomförda upphandlingar 

Kvibergsgatans faktiska tidsplan: feb 2015 beslut om upphandling – mars 2016 tilldelningsbeslut – 1 oktober 2016 ny entreprenör på plats 

= 1 år 8 månader. 

Kapplandsgatans faktiska tidsplan: nov 2015 beslut om upphandling – dec 2016 tilldelningsbeslut – 1 apr 2017 ny entreprenör på plats 

= 1 år 5 månader. 



 

 

 
Charles Musonda, 0768-88 81 85 
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Datum 
2017-05-22 

Diarienummer 
2017/SON0051 027 

 
 

 
 

 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 

 
 
Remiss - Motion: Borås Stad kan bli Sveriges bästa  
hbtq-kommun 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0825 
 
Nämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättat yttrande och att 
Miljöpartiets motion ”Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun” därmed är 
besvarad samt att översända remissvaret till Kommunstyrelsen. 
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över miljöpartiets motion 
”Borås stad ska bli Sveriges bästa hbtq-kommun.”  
 
Motionen syftar till att förbättra stadens arbete med mänskliga rättigheter och 
förslagen i motionen är steg för att uppnå lika rättigheter och möjligheter för alla 
boråsare.  
 
HBTQIA-frågor ingår på flera olika sätt i verksamheternas uppdrag idag. Det är 
väsentligt att det uppdrag som ges till nämnder och bolag möjliggör en samordning 
och integrering i de övergripande förhållningssätten som ska finnas med i 
budgetarbetet.  
 
I Borås Stad är det allas rätt att vara den man är och få ett gott bemötande både som 
invånare och medarbetare. Det arbete som Borås Stad har inlett innebär att arbetet 
med HBTQIA integreras i de ordinarie strukturerna, vilket är en framgångsfaktor för 
ett målmedvetet och långsiktigt arbete i frågan.  
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har bereds tillfälle att yttra sig över Miljöpartiets motion 
”Borås Stad ska bli Sveriges bästa hbtq-kommun.”  
 
Motionen syftar till att förbättra stadens arbete med mänskliga rättigheter och för-
slagen i motionen är steg för att uppnå lika rättigheter och möjligheter för alla 
Boråsare.  
 
Personalpolitiskt program klargör Borås Stads personalidé och linjer för alla anstallda. 
Staden vill skapa en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, främjar hälsa och värnar om 
alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer på lika 
villkor. I det arbetet ingår samtliga diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen 
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(kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder).  
 
För att ett målmedvetet och långsiktigt arbete med HBTQIA integrering ska vara 
framgångs rikt behöver det bli en del av det ordinarie arbetet. HBTQIA frågor ingår 
på flera olika sätt i verksamheternas uppdrag idag. Minst två gånger om året anordnar 
förvaltningen aktiviteter kring HBTQIA. Brukare eller målgruppen för Sociala 
omsorgsförvaltningens verksamhet har också utbildats i detta ämne. Framöver 
kommer den politiska ledningen på motsvarande sätt också kunna erbjudas en 
utbildning. 
 
Förändringar i diskrimineringslagen har föranlett förändringar i arbetet med lika 
rättigheter och möjligheter i Borås Stad. Från och med 1 januari i år ligger lika 
rättigheter och möjligheter som nu aktivitet i SAM-kalendern. Aktiviteten innebär att 
arbetsplatsen ska undersöka risker, analysera orsaker, genomföra åtgärder och följa 
upp dessa. Risker och åtgärder ska dokumenteras i SAM-modulen i Stratsys. Där sker 
även uppföljningen. 
 
Borås Stad är sedan 2009 ansluten till Council of European Municipalities and 
Regions deklaration för jämställdhet (CEMR). CEMR är ett verktyg för 
jämställdhetsintegrering i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska 
verksamheten. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen följs och att 
principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå. 
Deklarationen omfattar alla aspekter av verksamheten, dvs. såväl det politiska arbetet 
som arbetsgivarfrågor och servicen till invånarna. 
 
Det är väsentligt att det uppdrag som ges till nämnder och bolag möjliggör en 
samordning och integrering i de övergripande förhållningssätten som ska finnas med i 
budgetarbetet. 
 
I Borås Stad är det allas rätt att vara den man är och få ett gott bemötande både som 
invånare och medarbetare. Det arbete som Borås Stad har inlett innebär att arbetet 
med HBTQIA integreras i de ordinarie strukturerna, vilket är en framgångsfaktor för 
ett målmedvetet och långsiktigt arbete i frågan.  
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Sociala 
omsorgsnämnden. 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Ärendet innebär positiva ekonomiska konsekvenser för staden genom att ta tillvara 
allas kompetens oavsett den enskildas förutsättningar.  
Ärendet bedöms dock inte innebära några stora ekonomiska konsekvenser för Sociala 
omsorgsnämnden. Idag är HBTQ frågor integrerad i det systemmatiska 
arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen anordnar redan idag utbildning i HBTQIA frågor 
för sina anställda två gånger om året. Politiken kommer att erbjudas motsvarande 
utbildning med start hösten 2017. 
 
 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
Ärendet bedöms innebära positiva sociala konsekvenser för Borås. Aktiviteterna 
kommer att upplevas och skapa en känsla av trygghet för både Boråsare och besökare 
i staden  
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Reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande 
Ta bort rubriken om det inte finns några reservationer, protokollsanteckningar eller 
särskilda yttranden. 
 
 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande 
 
   Monica Svensson 
   Förvaltningschef 
 



Motion: Borås Stad kan bli Sveriges 
bästa hbtq-kommun
Sverige och Borås har kommit en bit på väg när det gäller mänskliga rättigheter. Men 
fortfarande vittnar många hbtq-personer om diskriminering, okunskap och att de har blivit 
dåligt bemötta av vården, skolan eller andra offentliga instanser. 

Borås Stad ska vara främst i landet när det gäller arbetet med mänskliga rättigheter. I denna 
motion utgår vi från fyra olika nivåer där vi anser att Borås Stad kan bli bättre. 

1. Borås Stad ska säkerställa att hbtq-perspektivet finns med i det fortsatta
arbetet för alla människors lika värde. (Att Borås Stad upprättar en hbtq-
handlingsplan för att bringa struktur i redan pågående och nya aktiviteter, med 
angivande av tidplan och ansvar, samt tydligt integrerar hbtq-frågorna i Borås Stads 
“Plan för lika rättigheter och möjligheter”.) (strategisk nivå) 

2. Borås Stads förtroendevalda, chefer och medarbetare ska ha kompetens inom
hbtq-frågor. (Att varje nämnd och förvaltning utbildar sina politiker, chefer och 
medarbetare på ett sätt som är anpassat utifrån behov inom olika verksamhets- och 
nämndområden.) (kompetens internt) 

3. Borås Stad ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare för alla oavsett kön,
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. (kommunen som arbetsgivare) 

4. Borås Stad ska vara en trygg och inkluderande kommun för alla oavsett kön,
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. (Att hbtq-perspektivet inkluderas i 
utvecklingen av kommunens offentliga rum. Att Borås Stad hbtq-certifierar sina 
verksamheter. Som ett första steg ska de stora publika verksamheterna, såsom 
Stadsbiblioteket och badhuset hbtq-certifieras) (utåtriktat/offentligt arbete) 

För att nå långt krävs att genom ett intersektionellt1 perspektiv väva samman ett gemensamt 
och systematiskt arbete för att integrera mänskliga rättigheter och jämställdhet i 
organisationen. 

En del i det arbetet är säkerställandet av hbtq-personers rättigheter, trygghet och 
inkludering. För att samhället ska bli inkluderande för alla krävs ett normkritiskt 
förhållningssätt, det vill säga en medvetenhet om de normer2 som existerar, hur de kan 
verka exkluderande och vilka effekter de genererar. 

1 Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection (vägkorsning) och används för att beteckna hur 
olika diskrimineringsgrunder interagerar och samverkar 
2 Exempel på normer är köns-, hetero-, tvåsamhets-, vithets-, funkis-, tros-, och åldersnormer. 



Borås Stad ska säkerställa att hbtq-perspektivet finns med i det fortsatta arbetet för 
alla människors lika värde. 
Vår ambition är att Borås Stad ska vara främst i landet när det gäller arbetet med mänskliga 
rättigheter. För att lyckas måste ett normkritiskt förhållningssätt och inkludering av hbtq-
perspektivet inarbetas i samtliga nämnders och verksamheternas ordinarie verksamhet på 
både strategisk och praktisk nivå. Borås Stad ska tydligt integrera hbtq-frågorna i Borås 
Stads ”Plan för lika rättigheter och möjligheter” samt upprätta en handlingsplan. Ett hbtq-råd 
som forum för samråd och utbyte av information mellan olika hbtq-aktörer och 
kommunledningen i Borås Stad bör inrättas för att på strategisk nivå säkerställa fokus på 
frågorna. 
  
Borås Stads förtroendevalda, chefer och medarbetare ska ha kompetens inom hbtq-
frågor. 
Varje nämnd och förvaltning utbildar sina politiker, chefer och medarbetare på ett sätt som är 
anpassat utifrån behov inom olika verksamhets- och nämndområden. Det är viktigt att hela 
organisationen har en hög kompetens, från ledning till den personal som närmast möter 
kommunmedborgare. Det krävs att organisationen har kompetens inom hbtq-frågorna, hur 
de förhåller sig till övriga diskrimineringsgrunder och att ett normkritiskt förhållningssätt 
tillämpas genomgående. En grupp på tjänstemannanivå skulle kunna öka kompetensen om 
hur utbildning och aktiviteter skulle kunna utföras på nämndnivå. 
 
Borås Stad ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare för alla oavsett kön, sexuell 
läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 
Arbetsplatserna i Borås Stad ska vara fria från kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som bidrar till att alla medarbetare kan 
och vill prestera sitt bästa på arbetet. Hbtq-utbildning och därmed höjd kompetens för alla, 
enligt ovanstående punkt, har verkan även internt för Borås Stad som arbetsgivare, och 
mellan arbetstagare. 
 
Borås Stad ska vara en trygg och inkluderande kommun för alla oavsett kön, sexuell 
läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 
I Borås ska alla som bor, arbetar eller besöker staden, känna sig inkluderade, välkomna och 
lika mycket värda. Detta oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Alla 
har samma rätt att uppleva trygghet i att kunna verka och leva som den en anser sig vara. 
Ett stort fokus bör ligga i alla de delar av vår verksamhet där vi möter medborgare. 
 
Skolan är en av samhällets viktigaste normskapande instanser. Skolgången kan också vara 
en svår tid för den som av något skäl av andra betraktas som avvikande. Av just denna 
anledning är ett normkritiskt förhållningssätt synnerligen viktigt i skolan. Att all personal som 
möter barn och ungdomar genom hela utbildningssystemet har hög kunskap och kompetens 
när det gäller mänskliga rättigheter, normkritik, normbrytande liv och hbtq-frågor är en 
självklarhet. 
 
Ett särskilt fokus bör läggas på skolors och idrottshallars omklädningsrum för att säkra den 
personliga integriteten. Föreningslivet som stöds av Borås Stad ska genomsyras av ett 
normkritiskt förhållningssätt. De stora publika verksamheterna, såsom stadsbiblioteket och 
badhuset ska hbtq-certifieras. 
 



Hbtq-råd 
Ett hbtq-råd är ett forum för samråd och utbyte av information mellan olika aktörer inom hbtq 
och politik samt kommunledning i Borås Stad. Ett hbtq-råd ska utifrån ett normkritiskt 
perspektiv bevaka frågor som påverkar livssituationen för hbtq-personer. Syftet är att 
säkerställa hbtq-personers mänskliga rättigheter. Förutom att avge yttranden och vara ett 
remissorgan kan rådet ta initiativ till utvecklingsinsatser och förbättringar för hbtq-personer i 
Borås. 
  
Hbtq på Stadsbiblioteket 
Stadsbiblioteket ska hbtq-certifieras, för att säkerställa att denna publika mötesplats på ett 
medvetet sätt genomsyras av alla människors lika värde och de konkreta innebörderna av 
det i vardagen. Genom certifiering systematiseras arbetet med att skapa en öppen och 
inkluderande miljö på Stadsbiblioteket. 
 
Vi föreslår fullmäktige att besluta att: 

● Borås Stad upprättar en hbtq-handlingsplan, för att bringa struktur i redan pågående 
och nya aktiviteter, med angivande av tidplan och ansvar, utifrån de fyra punkter som 
motionen specificerar ovan.  

● Borås Stad tydligt integrerar hbtq-frågorna i stadens “Plan för lika rättigheter och 
möjligheter”. 

● Borås Stad inrättar ett Hbtq-råd under Kommunstyrelsen med representanter från 
hbtq-rörelsen i Borås. 

● varje nämnd och förvaltning utbildar sina politiker och medarbetare på ett sätt som är 
anpassat utifrån behov inom olika verksamhets- och nämndområden. 

● Borås Stad hbtq-certifierar sina verksamheter. Som ett första steg ska de stora 
publika verksamheterna såsom Stadsbiblioteket och badhuset hbtq-certifieras. 

● skolors och idrottshallars omklädningsrum inventeras för att säkra den personliga 
integriteten och en ombyggnadsplan upprättas. 

● att hbtq-perspektivet inkluderas i utvecklingen av kommunens offentliga rum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanna Bernholdsson (MP) 
Tom Andersson (MP) 
 
Borås 20 december 2016 
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Anmälningsärenden 2017-05-22 
 
 
5.1 Delegationsbeslut 
Beslut om avslut av beslutsattest: 
Heli Ropponen Ansvarskod 302903 Slutdatum 2017-01-01 
Anders Solum Faeste Ansvarskod 302902 Slutdatum 2017-01-01 
Lasse Jutemar  Ansvarskod 302901 Slutdatum 2017-01-01 
Vanja Myrén  Ansvarskod 302900 Slutdatum 2017-01-01 
Johan Anderson Ansvarskod 305091 Slutdatum 2017-01-01 
Martina Hamnebo Ansvarskod 301301 Slutdatum 2017-01-01 
Susanne Ohlsén Ansvarskod 301300 Slutdatum 2017-01-01 
 
Protokoll: 
2017-02-23 Lokal samverkansgrupp Myndighetsutövn/HSV Dnr 2017/SON0026 
2017-03-20 Förvaltningens samverkansgrupp Dnr 2017/SON0010 
2017-03-27 Socialutskott 
2017-04-20 Lokal samverkansgrupp Myndighetsutöv/HSV   Dnr 2017/SON0026 
2017-04-20 Lokal samverkansgrupp Insats Funktions- Dnr 2017/SON0025 
 hinder/Socialpsykiatri  
2017-04-24 Socialutskott 
 
Lex Sarah 
2017-05-08 Utredning lex Sarah LSS Dnr 2017/SON0060-5 
2017-05-08 Utredning lex Sarah LSS Dnr 2017/SON0060-6 
2017-05-08 Utredning lex Sarah LSS Dnr 2017/SON0060-7 
2017-05-08 Utredning lex Sarah LSS Dnr 2017/SON0060-8 
2017-05-09 Utredning lex Sarah LSS Dnr 2017/SON0040 
 
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger delegationsbesluten 
till handlingarna. 
 
5.2 Inkomna och avgivna skrivelser 
Inkomna: 
2017-03-20 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-03-21 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-03-21 Nämndbudget 2017 från Kommunstyrelsen Dnr 2016/KS0077 
2017-03-22 Mailkonversation med anhörig (2 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2017-03-23 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-03-27 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-03-29 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-03-21 Mål nr 4509-16 
2017-03-29 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-03-21 Mål nr 4567-16 
2017-03-30 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-03-30 Årsredovisning Husbonden Ekonomisk Förening Dnr 2017/SON0053 
2017-03-31 Mailkonversation med anhörig (2 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2017-04-03 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
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Inkomna (forts): 

2017-04-03 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-03-24 Mål nr 4382-16 
2017-04-04 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-04-05 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-04-05 Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2017 Dnr 2016/KS0670 
2017-04-05 Drogpolitiskt program i Borås Stad från  
 Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
2017-04-07 Mailkonversation med anhörig (3 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2017-04-10 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-04-20 Förvaltningsrätten Jönköping, dom 2017-04-13  Mål nr 1065-17 
2017-04-18 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-04-11 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-04-20 Mailkonversation med anhörig  Dnr 2016/SON0001 
2017-04-21 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-04-25 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-04-19 Begäran om komplettering av redovisning av Kunskapssatsning för 
baspersonal i äldre- och funktionshinderormsorgen, e-post Dnr 2016/SON0017 
2017-04-20 Förvaltningsrätten i Jönköping dom 2017-04-13 Mål nr 1065-17 
2017-04-24 Mailkonversation med entreprenör Dnr 2016SON0061 
2017-04-24 Mailkonversation från anhörig Dnr 2016SON0061 
2017-04-24 Information inför revision av Miljöförvaltningens  
 Livsmedelsinspektör Dnr 2017/SON0066 
2017-04-26 Underlag från Frösunda inför Sociala Omsorgs- 
 nämnden 2017-04-26 Dnr 2016/SON0061 
2017-04-28 Årsredovisning Attendo Dnr 2017/SON0023  
2017-04-28 Nomineringar till Lokalt funktionshinderråd i  Dnr 2017/SON0068 
 Sociala omsorgsförvaltningen från HSO  
2017-04-28 Förvaltningsrätten Jönköping dom 2017-04-25 Mål nr 905-17 
2017-05-08 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-05-09 Förvaltningsrätten Jönköping dom 2017-05-09 Mål nr 2199-7 
2017-05-09 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen ang. 
 Fördjupad analys i nämndernas uppföljningar Dnr2017/KS0334 007 
2017-05-11 Program för jämställdhetsintegrering mm        Dnr 2016/KS0662 026 
2017-05-12 Förvaltningsrätten Jönköping, avskrivning av Mål nr 2059-17 

Avgivna: 
2017-04-20 Komplettering av redovisning av Kunskaps- Dnr 2016/SON017 

satsning för baspersonal i äldre- och  
funktionshinderomsorgen, e-post          

 
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till 
handlingarna. 
 


	Kallelse/föredragningslista Sociala omsorgsnämnden 2017-05-22 föredragningslista
	4.2 Budgetuppföljning tetial 1, 2017
	Tertial 1 2017 Sociala omsorgsnämnden
	Åtgärdsplan for ekonomisk balans T1

	4.3 Upphandling 2018 av driftsentreprenad bostäder med särskild service enligt LSS
	4.4 Remiss - Motion: Borås Stad kan bli Sveriges bästa 
hbtq-kommun
	5. Anmälningsärenden 2017-05-22

