KALLELSE
Datum

2019-08-19
Instans

Sociala omsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till
sammanträde måndagen den 26 augusti 2019 kl. 17:30.
Plats: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5,
sammanträdesrum Säven
Sammanträdet inleds med genomgång och beslut av eventuella
sekretessärenden kl. 17.30 – ca 17.35. Sociala omsorgsnämndens öppna
sammanträde börjar ca kl. 17.35. Det öppna sammanträdet inleds med
allmänhetens frågestund ca kl. 17.35 – 18.05.
Sociala omsorgsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten. Nämndens
sammanträde hålls dock alltid inom stängda dörrar i ärenden som avser
myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.
Yvonne Persson
Sociala omsorgsnämndens Ordförande

Magnus Stenmark
Förvaltningschef

Partigruppmöten för politisk beredning sammanträdesdagen (plan 5)
Mitt S-samverkan, sammanträdesrummet Granen, kl. 16.30
Moderaterna och Kristdemokraterna, sammanträdesrummet Tallen, kl. 16.30
Sverigedemokraterna, sammanträdesrummet Sälgen, kl. 16.30

Förhinder anmäls alltid till David Englund, tfn 033-35 38 54, eller via e-post:
david.englund@boras.se

Sida

1(3)

Datum

Borås Stad

2019-08-19

Ärende
1.

Beredning av ärenden i gruppmöte

2.

Val av protokolljusterare

3.

Allmänhetens frågestund

4.

Förvaltningschefen informerar

5.

Fullmakt att företräda Sociala omsorgsnämnden i domstolar med
mera 2019
Dnr 2018-00149 1.1.3.0

6.

Kvittering av checkar, postväxlar m.m. samt undertecknande av
plusgiroutbetalningar 2019
Dnr 2018-00158 1.1.3.0

7.

Attest- och utanordningsrätt 2019
Dnr 2018-00156 1.1.3.0

8.

Bemyndigande att underteckna handlingar 2019
Dnr 2018-00157 1.1.3.0

9.

Månadsuppföljning och prognos t.o.m. juli 2019
Dnr 2019-00039 1.2.4.1

10.

Budget 2020:1
Dnr 2019-00067 1.2.4.1

11.

Intern kontrollplan 2020
Dnr 2019-00053 1.1.3.1

12.

Initiativärende - Försäkringskassans övervältringskostnader 2019
Dnr 2019-00093 1.1.3.1

13.

Revisionsredogörelse och revisionsberättelse för Sociala
omsorgsnämnden 2018
Dnr 2019-00079 1.2.4.1

14.

Remiss: Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden,
från och med år 2020
Dnr 2019-00086 1.1.3.1

15.

Rapport: Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 2019
Dnr 2019-00107 1.1.3.1
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Datum

Borås Stad

2019-08-19

Ärende
16.

Redovisning av delegationsbeslut 2019
Dnr 2019-00004 1.1.3.1

17.

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 2019
Dnr 2019-00005 1.1.3.1

18.

Övriga frågor
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Datum

2019-08-26
David Englund
Handläggare
033 353854
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Instans

Sociala omsorgsnämnden
Dnr SON 2018-00149 1.1.3.0

Fullmakt att företräda Sociala omsorgsnämnden i
domstolar med mera 2019
Sociala omsorgsnämndens beslut
Sociala omsorgsnämnden ger fullmakt till:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förvaltningschef Magnus Stenmark
Chef för ekonomifunktionen Nina Clareving
Verksamhetschef Susanne Sprigg
Verksamhetschef Liz Rehn
Verksamhetschef Richard Brevik
Verksamhetschef Helen Persson
Enhetschef David Ahlgren
Enhetschef Sara Holmberg
Den någon av dem vid ett eller flera tillfällen förordnar i sitt ställe

Fullmakten innebär:
Att vid alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter iaktta, väcka,
utföra, fullfölja och bevaka Sociala omsorgsnämndens talan samt ta emot
delgivningar och anta eller förkasta förlikningsförslag,
att vid de tillfällen, utöver i punkten ovan, då Sociala omsorgsnämndens rätt
kan vara ifrågasatt, iaktta och bevaka nämndens rätt,
att å Sociala omsorgsnämndens vägnar framställa ansvarsyrkanden, motta
delgivningar av stämningar, kallelser och handlingar av olika slag och
att där de med stöd av denna fullmakt för talan i mål och ärende också får
uppbära, motta och kvittera betalningar och säkerheter.
Beslutet ska gälla som fullmakt till och med 2019 års utgång.
Ärendet i sin helhet
Sociala omsorgsnämnden fattar varje år ett beslut om vilka tjänstemän som ges
fullmakt att företräda Sociala omsorgsnämnden i domstolar med mera. Beslutet

Sociala omsorgsnämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Bryggaregatan 15

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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tas inför varje nytt år. De tjänstemän som framgår av beslutsförslaget föreslås få
fullmakt att representera Sociala omsorgsnämnden på det sätt som anges.
Beslutet expedieras till
1. Berörda tjänstemän
Yvonne Persson
Ordförande
Magnus Stenmark
Förvaltningschef

Sida
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Datum
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David Englund
Handläggare
033 353854
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Instans

Sociala omsorgsnämnden
Dnr SON 2018-00158 1.1.3.0

Kvittering av checkar, postväxlar m.m. samt
undertecknande av plusgiroutbetalningar 2019
Sociala omsorgsnämndens beslut
Sociala omsorgsnämnden beslutar att nedanstående personer erhåller rätten
att kvittera och underteckna för nämndens räkning på bank och plusgiro
innestående medel samt på nämnden och Sociala omsorgsförvaltningen
utställda checkar, postväxlar och postanvisningar samt plusgiroutbetalningar
under 2019.
Sociala omsorgsnämndens ordförande Yvonne Persson
Sociala omsorgsnämndens 1:e vice ordförande Mattias Karlsson
Sociala omsorgsnämndens 2:e vice ordförande Britt-Marie Halldén
Förvaltningschef Magnus Stenmark
Chef för ekonomienheten Nina Clareving
I samtliga fall med kontrasignering av:
Ekonom Frida Augustsson
Ekonom Annelie Claesson
Ärendet i sin helhet
Sociala omsorgsnämnden beslutar om kvittering av checkar, postväxlar m.m.
samt undertecknande av plusgiroutbetalningar.
Gäller till och med 2019 års utgång.
Yvonne Persson
Ordförande
Magnus Stenmark
Förvaltningschef

Sociala omsorgsnämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Bryggaregatan 15

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

SKRIVELSE
Datum

2019-08-26
David Englund
Handläggare
033 353854
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Instans

Sociala omsorgsnämnden
Dnr SON 2018-00156 1.1.3.0

Attest- och utanordningsrätt 2019
Sociala omsorgsnämndens beslut
Förvaltningschef Magnus Stenmark utses till beslutsattestant för Sociala
omsorgsnämndens ansvarsområde.
Till förvaltningschef Magnus Stenmark delegeras rätten att utse beslutsattestanter inom Sociala omsorgsnämndens ansvarsområde enligt kommunens
attestreglemente.
Besluten anmäls snarast till Sociala omsorgsnämnden.
Ärendet i sin helhet
Sociala omsorgsnämnden föreslås besluta att lämna nedanstående attesträtt för
2019:
Förvaltningschef Magnus Stenmark utses till beslutsattestant för Sociala
omsorgsnämndens ansvarsområde.
Till förvaltningschef Magnus Stenmark delegeras rätten att utse beslutsattestanter inom Sociala omsorgsnämndens ansvarsområde enligt kommunens
attestreglemente.
Förvaltningschefens beslut kommer till Sociala omsorgsnämndens kännedom
som anmälningsärende.
Yvonne Persson
Ordförande
Magnus Stenmark
Förvaltningschef

Sociala omsorgsnämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Bryggaregatan 15

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida
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Datum
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David Englund
Handläggare
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Instans

Sociala omsorgsnämnden
Dnr SON 2018-00157 1.1.3.0

Bemyndigande att underteckna handlingar 2019
Sociala omsorgsnämndens beslut
Köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och andra
liknande handlingar på nämndens vägnar ska – efter kontrasignation av
vederbörande tjänsteman – undertecknas av ordföranden eller vid förfall för
henne av 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden.
Vid förfall för ordföranden Yvonne Persson (S), 1:e vice ordföranden
Mattias Karlsson (M) och 2:e vice ordföranden Britt-Marie Halldén (L) ska
förenämnda handlingar undertecknas av förvaltningschef Magnus Stenmark.
Beslutet gäller till 2019 års utgång.
Ärendet i sin helhet
I gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i
Borås Stad, § 24, anges att skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden
ska undertecknas på nämndens vägnar på sätt som nämnden bestämmer.
Yvonne Persson
Ordförande
Magnus Stenmark
Förvaltningschef

Sociala omsorgsnämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Bryggaregatan 15

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

SKRIVELSE
Datum

2019-08-26
Frida Augustsson
Handläggare
033 357177
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Sociala omsorgsnämnden
Dnr SON 2019-00039 1.2.4.1

Månadsuppföljningar ekonomi 2019
Sociala omsorgsnämndens beslut
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättad månadsrapport med
helårsprognos efter juli månad och skicka den till Kommunstyrelsen
Ärendet i sin helhet
Sociala omsorgsnämnden har en budget på 657 275 tkr. Prognosen för helåret
är ett negativt resultat på – 13 300 tkr. Handlingsplaner för en ekonomi i balans
har tagits. Den största orsaken till den negativa prognosen är
Försäkringskassans förändrade tolkning av LSS-lagen och den övervältring av
kostnader till kommunen som den nya tolkningen leder till.
Beslutsunderlag
1. Månadsuppföljning juli 2019
Samverkan
FSG 2019-08-19

Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Yvonne Persson
Ordförande
Magnus Stenmark
Förvaltningschef

Sociala omsorgsnämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Bryggaregatan 15

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Månadsuppföljning juli
Sociala omsorgsnämnden
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1 Inledning
I nämndens budget för 2019 uppmärksammades problemet med övervältring av kostnader från
Försäkringskassan. Detta är ett nationellt problem och nämnden ska ha en löpande dialog med
Kommunstyrelsen för att diskutera hanteringen av den här situationen. Det är en del av nämndens
ansvar att säkerställa en ekonomi i balans och utifrån förra årets negativa resultat har nämnden
uppdaterat och reviderat tidigare åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2019.
Åtgärdsplanen involverar nämndens alla verksamhetsområden och fokuserar på åtgärder som stödjer
fortsatt utveckling av samplanering och effektiv schemaläggning, vakansprövning av tjänster samt
åtgärder som leder till minskade kostnader för inköp och köp av tjänster samt genomföra
verksamhetsanpassningar för att minska/avsluta kostnader.
Det ökade vård- och omsorgsbehovet som kopplas till fler äldre i boenden inom både LSS och Sol, och
mer komplexa diagnoser hos nämndens målgrupper ställer krav på ökad bemanning och ökade hälsooch sjukvårdsinsatser i aktuella situationer. LSS säger goda levnadsvillkor och detta tillsammans med
nämndens ansvar för arbetsmiljön försvårar för enheterna att anpassa personalkostnaderna till tilldelad
ram.
Utförandet av personlig assistans är den del som svarar för det största underskottet i förhållande till den
ersättning som utgår för att utföra beviljad insats. Utförandet sker av assistansgrupper alternativt av ett
LSS-team som utför korta insatser flera gånger per dag.
Sammanfattningsvis kommer nämnden att fortsätta arbetet mot att uppnå en ekonomi i balans.

2 Nämndens verksamhet
2.1 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Utfall 201807

Utfall 201907

Budget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
Tkr

432

503

4 221

4 221

0

Avgifter och övriga intäkter

191 148

193 160

345 977

345 977

0

Summa intäkter

191 580

193 663

350 198

350 198

0

-260 757

-269 101

-444 535

-453 835

-9 300

-10 992

-11 019

-19 033

-19 033

0

-290 595

-303 230

-535 854

-546 607

-10 753

-684

-620

-1 298

-1 298

0

-563 028

-583 970

-1 000 720

-1 020 773

-20 053

Tkr
Statsbidrag

Personal
Lokaler
Övrigt
Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i budget)
Nettokostnad
Kommunbidrag
Resultat efter kommunbidrag

-6 753

6 753

-371 448

-390 307

-657 275

-670 575

-13 300

368 816

386 572

657 275

657 275

0

-2 632

-3 735

0

-13 300

-13 300

Godkänt ianspråktaget
ackumulerat resultat

Sociala omsorgsnämnden, Månadsuppföljning juli

3(14)

Tkr
Resultat jfr med tillgängliga
medel

Utfall 201807

Utfall 201907

Budget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
Tkr

-2 632

-3 735

0

-13 300

-13 300

Ackumulerat resultat

Resultatanalys
Avvikelsen mot budget efter juli är minus -3 735 tkr. Nämndens prognos för helåret visar ett
underskott på minus 13 300 tkr jämfört med budget.
Personalkostnaderna har ökat inom gruppboende LSS vilket är orsaken till en försämrad prognos. Det
ökade vård och omsorgsbehovet där bl.a. åldersstrukturen ställer nya krav på omsorg och bemanning i
kombination med hög sjukfrånvaro är en orsak till de ökade kostnaderna.
Kostnad för personlig assistans är fortsatt hög. Nämnden har fortsatt svårt att bemanna sina enheter
optimalt och sjukfrånvaron är fortfarande hög vilket leder till höga kostnader. Verkställighet av
personlig assistans redovisar en prognos på minus -12 000 tkr. En stor del av den negativa prognosen
är att nämnden ersätter sovande jour med dubbelt antal timmar jämfört med vad Försäkringskassan
ersätter.
Övervältring från Försäkringskassan har gett ökade kostnader för antalet timmar personlig assistans
enligt LSS för myndighetsutövningen. Andra effekter av övervältringen syns även inom
verkställigheten, bl.a. LSS-teamets verkställighet av "nya" typen av assistans med korta insatser samt
riktade insatser på boende.
Nämnden arbetar på en fortsatt handlingsplan för en ekonomi i balans som tar sin utgångspunkt i förra
året negativa resultat på minus -16 900 tkr.

2.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Utfall 201805

Utfall 201905

Budget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
Tkr

220

14

0

0

0

Kostnad

-17 415

-19 259

-33 591

-31 591

2 000

Nettokostnad

-17 195

-19 245

-33 591

-31 591

2 000

0

0

0

0

0

Kostnad

-748

-1 115

-1 625

-1 625

0

Nettokostnad

-748

-1 115

-1 625

-1 625

0

6 804

5 998

10 865

10 865

0

Kostnad

-26 417

-29 722

-50 219

-52 319

-2 100

Nettokostnad

-19 613

-23 724

-39 354

-41 454

-2 100

Tkr
Gemensam administration
Intäkt

Politisk verksamhet
Intäkt

Vård och omsorg i ordinärt
boende
Intäkt

Vård och omsorg i särskilt
boende
Sociala omsorgsnämnden, Månadsuppföljning juli
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Utfall 201805

Utfall 201905

Budget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
Tkr

2 986

2 646

3 350

3 350

0

Kostnad

-45 852

-45 938

-71 571

-80 571

-9 000

Nettokostnad

-42 866

-43 292

-68 221

-77 221

-9 000

178 719

182 077

331 781

331 781

0

Kostnad

-466 561

-482 037

-834 272

-844 645

-10 373

Nettokostnad

-287 842

-299 960

-502 491

-512 864

-10 373

2 851

2 929

4 202

4 202

0

Kostnad

-6 035

-5 797

-9 622

-10 022

-400

Nettokostnad

-3 184

-2 868

-5 420

-5 820

-400

Tkr
Intäkt

Insatser enl LSS och LASS
Intäkt

Övrig vård o omsorg för äldre
och funktionshindrade
Intäkt

Buffert
Intäkt
Kostnad

-6 573

6 573

Nettokostnad

-6 573

6 573

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Totalt
Intäkt

191 580

193 664

350 198

350 198

0

Kostnad

-563 028

-583 868

-1 007 473

-1 020 773

-13 300

Nettokostnad

-371 448

-390 204

-657 275

-670 575

-13 300

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

2.2.2 Vård och omsorg i ordinärt boende
2.2.2.1

Myndighetsutövning

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
I denna del av den samlade myndighetsutövningen enligt SoL i ordinärt boende beslutas om insatser i
form av hemtjänst, daglig sysselsättning, korttidsboende, ledsagning, avlösning och boendestöd.
Personer med LSS insatser över 65 år ökar successivt och vid utökat behov beviljas insatser enligt SoL.
Sociala omsorgsnämnden, Månadsuppföljning juli
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Nämnden har ökade kostnader för ett par individärenden p.g.a. omfattande behov av omvårdnad och
tillsyn.
Åtgärder
Arbetet med att systematiskt följa upp insatser och verksamhetsmått inom hela myndighetsutövningen
har gett en bättre intern kontroll och underlag för kommande prognostiseringar. Myndighetsbesluten
kommer även i fortsättning enligt upprättad handlingsplan prövas mot aktuella domar och rättspraxis.
Analys av verksamheten
Brist på korttidsplatser inom socialpsykiatrin kan, om det inte löses med hemmaplanslösningar innebära
framtida behov av köpta externa placeringar och medföra ökade kostnader. En beräkning av kostnader
av eventuell utökning av korttidsplatser pågår på förvaltningen.
Lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård som gäller from 2018-01-01 ersatte den
tidigare betalningsansvarslagen. En överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen som reglerar kommunens betalningsansvar och in- och utskrivningsprocessen i
Västra Götaland är beslutad av det politiska samrådsorganet SRO i VGR samt Västkom, innebär att
antal dagar vid utskrivningsklara patienter inom psykiatrin ska minska från 30 till 3 dagar. SRO har
beslutat att under 2019 inträder en kommuns betalningsansvar för enskilda som vårdats inom sluten
psykiatrisk vård och som omfattas av överenskommelsen, 15 kalenderdagar efter att slutenvården
meddelat att den enskilde är utskrivningsklar. Från och med 2020-01-01 till 2020-03-31 inträder
kommunens betalningsansvar efter 7 dagar. From 2020-04-01 regleras betalningsansvaret på samma sätt
oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård.

2.2.2.2

Boendestöd

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Avvikelsen mot budget är - 1 000 tkr efter inräknade fodringar. Framtagen åtgärdsplan för en budget i
balans har gett effekt och resultat jämfört med samma period 2018 påvisar ett förbättrat resultat på
ca + 800 tkr. Prognos för helåret - 1 500 tkr. Den avsevärt största anledningen till att verksamheten
prognostiserar för ett negativt resultat på helår är att det inte utgår någon ersättning för kringtid. (Sedan
juni månad bokförs LSS-teamets lönekostnader på boendestödets ansvar)
Åtgärder
Enhetschef tillsammans med medarbetare har arbetat fram åtgärdsplaner för en budget i balans. Fokus i
åtgärdsplanen är minskad sjukfrånvaro, minskade vikariekostnader, översyn av personalresurser och
anpassningar vid behov samt att minska antalet semestervikarier jämfört med tidigare år. Att öka
intäkterna genom att öka utförandegraden är också ett prioriterat område. Det är fortsatt problem med
att brukarna avbokar planerade insatser vilket påverkar utförandegraden och därmed minskade intäkter.
De personalanpassningar som genomfördes under 2018 har gett avsedd effekt och verksamheten
uppvisar nu en budget i balans för personalkostnader. Verksamhetschef har gett i uppdrag till
enhetschef om ytterligare personalanpassningar om tendensen fortsätter att brukarna frekvent avbokar
planerade insatser. Minskade kostnader för material och tjänster är också en förutsättning för en budget
i balans. Enhetschef tillsammans med kollegor för korttidsverksamhet samt LSS-team har fått i särskilt
uppdrag att vidta åtgärder för en ökad samplanering och effektivare användning av personalresurser.
Analys av verksamheten
Det är fortsatt hög bomtid och många planerade insatser som avbokas av brukarna. Detta påverkar
utförandegraden och därmed också intäkterna. Dialog med myndighetsutövning pågår gällande avslut
av bistånd där brukarna frekvent avbokar insatsen. Enhetschef måste särskilt arbeta med att förbättra
kontinuiteten för att på så sätt öka utförandegraden och därmed intäkterna.
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2.2.3 Vård och omsorg i särskilt boende
2.2.3.1

Myndighetsutövning

Väsentliga budgetavvikelser
Det finns ett underskott gentemot budget vad gäller externa placeringar, institutionsvård och boende
för psykiskt funktionshindrade. Underskottet kan bero på samsjuklighet men också för att vissa insatser
är svåra att ge på hemmaplan.
Beslut om bostad med särskild service enligt SoL verkställs inom nämndens gruppbostäder samt genom
externa placeringar när behovet inte kan verkställas i egen regi. Enheten för myndighet eftersträvar i
dialog med verkställigheten att andra insatser prövas först, som exempelvis boendestöd i ordinärt
boende.
Åtgärder
För att inte utöka nuvarande nivå på antalet platser inom särskilt boende och balansera
kostnadsökningar inom exempelvis hälso- och sjukvård och köpta tjänster är nämndens förebyggande
arbete av stor vikt. Hemmaplanslösningar i form av stöd till personer i ordinärt boende behöver
utvecklas tillsammans med boendestöd samt öppenvård där även bostadsfrågan är en central fråga för
att insatserna på hemmaplan ska fungera. Åtgärdsplan för ekonomisk balans finns framtagen.
Analys av verksamheten
Det vräkningsförebyggande arbetet tillsammans med öppenvårdsinsatser eller boendestöd ska
möjliggöra att människor behåller sin bostad i större utsträckning. Orsaken till externa placeringar kan
bero på brist på platser eller att brukarens behov inte kan tillgodoses inom befintlig verksamhet.
Hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering ska tillgodose nämndens målgruppers behov av
hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån det som regleras i hälso- och sjukvårdslag, överenskommelser kring
hälso- och sjukvård mellan kommuner och Västra Götalandsregionen samt det som är angivet i
nämndens reglemente. Kostnaderna har under de senaste åren ökat till följd av fler antal personer i
behov av hjälpmedel. Ökningen kopplas till att aktuella målgrupper med funktionsnedsättning blir äldre
och därmed får ett ökat behov av hälso- och sjukvård samt behov av hjälpmedel.

2.2.3.2

Socialpsykiatri Gruppbostäder

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Avvikelsen mot budget är + 675 tkr. Framtagna åtgärdsplaner för en budget i balans har gett effekt och
resultatet jämfört med samma period 2018 påvisar ett förbättrat resultat på ca + 1 200 tkr. Prognos för
helåret är en budget i balans.
Åtgärder
De åtgärdsplaner som har tagits fram inom verksamhetsområdet har gett effekt. Under våren fortsätter
arbetet med att se över bemanningen och på de enheter där det är möjligt kommer anpassningar att
genomföras. Enheterna har också fått i uppdrag att arbeta med ökad hälsa och handlingsplaner tas fram
även för detta. Brukare med omfattande omvårdnadsbehov t ex beroende på demenssjukdom
motiveras att söka vård- och omsorgsboende där behoven bättre kan tillgodoses. En ökad överflyttning
av brukare till äldreomsorgen leder också till att platser frigörs inom socialpsykiatrins gruppbostäder
vilket möjliggör hemtagning av externa placeringar.
Analys av verksamheten
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Flera av socialpsykiatrins boenden har på grund av ökad vårdtyngd och för att säkerställa en god
arbetsmiljö behov av ökade personalresurser. En tydlig tendens är att brukarnas allt komplexare
funktionsnedsättningar, ökande ålder samt mer omfattande omvårdnadsbehov kräver en ökad
personaltäthet som påverkar budgeten negativt. Ytterligare anpassningar inom socialpsykiatrins
boenden är svåra att genomföra om verksamheten ska bibehålla kvalitet och säkerställa att brukarna får
sina behov tillgodosedda.

2.2.4 Insatser enligt LSS och LASS
2.2.4.1

Myndighetsutövning

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av ett antal assistenter till den som p.g.a.
stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov. Det blev en stor
ökning av ärenden under 2017 till följd av nya bedömningar av grundläggande behov utifrån domar i
HD av FK och ansvaret av insatser flyttades/ "vältrades" över till kommunerna.
Januari 2018 presenterade Regeringen nya lagförslag om personlig assistans till Riksdagen som trädde i
kraft 1 april 2018. Lagen innebär att personlig assistans enligt LSS ska kunna beviljas för väntetid och
beredskap under dygnsvila samt mellan hjälpinsatser vid aktiviteter utanför hemmet. Brukare med
beslut om personlig assistans samt beviljade timmar följs noggrant månadsvis.
Åtgärder
Verksamheten arbetar kontinuerligt med att följa upp beslutade insatser och nyckeltal för att säkerställa
en god intern kontroll. Beslut om insatser ska följas strikt av aktuell rättspraxis, beslut om eventuellt
dubbla insatser som ex. särskilt boende och kontaktperson övervägs noga och följs upp oftare.
Åtgärdsplan för ekonomisk balans finns framtagen.
Analys av verksamheten
Tendensen är att behoven av framtida insatser fortsätter att öka, det gäller även på nationell nivå. För
att kunna planera för framtida behov behöver verksamheten tillsammans med såväl interna som externa
aktörer vidareutveckla former för samverkan. Insatser ska exempelvis i möjligaste mån kunna erbjudas
på hemmaplan, målgruppen idag har också andra krav på inriktning av verksamhet eller olika former av
boenden.
Kostnaderna för hälso- och sjukvård har under de senaste åren ökat till följd av att aktuella målgrupper
med funktionsnedsättning blir äldre och därmed får ett ökat behov av hälso- och sjukvård samt behov
av hjälpmedel.
LSS-utredningen överlämnade 190110 sitt betänkande till Regeringen. Utredningen föreslår att en ny
lag ska ersätta LSS. Den nya lagen föreslås träda i kraft januari 2022.

2.2.4.2

Servicebostäder, LSS

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Avvikelsen mot budget är minus - 1 030 tkr. Den enskilt största orsaken till negativ budget är
verkställande av komplexa ärenden. Ett av dessa ärenden kostar ca 330 tkr per månad som
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verksamheten inte har täckning för i budget.
Åtgärder
Arbetet med framtagna åtgärdsplaner pågår och de åtgärder som vidtagits har gett positiva effekter på
ekonomin trots att verksamheten redovisar ett negativt resultat. Enheterna har också fått i uppdrag att
arbeta med ökad hälsa samt samplanering av personalresurser och handlingsplaner har tagits fram även
för detta.
Analys av verksamheten
På flera av enheterna har det varit ett ökat behov av personalresurser b.la beroende på en ökad
vårdtyngd samt att det inom verksamhetsområdet verkställs två beslut i assistansliknande form. För att
kunna verkställa dessa beslut har det rekryterats särskilt utsedda personalgrupper, motsvarande ca 10
årsarbetare, vilket är kostnadsdrivande för verksamhetsområdet. Att verkställa insatser av denna
karaktär är resurskrävande och innebär avsevärt ökade kostnader för förvaltningen. Enhetschef som
ansvarar för att verkställa denna typ av beslut har fått i särskilt uppdrag att tillsammans med
myndighetsutövning och gruppbostäder FH möjliggöra en omflyttning till gruppbostad där insatsen
kan ges till en lägre kostnad.

2.2.4.3

Avl.Kp.Leds, LSS-Team

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Avlösning, Ledsagning och Kontaktperson
Verksamheten redovisar positivt resultat jämfört med budget. Samplanering samt effektiv användning
av befintliga resurser ger en positiv inverkan på budgeten. Inom verksamhetsområdet har det också
genomförts personalanpassningar från början av året.
LSS-team:
Avvikelsen mot budget är - 300 tkr efter inräknade fodringar. Uppdraget att verkställa assistans utifrån
brukarens behov innebär en schemaplanering/insatsplanering som skapar mycket kringtid.
Verksamheten får endast ersättning för den faktiska brukartiden medan kringtid inte genererar några
intäkter.
Åtgärder
Enhetschefer för LSS-team har fått i uppdrag att se över möjligheten att effektivisera och samplanera
insatser. Insatsplanerare för både boendestöd och LSS-team arbetar nu tillsammans för att hitta
effektiviseringsvinster.
Analys av verksamheten
LSS-teamet är en verksamhet som utför personlig assistans där det är bedömt att traditionell personlig
assistans är alltför kostsamt och svår att verkställa. Tidigare har det också köpts insatser av vård- och
äldre nämnden för att verkställa insatser av denna karaktär. Verksamheten verkställer beslut enligt
personlig assistans utifrån kommunens yttersta ansvar. Möjligheten för denna verksamhet att redovisa
en budget i balans är minimal.

2.2.4.4

Läger

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Verksamheten redovisar ett positivt resultat på ca + 375 tkr. Det positiva resultatet beror bl.a. på att
lägerverksamheten bedriver verksamhet endast 3 av 4 helger i månaden. Prognos för helår + 500 tkr.
Sociala omsorgsnämnden, Månadsuppföljning juli
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2.2.4.5

Korttid

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Verksamheten redovisar ett positivt resultat på ca + 1 050 tkr. Det positiva resultatet beror till stora
delar på effektiv schemaplanering och samplanering av personalresurser mellan enheterna.
Verksamheten säljer också dygn till annan kommun vilket är gynnsamt för budgeten. Prognos för helår
+ 1 000 tkr.
Åtgärder
Enhetschef har i uppdrag att arbeta med effektiv insatsplanering och nyttjande av befintliga resurser.
Analys av verksamheten
Det har under flera år tillbaka varit en nedgång av behovet av korttidsplatser för barn och unga enligt
LSS. Under året har en genomlysning av verksamheten gjorts som resulterat i avveckling av en enhet.
In- och utflödet av brukare på korttiden innebär utmaningar i schemaläggning av personal. Dialog med
myndighetsutövning är inledd att i god tid informera verksamheten om förändringar som påverkar
schemaläggning.

2.2.4.6

Gruppbostäder, LSS

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Att hitta formen för effektiv samplanering är fortfarande en utmaning. En ökad grundbemanning för
att anpassa arbetspass leder till att timmar inte kan läggas ut på ett effektivt sätt. Flera enheter har
lämnat in avsteg från kollektivavtalet med anledning av att hyresgästerna inte klarar byte av personal
under ett arbetspass. Ett par enheter kan av schematekniska problem inte sänka arbetspassen enligt
kollektivavtalet trots flera försök. Personalens sjukfrånvaro är hög vilket leder till inbeordringar för att
lösa akuta situationer, en minimal bemanning kräver vikarier vid frånvaro. Behovet av vaken natt
fortsätter att öka och 5 ÅA har anställts sedan maj månad.
Nya flextidsavtalet för vikarie ökar kostnaderna då alla extra pass leder till övertidsersättning. Ytterligare
avtal och regler som verksamheten inte kan påverka är beredskapsavtalet, nya flextidsavtalet för
vikarier, nya riktlinjer för delegeringar och ökat antal bredvidgångar samt avtal gällande kommande
utbetalningar av bonus till sommarvikarier. Andra nya regler gäller hjälpmedel och bostadsanpassningar
vilket innebär att inga bidrag lämnas och ger utökade kostnader för verksamheterna. Förväntad
årsprognos - 5 000 tkr. Kärragårdens kostnader fram till juli månad är 225 tkr
Åtgärder
Handlingsplaner görs på de enheter där behov finns. Verksamhetschef träffar personalgrupperna för att
tala om den höga sjukfrånvaron och höra medarbetarnas uppfattning om orsak. Samtliga grupper lyfter
schemaplaneringen som en orsak, en annan är brist på vikarier som leder till att man inte alltid vet om
man kan vara ledig, vilket leder till stress. Ytterligare möten på enheter är inplanerade.
Analys av verksamheten
Fler blir äldre och vårdtyngden fortsätter att stiga på gruppbostäderna vilket innebär behov av mer
personal på flera enheter både dag- och natt. Ökade kostnader på ett par gruppbostäder med anledning
av mycket utåtagerande hyresgäster där handledning och utökning av personal är en åtgärd för att
hantera både boende- och arbetsmiljö. För att möta upp den nya äldregenerationen behövs ökade
resurser till utökade insatser, hjälpmedel och utbildningsinsatser. Unga personer som blivit beviljade
bostad med särskild service har utvecklingsstörning och autism samt andra tilläggsdiagnoser vilket
ställer krav på andra boendeformer, kompetens och högre bemanning.
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2.2.4.7

Personlig assistans

Väsentliga budgetavvikelser
Verkställigheten av personlig assistans beräknas på helår gå med ett minus om ca 12 000 tkr. Orsaken är
bl.a. nattjour (kollektivavtal) där nämnden betalar för 2/4 delar av natten i lön och får ersättning från
försäkringskassan på 1/4 del av lönekostnader. Finns inte täckning i budget för 6,8 mnkr som jouren
kostar utöver intäkten från försäkringskassan. Kommunal assistans får även stå för sina egna
sjuklönekostnader (merkostnad för ersättare vid sjukdom) jämfört med privata utförare som får sin
sjuklönekostnad täckt av kommunen. Detta var en kostnad på ca 1 200 tkr år 2018.
De övriga 4 mnkr personalkostnaderna beror bland annat på sparade semester dagar som betalas ut,
samt uppsägningsmånad vid avslutade ärenden, omfattande bredvidgångar, kostsamma delegeringar pga
stort omvårdnadsbehov har inte täckning i personalbudgeten. Högre lön inom kommunen,
arbetsveckan är 40 tim vecka inom privat, kommunen har 37 tim i veckan vilket ger ca 8% högre
timkostnad jämförelse med privata utförare. Ersättning vid obekväm arbetstid är högre inom
kommunal regi vilket ger en skillnad med några kronor per timme.
Assistansen verkställer för närvarande 47 ärenden varav 18 brukare med nattjour. Det är en minskning
med 4 ärenden från och med årsskiftet.
En mall är framtagen för att kunna redovisa all arbetad tid vilket kommer att ge en överblick över de
kostnader som uppkommer p.g.a. det lokala kollektivavtalet samt kommunens övriga riktlinjer.
Omvärldsanalyser görs regelbundet för att få en uppfattning om kommande behov för målgruppen.
Sjukskrivningstalen följs upp varje månad. Planerade åtgärder i årets handlingsplan genomförs.
Genomlysning och kontinuerlig uppföljning av kostnader kommer att fortsätta med enhetscheferna.
Effektivisering är i fokus för hur intäkter och utgifter skall nå balans.

2.2.4.8

Daglig verksamhet

Väsentliga budgetavvikelser
Prognosen för helåret efter genomförda åtgärder beräknas till minus på ca 1 400 tkr. Flera av
grupperna har behövt förstärka sin bemanning utöver den ersättning som ges enligt LOV utifrån ett
arbetsmiljöperspektiv. Bl.a. enheter med deltagare med stort omvårdnadsbehov, autismdiagnoser samt
utåtagerande problematik. Lönekostnader för tre trygghetsanställda, totalt 550 tkr finns inte i budget.
Nedläggning av en dagligverksamhet/kulturverkstaden pågår, detta ger 4 mån effekt på hyres samt
personalkostnad på totalt 350 tkr.
Genomlysning och tät uppföljning av Daglig verksamhet och Daglig sysselsättning kommer att fortsätta
tillsammans med enhetscheferna. Effektivitet är i fokus för hur intäkter och utgifter skall nå balans.
Omvärldsanalyser görs regelbundet för att få en uppfattning om kommande behov för målgruppen.
Sjukskrivningstalen följs upp varje månad. Planerade åtgärder i årets handlingsplan genomförs.

2.2.5 Övrig vård och omsorg för äldre o funktionshindrade
2.2.5.1

Träffpunkt Berggården

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Enheten redovisar en budget i balans.
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Analys av verksamheten
Fokus under året kommer även vara att utöka antalet deltagare samt att få fler från gruppbostäder som
deltar i mötesplatsens aktiviteter.

2.2.5.2

Daglig sysselsättning

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Prognosen för året visar ett underskott på ca 400 tkr.
Det är svårt att bemanna denna verksamhet utifrån de intäkter deltagarna genererar. Antalet deltagare
varierar under året så det är en utmaning att bedöma utfallet.
Daglig sysselsättning är starkt integrerad med daglig verksamhet och de enheter/grupper som finns har
i många fall deltagare från båda verksamheterna. Planerade åtgärder i den gemensamma
handlingsplanen genomförs. Tät uppföljning av verksamheterna kommer att fortsätta tillsammans med
enhetscheferna. Sjukfrånvaron följs upp regelbundet.

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

3.1 Funktionshinderverksamhet LSS
3.1.1 Personlig assistans
Verksamhetsmått

Utfall Jul 2018

Budget 2019

Utfall Jul 2019

Antal personer med personlig assistans enligt
LSS

56

62

59

Antal personer med personlig assistans enligt
SFB

177

185

180

12 917

126 126

13 499

Antal beviljade timmar personlig assistans enligt
LSS
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Måttanalys LSS
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3.2 Funktionshinderverksamhet SOL
3.2.1 Insatser i ordinärt boende
Verksamhetsmått

Utfall Jul 2018

Budget 2019

Utfall Jul 2019

Antal personer med Boendestöd

250

420

250

Antal utförda timmar Boendestöd

1 207

27 566

1 319
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1 Inledning
Utgångsläge inför 2020
Nämndens läge inför verksamhetsuppdraget 2020 är ansträngt. 2018 och 2019 har uppdraget
genomförts kopplat till åtgärdsplan för en ekonomi i balans. Den negativa prognosen ställer krav på
ytterligare anpassningar och åtgärder för att närma sig en balans med föreslagen ram 2020. Nämndens
analys är att de ökade kostnaderna som redovisas i prognoser kopplas till Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) och Försäkringskassans (FK) tolkningar utifrån Socialförsäkringsbalken
(SFB). Fler kommuninvånare ansöker om stöd enligt lag och färre får sina behov tillgodosedda enlig
FK/SFB.
Det ökade vård- och omsorgsbehovet som kopplas till fler äldre i boenden inom både LSS och Sol, och
mer komplexa diagnoser hos nämndens målgrupper ställer krav på ökad bemanning samt ökade hälsooch sjukvårdsinsatser i aktuella situationer. LSS säger goda levnadsvillkor och detta tillsammans med
nämndens ansvar för arbetsmiljön försvårar för enheterna att anpassa personalkostnaderna till tilldelad
ram.
Ohälsotal är den andra stora faktorn till en negativ prognos och leder till höga personalkostnader.
Utöver detta är gällande kollektivavtal med fokus på heltid, korta och långa arbetspass och inga delade
turer kostnadsdrivande. Utmaningen består i utökad grundbemanning, små enheter och en stor andel
brukare som är på daglig verksamhet dagtid och inte på boendet med outnyttjade arbetspass som följd.
Inriktning verksamhet 2020
Åtgärdsplan för ekonomi i balans medför att nämnden under innevarande och kommande år behöver
prioritera i verksamheterna, men också förhålla sig till alternativa möjligheter för att utföra verksamhet.
Exempel på detta är prioritering av resurser för kompetensutveckling, möjligheten att satsa på
välfärdsteknik för nämndens målgrupper och värdera verksamhet som inte är lagstyrd.
För att nämnden långsiktigt ska möta målgruppernas förändrade vård- och omsorgsbehov, krävs
ändamålsenliga bostäder samt nya anpassade bostäder. För att förhindra vitesförelägganden och dyra
lösningar i form av externa köp ska nämnden i samarbetet med övriga aktuella nämnder arbeta för att
gemensamt komma fram till möjliga lösningar för aktuella målgrupper.
För att bibehålla och utveckla kvalitet i nämndens olika verksamheter ställs krav på resurser,
kompetens, innovativt arbete, systematiskt utvecklings- och uppföljningsarbete och ständiga
förbättringar. Prioriterat är processarbetet kopplat till Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
och uppföljning och kontroll av kvalitet i verksamheten. Under 2019 har Sociala omsorgsförvaltningen
identifierat en nivå för kvalitet som är möjlig att förhålla sig till utifrån lagkrav och under 2020 kommer
uppföljningen av den interna verksamheten påbörjas. Under 2020 kommer Sociala omsorgsnämnden
påbörja sin tillitsresa i linje med Borås stads vision. Arbetet genomförs i samarbete med FOU Borås
vars forskare kommer att följa Sociala omsorgsförvaltningens arbete.
I budget 2020 redovisas förändrade behov hos de yngre målgrupperna men belyser också en åldrande
målgrupp som ställer krav på att möta dessa behov. Nämnden ger förvaltningen i uppgift att påbörja
det strategiska arbetet kring e-Hälsa och utveckling av informationsteknik (IKT) för att utifrån
framtagen plan fatta beslut om vad som ska vara prioriterat. Under 2019 tas en plan för digitalisering
fram och 2020 går Sociala omsorgsnämnden in i en aktiv fas av att förverkliga ovannämnda plan.
Kvalitet har en direkt koppling till medarbetaren. Därför behöver nämnden aktivt arbeta med att vara
en attraktiv arbetsgivare, motivera redan anställda att stanna kvar och inspirera aktuella personalgrupper
att välja sociala omsorgsförvaltningen som arbetsgivare.
Nämnden har fortsatt stora utmaningar med höga sjukhälsotal. Ett samarbete med organisationshälsan
har inletts och förbättringsområden har identifierats. En väl fungerade arbetsmiljö är en viktig
förutsättning för god hälsa och välmående.
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2 Omvärldsanalys
Funktionshinder och delaktighet - Positionspapper antagen av SKL styrelse november 2017
Sveriges kommuner och landstings (SKLs) avsikt med positionspapperet är att tydliggöra förbundets
ställningstagande för ett nationellt, regionalt och lokalt ansvar för alla människors delaktighet och lika
möjligheter. Det utgör ett underlag för samverkan/samarbete i förbundets interna och externa arbete.
Det KAN utgöra ett stöd till en kommuns analyser och strategier kring utveckling och behov av
agerande. Frågor om funktionshinder berör en kommuns samtliga verksamheter. Nämnden har i
reglemente i uppgift att utöva ledning av kommunens verksamhet LSS och har sedan 2017
Kommunfullmäktiges uppdrag att övergripande bevaka och stärka kommunen inom området
tillgänglighet. I positionspapperets 72 punkter inom olika områden berörs en stor del av det som staden
och specifikt nämnden i ett utblicksperspektiv behöver förhålla sig till och söka stöd för, både på kort
och lång sikt. Punkterna samlas under 17 rubriker.
Ex på rubriker som nämnden särskilt har behov av att följa är, Likabehandling och icke-diskriminering,
Rättighetslagstiftning, Medskapande, Tillgänglighet och delaktighet, digital delaktighet och användbarhet, individuellt
stöd, och Arbete och egen försörjning.
Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (2016:40), tilläggsdirektiv till LSSutredningen (2017:92, 2017:120 och 2018:35) och Regeringens proposition 2017/18:78 samt lag
om ändring i socialförsäkringsbalken och ändring LSS till vissa funktionshindrade.
Det ursprungliga syftet med översynen var att skapa en långsiktig hållbar ekonomisk utveckling av
insatsen och att få tillstånd mer ändamålsenliga insatser i LSS. Tilläggsdirektiv 2017:92 är kopplat till
EU-kommissionens förslag till ändrade samordningsbestämmelser. I uppdrag 2017:120 ges
utredningen i uppgift att se över frågan om habiliteringsersättning och i det senaste uppdraget 2018:35
gjordes en ändring av uppdraget och tiden för att utreda förlängdes. Förändringen i uppdraget är ett
resultat av att pågående förändringar påverkat enskilda assistansmottagare och kommuner i stor
utsträckning utan att det föregåtts av politiska vägval och bedömningar.
Riksdagen beslutade också om lagändringar från 1 april 2018 inom LSS och socialförsökringsbalken i
syfte att motverka den instabilitet och oro som man menar uppstått för enskilda assistansberättigade
och kommuner samband med FK tolkningar kopplat till beslut i HFD.
LSS-utredningen överlämnade 190110 till betänkande till regeringen, utredningen föreslår att en ny lag
ska ersätta LSS. Den nya lagen föreslås träda i kraft januari 2022.
En kommuns särskilda ansvar när det gäller boende för personer med funktionsnedsättning
Nämnden har identifierat (utredning gjord av nämnden under 2018) att åldersstrukturen på
kommunens boenden är att de personer som idag bor i gruppbostad ofta är mycket äldre än de unga
vuxna som står i kö för att få en lägenhet. En effekt av att vi nu möter första generationen äldre med
funktionsnedsättning. Kvarboendeprincipen som innebär att man ska ges förutsättningar att bo kvar i
det egna hemmet kan skapa både möjligheter samt begränsningar. Att omfördela resurser för att möta
personens behov där hen bor eller att erbjuda personen att flytta dit resurserna finns och är anpassade
till just den gruppbostaden är en diskussion som inte alltid är enkel för nämnden att hantera och fatta
beslut kring.
För Nämnden är ansvaret för boende en av de större utmaningarna. Befintliga boenden som inte bedöms som fullvärdiga,
beslut som inte verkställs inom rimlig tid och en efterfrågan på service, stöd, vård och omsorg som det i delar inte finns
beredskap för att möta. I SKLs positionspapper berörs utmaningarna och i regeringens utredningsuppdrag kan förslag och
ställningstagande komma som behöver bevakas och förhålla sig till.
"Åldrande hos personer med intellektuell funktionsnedsättning - ur ledarens perspektiv!"
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Maria Johansson, Institutionen för hälsovetenskaper, medicinska fakultet, Lunds universitet
Artikeln pekar på de utmaningar en kommun står inför när uppgiften är att möta den första
generationens äldre med funktionsnedsättning. Kommunerna har det övergripande ansvaret för
äldreomsorg, och till stor del hälso- och sjukvård vilken regleras i SOL och hälso- och sjukvårdslagen
(HSL). Personer med intellektuell funktionsnedsättning har rätt till insatser enligt LSS. Samtidigt ska
insatser från LSS inte inskränka på rätten till insatser som regleras i andra lagrum. Idag arbetar de
kommunala verksamheterna inte bara utifrån olika lagstiftning utan de har också olika kompetenser och
olika mål. Det innebär rent konkret att vård- och/eller äldreomsorgspersonal riskerar att uppleva
svårigheter i att möta en person med intellektuell funktionsnedsättning och att personal inom LSSverksamheterna kan stå främmande inför att möta äldre personer med specifika åldersrelaterade behov
och hälsobesvär.
Nämnden har uppmärksammat detta och ska följa den nationella utvecklingen, identifiera behov av kompetensutveckling,
verka för samverkan med andra nämnder och identifiera den påverkan utvecklingen har på nämndens kostnader.
Lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård
Lagen gäller from 2018-01-01 och ersatte den tidigare betalningsansvarslagen. En överenskommelse
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen har beslutat att antalet dagar vid
utskrivningsklara patienter inom psykiatrin ska minska från 30 till 3 dagar, att under 2019 inträder en
kommuns betalningsansvar för enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk vård och som omfattas av
överenskommelsen 15 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den enskilde är
utskrivningsklar. Från och med 2020-01-01 till 2020-03-31 inträder kommunens betalningsansvar efter
7 dagar. From 2020-04-01 regleras betalningsansvaret på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i
psykiatrisk eller somatisk vård.
Nämnden identifierar behov av en rätt dimensionerad HSV organisation och behov av korttidsplatser för personer med
psykisk ohälsa.
Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra
Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.
Överenskommelsen gäller sedan april 2017 och delregional handlingsplan utgör underlag för
samverkansarbetet mellan kommuner och region i södra Älvsborg.
I det lokala arbetet finns nämndens medarbetare representerade i styrgrupper och undergrupper.
IKT (Informations- och kommunikationsteknik) och välfärdsteknik
Regeringen beslutade under våren 2018 att ge E-hälsomyndigheten i uppdrag att samordna, utforma
och tillgängliggöra ett nationellt stöd riktat till kommunerna, för införande och användning av digital
teknik, såsom välfärdsteknik och digitala tjänster, i verksamheter inom social omsorg och inom hälsooch sjukvård. Det nationella stödet ska inte ersätta andra aktörers arbete på området, utan verka
vägledande för kommunerna och ge stöd till kommunernas eget arbete med digitalisering inom
socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Socialstyrelsens rapport 2018 konstateras att utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna
är ojämn och att utvecklingen går långsamt, bland annat för att de resurser som avsätts inte är
tillräckliga.
Nämnden har identifierat ett stort behov inom området, och en IKT plan ska arbetas fram under året som redogör för
behov, tid för genomförande och ekonomi. Utifrån denna ska nämnden göra sina prioriteringar.
"Heltidsresan" och lokalt kollektivavtal
Nämnden arbetar för att hitta formen för heltidsanställning och följsamhet till upprättat kollektivavtal
gällande arbetstidens förläggning utan att det medför ökade kostnader och påverkar möjligheten att
möta målgruppernas behov med oförändrad kontinuitet och kvalitet. För att komma framåt har
särskilda resurser avsatts, aktivt deltagit i SKLs arbete kring "Heltidsresan" och en omvärldsspaning via
ett omfattande nätverksarbete. Utmaningen är små enheter, där varje hyresgäst/deltagare har ett
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specifikt behov som i många fall utgår från kontinuitet. Att öka grundbemanning har så här långt varit
förenat med ökade kostnader. Omvärldsspaningen har inte identifierat någon annan kommun inom
funktionshinderverksamheten som etablerat en verksamhet som inbegriper samtliga delar i Borås stads
kollektivavtal.
Nämnden fortsätter arbetet, ser behovet av att överanställa och samplanera mellan de olika verksamheterna.
Heltidsanställning är infört men utmaningen kvarstår då det gäller verksamhetens möjligheter att helt klara arbetstiderna
och dess längd. Fortsatt kommer nämnden också följa det nationella arbetet och fortsätta dialogen om möjligheten att följa
gällande kollektivavtal i sin helhet.

3 Kommunfullmäktiges indikatorer och
nämndens indikatorer och uppdrag
3.1 Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges
indikatorer

Utfall 2018

Målvärde
2019

Utfall T1
2019

Målvärde
2020

Målvärde
2025

8,9

8

8,8

8

4,5

Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.

42,9

27

45

27

15

Andel anställda som nyttjar
Borås Stads
friskvårdsbidrag, %

32

40

40

50

Andel sjukfrånvaro av
ordinarie arbetstid, %.

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Så nås målet för indikatorn
Redovisning av andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid är fortsatt hög. Nämnden har särskilt
identifierat korttidssjukfrånvaron 2-14 dagar som angeläget att påverka för att uppnå satt målvärde. Att
påverka korttidsfrånvaron i positiv riktning är en av åtgärderna i handlingsplan för en ekonomi i balans
och måste pågå under hela 2020.
Under senare år har intresset för sambandet mellan hälsa och ekonomisk tillväxt ökat. Forskning visar
att det finns ett starkt samband mellan hälsa och ekonomi. Bättre hälsa medför högre tillväxt genom
högre produktivitet hos arbetskraft, fler produktiva år, bättre inlärningsförmåga, större kreativitet, och
bättre möjligheter att klara förändringar. För att bryta utvecklingen som direkt på ett negativt sätt
påverkar nämndens ekonomi arbetar nämnden i samverkan med en handlingsplan för god arbetsmiljö
och minskad sjukfrånvaro.
Strategi:
- Stärka chef- och medarbetarskapet
- Systematisera arbetet med de enheter som har särskilt hög sjukfrånvarofrekvens
- Påverka medarbetarna att göra positiva val kring sin hälsa
- Arbeta systematiskt med att minska den psykiska ohälsan
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Metod:
- Kompetensutveckla hälsoinspiratörer
- Marknadsföra de friskvårdsaktiviteter som finns inom staden
- Förebyggande insatser
- Arbeta med frisk- och riskanalyser
- Stärka rehabiliteringsprocessen
- Utarbeta handlingsplan för hälsofrämjande arbetsplatser

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Så nås målet för indikatorn
Verksamheten vid den centrala bemanningsenheten har sen januari 2019 decentraliserats till bl.a. sociala
omsorgsnämnden. Fortfarande gäller regeln om ”en väg in” vilket innebär att verksamheterna har
endast tillgång till vikarier i sina verksamheter som kommer från bemanningsenheten med undantag för
avlösare och ledsagare. Att andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid i % inte minskar i önskad takt
medför att arbetad tid för timavlönade inte minskar i takt med tidigare satt målvärde.
Decentraliseringen kommer att påverka nämnden när det gäller struktur, ekonomi, personal samt
ledning och styrning.
Strategi:
- Tillse att rätt anställningsform används vid rekrytering
- Efterleva arbetstidsmodellen fullt ut på förvaltningen
- Implementera planeringsverktyg Time Care i förvaltningen
Metod:
- Följa förvaltningens rekryteringsprocess
- Säkerställa att alla anställningar sker via bemanningsenheten
- Använda instrument som vikariebank och resurstid
- Säkerställa resurspassanvändning på förvaltningen
- Utbildning/information om arbetstidsförläggning

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %

Så nås målet för indikatorn
Friskvård är till för att medarbetare ska må bättre och undvika sjukdomar. Borås stad erbjud
friskvårdssubventioner för motion, kostråd, massage, rökavvänjning och andra hälsoinsatser för
anställda. För den enskilda medarbetaren innebär friskvård på fritiden kanske inga ekonomiska
besparingar. Men den får medarbetaren att må bra och orka mer.
Kommunstyrelsen har beslutat att from januari 2019 följa upp "andel anställda som nyttjar Borås Stads
friskvårdsbidrag" och satt målvärde på 40%. Sociala omsorgsnämndens resultat på 32 % ligger under
stadens målvärde.
Strategi:
- Marknadsföra de friskvårdsaktiviteter som finns inom staden
- Arbeta mer med frisk- och riskanalyser
- Påverka medarbetarna att göra positiva val kring sin hälsa
Metod:
- Återkommande punkt på APT
- Återkommande inspirationsträffar
Sociala omsorgsnämnden, Budget 2020

7(32)

Verksamhetens indikatorer

Utfall 2018

Målvärde
2019

52%

80%

Öka andelen medarbetare
som anser att Sociala
omsorgsförvaltningen är en
attraktiv arbetsgivare

Utfall T1
2019

Målvärde
2020

Målvärde
2025

85%

85%

Öka andelen medarbetare som anser att Sociala omsorgsförvaltningen är en
attraktiv arbetsgivare

Så nås målet för indikatorn
Attraktiv arbetsgivare handlar om hur förvaltningen uppfattas som arbetsgivare av inte bara nuvarande
medarbetare utan även av potentiella och tidigare anställda. Ett arbetsgivarvarumärke innehåller precis
som ett konsumentvarumärke en mängd olika associationer och genom att påverka dessa associationer
kan man modifiera sitt varumärke. Det gäller att kommunicera till målgruppen vilken fantastisk
arbetsgivare man är.
HR har övergripande ansvar men indikatorn ska delas ut till förvaltningens olika verksamhetsområden
vilket även inkluderar stödfunktioner.
Strategi:
- Utveckla och stödja ledarskapet för att skapa hälsosamma, framgångsrika och trygga arbetsplatser
- Öka delaktigheten hos alla medarbetare
Metod:
- Omvärldsbevakning
- Utbildning och handledning för chefer i hälsofrämjande ledarskap
- Implementering av styrning och verksamhetsledning på alla enheter
- Utformning och implementering av enhetsspecifika mål
- Arbete med kompetensförsörjningsplan

4 Nämndens verksamhet
4.1 Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Bokslut 2018

Budget 2019

Prognos 2019

Budget 2020

350 227

350 198

350 198

345 303

-993 848

-1 000 900

-1 020 473

-1 009 296

Intäkter
Kostnader
Buffert

-6 573

-6 707

Nettokostnader

-643 621

-657 275

-670 275

-670 700

Kommunbidrag

626 700

657 275

657 275

670 700

Resultat

-16 921

0

-13 000

0

Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar
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4.2 Nämndens uppgift
Funktionshinderverksamheten arbetar med stöd och insatser till enskilda personer som ges enligt
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SOL)
Personer med stöd enligt LSS har en livslång eller varaktigt funktionsnedsättning. Genom insatserna
ska den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor.
Insatser enligt SOL ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå.
Funktionshinderverksamheten ska erbjuda rättssäker handläggning med välgrundade och korrekta
beslut. Verksamhetens insatser ska ges med god kvalité byggt på brukarens delaktighet och inflytande,
ett bra bemötande och med hög kompetens hos medarbetarna.
Socialpsykiatrin bedriver verksamhet för personer med allvarlig psykisk funktionsnedsättning i
bostäder med särskild service, korttidsenhet och boendestöd för personer i ordinärt boende.
Nämndens ansvar innefattar även Hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) inom
berörda verksamheter.

4.2.1 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder och styrelser
Sociala omsorgsnämnden har, utifrån Kommunfullmäktiges beslut om särskilt samarbetsuppdrag kring
tillgänglighet, utarbetat arbetsformer med andra nämnder med den övergripande målsättningen att
förbättra tillgängligheten.
Tillgänglighetsarbetet fokuseras kring tre områden, den fysiska tillgängligheten, den kognitiva
tillgängligheten och tillgänglighet där social och kulturell upplevelse är central.
Sociala omsorgsnämnden har en funktionshinderkonsulent anställd med uppgift att samordna och
planera samarbetsuppdraget genom att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

anordna workshops om tillgänglighet. På workshopen kommer olika nämnder och
bolagsstyrelser att bjudas in. Syftet är att sprida kunskap om tillgänglighet och att skapa
förutsättningar och legitimitet för det framtida samarbetet.
samarbeta med alla förvaltningar och bolag genom kontaktpersonsträff. Syftet med träffen är att
sprida kunskap om tillgänglighet till olika förvaltningar och Borås egna bolag och att förankra
tillgänglighetsarbetet i staden.
samordna mässa om funktionshinder tillsammans med berörda förvaltningar, VGR och
funktionsrättföreningar i Borås Stad. Syftet med mässan är att sprida kunskap om personer med
funktionsnedsättning till allmänheten.
samordna seminarier på mässan om funktionshinder tillsammans med berörda förvaltningar
som syftar till att öka kunskap och kompetens hos personal i Borås Stad (och andra kommuner)
om personer med funktionsnedsättning och de möjligheter som finns.
skapa, revidera och följa upp ”Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle”. Syftet med
handlingsplanen är att driva arbetet med tillgänglighet i de olika förvaltningarna framåt.
bistå med rådgivning till förvaltningar och bolag i arbetet med tillgänglighet.
fungera som kontaktperson för olika föreningar.
utbilda personal inom alla förvaltningar om tillgänglighet.
samordna tillgänglighetsdagen/vecka med funktionshinderföreningar i Borås.
deltar i Svenska institutet för Standarder (SiS) kommitteen inom grafiska symboler för publik
information. Det är ett arbete kopplat till universal utformning.

Specifikt för 2020 planeras en tillgänglighetsdag hållas där förvaltningar i Borås och bolag kan dela
erfarenheter kring deras arbete inom tillgänglighet. Förvaltningsöverskridande samverkan i mellan
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Sociala omsorgsförvaltningens verksamhet, skolan och föräldrar. Information till Unga med
funktionsnedsättning tillsammans med Gymnasie- och vuxen utbildning förvaltning och andra
nämnder. Erbjuda medarbetare inom Borås stad utbildning inom alterntiv kommunikation (AKK) samt
underlätta information till ungdomar med funktionsnedsättning i Borås.

4.3 Ekonomiska förutsättningar
Preliminärt kommunbidrag 2020
Sociala omsorgsnämndens kommunbidrag år 2020 uppgår till 670 700 tkr. Det motsvarar en
uppräkning av lönekostnader med 2,7 % och övriga kostnader med 1,8 % jämfört med 2019 års
kommunbidrag. För nämnden tillkommer ökade kostnader för volymökningar och ett ökat vård-och
omsorgsbehov vilka nämnden äskar extra medel för. (Se kap 7)
Personalomkostnads-pålägget (PO-pålägg) höjs från 39,85% år 2019 till 40.8% år 2020. Detta beräknas
öka nämndens personalkostnader med ca 3 900 tkr. För att möta kostnadsökningen inom tilldelad
preliminär ram behöver nämnden göra anpassning och effektiviseringar i verksamheterna.
Ökat vård- och omsorgsbehov
Nämnden identifierar ett ökat vård- och omsorgsbehov i verksamhetens olika delar i form av nya
behov, målgrupper som utifrån krav kopplat till lag och som omfattas av nämndens uppgifter kräver
nya arbetssätt och ny kompetens. De personer som i dag har stöd och insatser från nämndens
verksamheter blir äldre och utvecklar därmed ett ökat omvårdnadsbehov. För att möta detta utifrån
goda levnadsvillkor enligt LSS, boende inom socialpsykiatri och hälso- och sjukvårdslag genereras nya
kostnader för kompetensutveckling, ökad personaltäthet i boende, i hälso- och sjukvård och
hjälpmedel. Om Borås stads ställningstagande att ställa sig bakom digitalisering inom vård- och omsorg
och vision e-Hälsa 2025 ska bli verkligt krävs också en långsiktig budgetförstärkning.
Åtgärdsplan för ekonomi i balans
Sociala omsorgsnämndens månadsrapport för maj 2019 visade en negativ prognos för helåret 2019 på
minus 13 000 tkr trots nämndens antagna handlingsplaner. Handlingsplanerna för en budget i balans
berör flertalet områden och dessa kommer att följas upp under 2019 och vid behov justeras för att
åstadkomma önskad effekt. En viktig förutsättning för att nämndens verksamheter ska hålla sin budget
är att den korta sjukfrånvaron minskar och att kollektivavtalet gällande heltider och arbetstidernas längd
inte leder till ökade kostnader.
Försäkringskassan övervältring
Inom verksamheten personlig assistans är kommunen ansvarig för hela kostnaden när de
grundläggande behoven understiger 20 timmar per vecka. Det blev en ny rättspraxis under 2016
eftersom FK ändrade bedömningen av de grundläggande behoven efter en dom i HFD. Den nya
tolkningen innebar att en större del av ärendena gällande personlig assistans via FK fördes över eller
kommer att föras över till kommunen. För Sociala omsorgsnämndens del innebar det att antalet timmar
med personlig assistans enligt LSS ökade från ca 8000 timmar i månaden i början på 2017 till ca 13 500
timmar 2019. Utöver ökningen av personlig assistans har FK:s ändrade bedömning lett till att ca 16 %
av brukarna som tidigare haft assistans från FK valt insatsen bostad med särskild service. Dessa brukare
har omfattande omsorgsbehov och traditionella boenden är inte utformade att möta denna typ av
behov.
Tidigare ökning av antalet personer med personlig assistans enlig LSS till följd av Försäkringskassans
övervältring kvarstår vilket innebär ökade kostnader för nämnden. Kostnadsansvar för sjukersättning
till assistanssamordnare som inte ersätts från FK beräknas till 4 600 tkr. Nämndens ekonomiska
förutsättningar 2020, att inom tilldelat preliminärt kommunbidrag möta ökade kostnader för detta
skulle kräva ytterligare prioriteringar och anpassningar.
Habiliteringsersättning
Sociala omsorgsnämnden, Budget 2020

10(32)

Socialstyrelsen har på Riksdagens uppdrag förmedlat stadsbidrag som möjliggjorde en höjning av nivån
på habiliteringsersättningen 2018. Habiliteringsersättning är en ersättning som en kommun kan lämna
till personer som deltar i daglig verksamhet.
Sociala omsorgsnämnden beslutade att rekvirera tillgängliga medel och höja ersättningen från 50kr/dag
till 70kr/dag.
Buffert
Sociala omsorgsnämnden har avsatt en procent av nämndens kommunbidrag i buffert för oförutsedda
kostnader vilket motsvarar 6 707 tkr.

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet
Satsning pågår för att öka medarbetarnas kompetens i upprättande av genomförandeplaner samt öka
brukarnas delaktighet vid upprättandet. Planen ska också innehålla tydliga mål som tagits fram
tillsammans med brukare.
VIP och Schysst kompis pågår i flera av nämndens verksamheter.
Arbetet med att granska myndighetsutövningen utifrån ett genusperspektiv pågår genom att analysera
beviljade insatser uppdelat mellan män och kvinnor där män har en högre % beviljade insatser jämfört
med kvinnor.

4.4 Verksamhet 2020
Tkr

Bokslut 2018

Budget 2019

Prognos 2019

Budget 2020

585

0

0

0

Kostnad

-27 865

-33 591

-32 091

-34 645

Nettokostnad

-27 280

-33 591

-32 091

-34 645

0

0

0

Central administration
Intäkt

Politisk verksamhet
Intäkt
Kostnad

-1 455

-1 625

-1 625

-1 662

Nettokostnad

-1 455

-1 625

-1 625

-1 662

12 495

10 865

10 865

11 115

Kostnad

-47 291

-50 219

-50 319

-51 374

Nettokostnad

-34 796

-39 354

-39 454

-40 259

5 657

3 350

3 350

3 427

Kostnad

-81 261

-71 571

-77 071

-73 124

Nettokostnad

-75 604

-68 221

-73 721

-69 697

326 367

331 781

331 781

320 960

-825 339

-834 272

-849 345

-833 146

Vård och omsorg i ordinärt
boende
Intäkt

Vård och omsorg i särskilt
boende
Intäkt

Insatser enl LSS och LASS
Intäkt
Kostnad
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Tkr

Bokslut 2018

Budget 2019

Prognos 2019

Budget 2020

-498 972

-502 491

-517 564

-512 186

5 123

4 202

4 202

4 299

-10 636

-9 622

-10 022

-9 843

-5 513

-5 420

-5 820

-5 544

Nettokostnad
Övrig vård och omsorg för
äldre och
funktionshindrade
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Buffert
Intäkt
Kostnad

-6 573

-6 707

Nettokostnad

-6 573

-6 707

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Totalt
Intäkt
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350 198

350 198

339 801
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Tkr

Bokslut 2018

Budget 2019

Prognos 2019

Budget 2020

Kostnad

-993 847

-1 007 473

-1 020 473

-1 010 501

Nettokostnad

-643 620

-657 275

-670 275

-670 700

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

4.4.1 Central administration
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
De tre centrala stödfunktionerna är; HR-funktionen, ekonomifunktionen samt kvalitet- och
utvecklingsfunktionen. I detta innefattas även nämndadministration. Uppgiften är att stödja nämnden
och verksamheterna med att uppnå satta mål och följa beslutade riktlinjer.
Åtgärdsplan för en ekonomi i balans inbegriper också de centrala stödfunktionerna och genomförda
anpassningar kan medföra behov av prioriteringar i nämndens verksamheter då det gäller uppdrag och
direktiv.
Under 2020 kommer Sociala omsorgsförvaltningen fortsätta arbetet med att utveckla
kvalitetsledningsystemet utifrån gällande lagkrav. Prioriterat för 2020 är fortsatt utbildning till
medarbetare i socialdokumentation och genomförandeplansarbete, processutveckling med fokus på
intern och extern samverkan och egenkontroll och uppföljning. Utifrån nämndens uppdrag till
förvaltningen 2019 med framtagande av kvalitetsnivåer kommer uppföljning genomföras utifrån dessa
under 2020 samt fortsatt arbete med implementering av IBIC.
Nämndens arbete ska gå ut på att skapa de förutsättningar som behövs för att uppfylla kraven i stadens
arbetsmiljöpolicy och förvaltningens specifika handlingsplaner för god arbetsmiljö. Vidare ska
nämndens arbete fokusera på att ständigt utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet och kvalitetssäkra
de processer som ingår. Utbildning av chefer och medarbetare är en grundförutsättning för att ett bra
arbetsmiljöarbete ska bedrivas och förvaltningen arbetar därför ständigt med omvärldsbevakning för att
hålla oss uppdaterade på nya lagar och regler som tillkommer.
Genom att ge organisationen rätt förutsättningar för ett kvalitativt arbetsmiljöarbete kan nämnden
skapa en HR- strategi som i förlängningen ger förvaltningen konkurrensfördelar, men också en
arbetsplats där medarbetare mår bra och utvecklas både personligt och yrkesmässigt. HR- strategin
innefattar även ett hälsofrämjande arbete. Nätverksträff för hälsoinspiratörer vars uppgift är att belysa
hälsoperspektivet i frågeställningar som berör medarbetarna och därigenom skapa förutsättningar för
ökad hälsa och välbefinnande kommer att prioriteras framöver.

4.4.2 Vård och omsorg i ordinärt boende
4.4.2.1

Myndighetsutövning

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
I denna del av den samlade myndighetsutövningen enligt SOL i ordinärt boende beslutas om insatser i
form av hemtjänst, daglig sysselsättning, korttidsboende, ledsagning, avlösning och boendestöd.
Personer med LSS insatser över 65 år ökar succesivt och vid utökat behov beviljas dessa personer
insatser enligt SOL. Denna volymökning för målgruppen ökar kostnaderna för nämnden då 65-års
gränsen mellan SoN och VÄN är borttagen.
Sedan 2018-01-01 gäller lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård och ersätter den
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tidigare betalningsansvarslagen. Den beslutade överenskommelse som är upprättad mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen reglerar kommunens betalningsansvar och in- och
utskrivningsprocessen i Västra Götaland. Den innebär att antalet dagar vid utskrivningsklara patienter
inom psykiatrin succesivt fram till 2020-04-01 ska minska från 30 till 3 dagar.
På sikt kommer tiden för att vårdplanera och identifiera behov inom socialpsykatrin ske i allt snabbare
takt pga lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvårdom. Brist på korttidsplatser inom
socialpsykiatrin kan innebära ett framtida behov av utökning av korttidsplatser, en beräknad kostnad på
ca 5 000 tkr per år för 6 platser. När en korttidplats inte kan verkställas på hemmaplan får beslutet
verkställas genom köp av externa platser. Nämnden ska utveckla arbetet med att lösa uppkomna och
framtida behov med hemmaplanslösningar. Det är för nämndens verksamheter angeläget att framförda
behov av särskilt boende där korttidsplatser finns med i överlämnad lokalresursplan 2020-2022 blir
omhändertagna.
Nämnden prioriterar ett närvarande ledarskap och därmed ökat fokus på styrning, ledning och
uppföljning för att förbättra möjligheten att arbeta med en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats.
Nämndens satsning har till stora delar givit önskad effekt vilket är särskilt viktigt då rekrytering av
handläggare är en fortsatt utmaning.
Hälso och sjukvård
Hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering ska tillgodose nämndens målgruppers behov av
hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån det som regleras i hälso- och sjukvårdslag, överenskommelser kring
hälso- och sjukvård mellan kommuner och Västra Götalandsregionen samt det som är angivet i
nämndens reglemente. Nämnden har kostnadsansvar för alla personliga hjälpmedel inom LSS och
socialpsykiatrin i Borås Stad. Kostnaderna har under de senaste åren ökat till följd av fler antal personer
i behov av hjälpmedel. Ökningen kopplas till att aktuella målgrupper med funktionsnedsättning blir
äldre och därmed får ett ökat behov av hälso- och sjukvård samt behov av hjälpmedel kopplat till ökad
ålder.
Enheten för hälso- och sjukvård ser att behovet av handledning och stöd av legitimerad personal ökar i
verksamheterna pga ökad vårdtyngd till följd av ålder och ökat behov av somatisk vård. Förstärkning
behövs inom denna yrkesgrupp för att möta behovet av vård och omsorg för nämndens målgrupper.
Inom enheten för hälso- och sjukvård finns brist på legitimerad personal som ger konsekvenser för
brukare och personal. Det kan innebära svårigheter att följa upp fortsatta/förändrade behov för
personer inskrivna i hemsjukvården där eventuell utskrivning skulle vara aktuell.

4.4.2.2

Boendestöd

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Boendestöd
Boendestöd är en biståndsbedömd insats enligt Sol som riktar sig till personer med
funktionsnedsättning. Stödet kan ges som instruktioner, vägledning, motivering och aktivering.
Personalens arbetssätt genomsyras av att stärka den enskilde personens förmågor och vara aktivt
stödjande. Den vanligaste boendeformen för personer med psykisk funktionsnedsättning är egen
bostad med boendestöd.
Sociala omsorgsnämndens boendestöd har de senaste åren haft höga kostnader jämfört med budget.
De personalanpassningar samt övriga anpassningar som genomförts enligt senaste årens åtgärdsplaner
har gett avsedd effekt i form av minskade utgifter. Trots vidtagna åtgärder enligt plan redovisar
verksamheten negativ avvikelse för intäktsbudgeten och prognosen för 2019 pekar på ett resultat på
- 1 500 tkr. Den negativa prognosen beror till stora delar på att det inte utgår någon ersättning för
kringtid dvs den tid som inte kan bokföras som utförd tid och som inte generar några intäkter. I
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verksamheten uppgår kringtiden till ca 20-25% under året.
Det är fortsatt en hög sjukfrånvaro bland medarbetarna i boendestödet. Trenden är dock sjunkande
ohälsotal och under våren 2019 har sjukfrånvaron minskat från 12,8% till 7,8%. Framtagen åtgärdsplan
för minskad sjukfrånvaro och en arbetstidsmodell med ökade möjligheter för medarbetarna till
individuell verksamhetsanpassad schemaläggning är troligen det som har gett effekt på ohälsan.
Boendestöd tillsammans med övriga enheter inom område 2 använder sig av Time Care - Multiaccess,
vilket innebär ökade möjligheter till samplanering och effektivare användning av befintliga resurser.
Detta förändrade arbetssätt har under 2019 fått avsedd effekt både vad gäller ekonomi och arbetsmiljö.
Nämnden prioriterar ett närvarande ledarskap för att öka möjligheten för styrning, ledning och
uppföljning och då öka förutsättningarna för god arbetsmiljö och friskare medarbetare.
Effekten av de personalanpassningar som genomförts blir för personen att hens behov av när och hur
stöd och insatser ska genomföras har setts över för att uppnå nödvändiga effektiviseringar i
verksamheten. För verksamheten och medarbetarna innebär detta en optimerad personal- och
insatsplanering samt säkrad arbetsmiljö.
Verksamhetsutveckling
2019 års åtgärdsplan omfattar en översyn av utförandet i syfte att om möjligt, ytterligare effektivisera
och omfördela resurser då de ekonomiska förutsättningarna utifrån preliminärt kommunbidrag 2020
kräver det.
Det pågår ett arbete för att se över vilka insatser som helt eller delvis kan ersättas med välfärdsteknik.
Införandet av välfärdsteknologi kan initialt innebära ökade kostnader för nämnden i form av
anskaffning av teknik och system. T ex digitala medicinskåp/dispenser som både är resurssparande och
möjliggör till en ökad självständighet för den enskilde.
Att arbeta förebyggande är angeläget för nämnden. Som boendestödjare i mötet med den enskilde är
det viktigt att vara uppdaterad på vad som finns att tillgå som stöd och hjälp i samhället utöver att söka
individuellt behovsbedömda insatser.
Boendestödet ska fortsätta arbetet med att utöka möjligheten till hemmaplanslösningar. I praktiken
innebär detta att fler brukare får boendestöd istället för andra dyrare insatser. För att kunna möta upp
framtida behov har nämnden identifierat att medarbetare inom området har behov av
kompetensutveckling. Identifierade områden är neuropsykiatri, samsjuklighet, motiverande
förhållningssätt samt lågaffektivt bemötande, Det har på enheten under 2019 anställts två
stödpedagoger med särskilt uppdrag att höja medarbetarnas kompetens för att säkerställa en god och
säker vård och omsorg.
Grupperna med funktionsnedsättningar är sinsemellan heterogena, likaså gruppernas behov av insatser.
Helhetsbilden av området kompliceras av att nya grupper tillkommit samt att det för vissa grupper
finns en gränssnittsproblematik mellan socialtjänst och vård och omsorg. De tillhör inte alltid, med
självklarhet, funktionshinderområdet men kommer sannolikt att behöva stora insatser framöver. Ett
exempel är personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och autismspektrumstörningar i
behov av boendestöd.
Framtida utmaningar är bland annat att kunna erbjuda anpassat boende, stöd i boende och
sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning samt att fånga upp unga med psykisk
ohälsa tidigt så att adekvata insatser kan erbjudas.
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4.4.3 Vård och omsorg i särskilt boende
4.4.3.1

Myndighetsutövning

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Beslut om vård och omsorg i särskilt boende enligt SoL verkställs inom nämndens gruppbostäder samt
genom externa placeringar när behovet inte kan verkställas i egen regi och insatser inte kan tillgodoses
på hemmaplan. Enheten för myndighet eftersträvar i dialog med verkställigheten att andra insatser
prövas först, som exempelvis boendestöd i ordinärt boende.
För att inte utöka nuvarande nivå på antalet platser inom särskilt boende och balansera
kostnadsökningar inom exempelvis hälso- och sjukvård och köpta tjänster är nämndens förebyggande
arbete av stor vikt. Hemmaplanslösningar i form av stöd till personer i ordinärt boende behöver
utvecklas tillsammans med boendestöd samt öppenvård där även bostadsfrågan är en central fråga för
att insatserna på hemmaplan ska fungera. Brist på vård och omsorgsboende inom socialpsykiatrin kan,
om det inte löses med hemmaplanslösningar innebära framtida behov av externt köpta placeringar och
medföra ökade kostnader. Den totala kostnaden för tvång i öppenvård förväntas kvarstå under 2020
och bidrar till nämndens underskott.
I lokalresursplanen beskriver nämnden behovet av fler boende inom socialpsykiatrin i form av
lägenheter med gemensamhetslokaler. Nämnden har 8-10 personer externt placerade inom
socialpsykiatrin vars behov skulle kunna verkställas på hemmaplan om det fanns bostäder att tillgå för
denna målgrupp. På sikt behöver även andra boendeformer utvecklas på grund av förändrade behov
hos målgruppen. Nämnden har identifierat att det finns personer med beslut om bostad med särskild
service inom socialpsykiatrin som pga ålder fått utökade behov av insatser i form av omvårdnad och
tillsyn och vars behov då i större omfattning är ett särskilt boende utifrån vård och omsorg.
Nämndens ansvar vid myndighetsutövning och verkställighet då det gäller vård och omsorg i särskilt
boende påverkas av ny lag om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård på samma sätt som
lagen påverkar samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård i ordinärt boende.
Nämnden prioriterar ett närvarande ledarskap och därmed ökat fokus på styrning, ledning och
uppföljning för att förbättra möjligheten att arbeta med en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats.
Nämndens satsning har till stora delar givit önskad effekt vilket är särskilt viktigt då rekrytering av
handläggare är en fortsatt utmaning.
Hälso och sjukvård
Hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering ska tillgodose nämndens målgruppers behov av
hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån det som regleras i hälso- och sjukvårdslag, överenskommelser kring
hälso- och sjukvård mellan kommuner och Västra Götalandsregionen samt det som är angivet i
nämndens reglemente. Nämnden har kostnadsansvar för alla personliga hjälpmedel inom LSS och
socialpsykiatrin i Borås Stad. Kostnaderna har under de senaste åren ökat till följd av fler antal personer
i behov av hjälpmedel. Ökningen kopplas till att aktuella målgrupper med funktionsnedsättning blir
äldre och därmed får ett ökat behov av hälso- och sjukvård samt behov av hjälpmedel kopplat till ökad
ålder.
Enheten för hälso- och sjukvård ser att behovet av handledning och stöd av legitimerad personal ökar i
verksamheterna pga ökad vårdtyngd till följd av ålder och ökat behov av somatisk vård, även i takt med
att det öppnas nya gruppbostäder. Förstärkning behövs inom denna yrkesgrupp för att möta behovet
av vård och omsorg för nämndens målgrupper.

Sociala omsorgsnämnden, Budget 2020

16(32)

4.4.3.2

Socialpsykiatri Gruppbostäder

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Socialpsykiatri Gruppbostäder
Av socialtjänstlagen (2000:453, SOL) och lagen (1993:387, LSS) framgår att kommunen har ett särskilt
ansvar när det gäller boende för personer med funktionsnedsättning. För dessa personer ska
kommunen inrätta bostäder med särskild service.
Socialstyrelsen har nationellt riktat kritik mot att antalet personer i gruppbostäder inom socialpsykiatri
(SOL) är för högt. Krav på färre brukare per gruppbostad kommer på sikt att påverka utformningen av
framtida gruppbostäder och få kostnadsdrivande effekter.
Nämnden har i lokalförsörjningsplan angett behovet av fler gruppbostäder inom socialpsykiatrin. Fler
gruppbostäder behövs både för att ersätta äldre och ej funktionella enheter samt för att kunna verkställa
beslut om bostad med särskild service enligt SOL i egen regi. Ett alternativ är att den interna
rörligheten på gruppbostäderna och i staden ökar. För att hantera bristen på bostäder med särskild
service och för att kunna verkställa beslut, behöver nämnden motivera brukarna att när behov
förändras flytta till ett boende där rätt kompetens erbjuds för att tillgodose brukarens vård-och
omsorgsbehov. När förändrat behov är kopplat till hög ålder och diagnos skulle Vård- och
Äldrenämndens vård- och omsorgsboenden kunna vara ett alternativ. Det är nödvändigt att detta
arbetssätt kommer igång för undvika att beslut inte kan verkställas inom bostad med särskild service.
De personer som bor i bostad med särskild service har stora svårigheter att få egna lägenheter på den
öppna bostadsmarknaden. De som med rätt stöd skulle klara av eget boende blir kvar inom
socialpsykiatrins boenden, vilket innebär att brukarna inte ges möjlighet att utvecklas vidare till
självständighet och risk för inlåsningseffekter är stor.
Nämndens behov av fler korttidsplatser och övriga behov av bostäder enligt SOL är beskriven i
kommande lokalförsörjningsplan. Omvärldsbevakning påvisar en förändrad målgrupp med komplexare
behov som kräver andra former av stöd, vilket inte alltid kan tillgodoses i nuvarande verksamhet. En
del i komplexiteten är samsjuklighet i form av psykisk funktionsnedsättning och missbruk, men även
annan samsjuklighet och neuropsykiatriska diagnoser.
Åldersstrukturen inom nämndens boenden har förändrats och andelen brukare som är över 65 år är i
dagsläget 28 %. För att nämnden ska klara av framtidens utmaningar och leva upp till lagens
intentioner, samtidigt som andelen äldre ökar, med mer omfattande vård- och omsorgsbehov samt för
att säkra en god arbetsmiljö har nämnden behov av en ökad grundbemanning. Omvärldsbevakning har
påvisat att psykiatriboenden vanligtvis har en högre personaltäthet jämfört med t ex vård- och
omsorgsboenden för äldre. Hur hög personaltäthet som behövs beror på hur omfattande de boendes
vårdbehov är och antalet boende. En personaltäthet på 0,80–1,2 heltider per boende är vanligt
förekommande. En hög personaltäthet är en förutsättning för att upprätthålla den vård och omsorg
som lagen föreskriver (kap7) men också för att säkerställa en god arbetsmiljö för medarbetarna.
Verksamhetsutveckling
Det pågår ett arbete med att se över vilka insatser som helt eller delvis kan ersättas med välfärdsteknik.
Införandet av välfärdsteknologi kan initialt innebära ökade kostnader för nämnden i form av
anskaffning av teknik och system.
Som en följd av de boendes mer komplexa behov av vård och omsorg identifierar nämnden också att
medarbetarnas kompetens behöver höjas och utvecklas under de kommande åren. Möjligheten att
prioritera satsningar på en ökad kompetens kopplas till nämndens äskande för ökat vård och
omsorgsbehov.
Framtida utmaningar är bland annat att kunna erbjuda anpassat boende t ex boende för äldre personer
med psykiatriska diagnoser och samtidigt stora behov av somatisk omvårdnad, individanpassat stöd i
boendet och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Införandet av
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välfärdsteknologi är också en framtida utmaning, att välja rätt produkter och tjänster samt att presentera
välfärdsteknologi för de boende på ett sådant sätt att de ger sitt samtycke att den används. När det
gäller personer med psykisk funktionsnedsättning som möter betydande svårigheter i sin livsföring ska
kommunerna verka för att de får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Det
kan handla om att tillgodose behov inom livsområden som är viktiga för deras återhämtning,
exempelvis boende, boendestöd, sysselsättning och stöd för att komma i arbete eller studier. För att
möjliggöra detta stöd och tillgodose målgruppens behov är det nödvändigt med en ökad
grundbemanning samtidigt som satsningar på kompetensutveckling genomförs.

4.4.4 LSS och SFB
4.4.4.1

Myndighetsutövning

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Nämnden har ansvar för myndighetsutövning enligt LSS. Det omfattar personer som tillhör lagens
personkrets och som har behov av insatser där behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. De insatser
som kan beviljas enligt LSS är personlig assistans, boende med särskilt stöd och service för vuxna, samt
för barn och ungdomar, daglig verksamhet, kontaktperson, avlösarservice, ledsagarservice,
korttidsvistelse samt korttidstillsyn för skolungdomar.
Vad gäller personlig assistans är kommunen ansvarig för kostnaden när de grundläggande behoven
uppgår till högst 20 timmar per vecka. Den som har behov av personlig assistans för sina
grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka har efter beslut rätt att få assistansersättning enligt
SFB från FK men kommunen har alltid kostnaden för 20 timmar per vecka.
FK har gjort ett ställningstagande efter dom i Högsta förvaltningsdomstolen i juni 2015 som innebär att
endast personer med psykisk funktionsnedsättning kan få assistanstid för det femte grundläggande
behovet, "annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade". Det har
inneburit kostnadsökningar inom personlig assistans för Sociala omsorgsnämnden eftersom en stor
mängd beslut efter omprövning av FK 2016-2017 kom att hamna under 20 timmar grundläggande
behov och därmed överfördes till kommunen.
Antalet personer med insatsen personlig assistans enligt LSS ökade under 2017, från 43 till 59 brukare
jan-dec, det motsvarar 8271 timmar i jan till 13 719 timmar i dec. Ökningen från 2017 kvarstod 20182019 och kommer fortsätta att påverka kostnaderna för nämnden 2020. Nämndens äskar om utökad
ram då tilldelade budget inte täcker den volymökning som varit 2017-2019 och den fortsatt höga volym
som förväntas kommande år.
Med anledning av ny lag from 180401 som innebär att personlig assistans enligt LSS ska kunna beviljas
för väntetid och beredskap under dygnsvila, mellan hjälpinsatser vid aktiviteter utanför hemmet samt ny
dom gällande egenvård från HFD så förväntas nämndens kostnader öka kommande år. Antal ärenden
samt timmar följs noggrant månadsvis av nämnden.
13 april 2018 meddelade HFD att sondmatning utgör ett grundläggande behov enligt 9 a § första
stycket LSS. Konsekvenser av lagändring samt HFD avgörande kring sondmatning analyseras
månadsvis genom att följa antalet brukare med beslut om personlig assistans samt beviljade timmar.
Kostnaden för sjukersättning till privata assistansanordnare, som nämnden inte får kompensation från
FK för att täcka beräknas till 4 600 tkr under 2019 och förväntas kvarstå på samma nivå 2020.
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
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på hemmaplan, målgruppen idag har också andra krav på inriktning av verksamhet eller olika former av
boenden.
Nämnden prioriterar även i detta område ett närvarande ledarskap och därmed ökat fokus på styrning,
ledning och uppföljning. Utredningar och uppföljningar inom LSS ska fortsatt leda till att utredningar
och beslut strikt följer rättspraxis och domstolsbeslut. Det är en kvalitets- och rättssäkerhetsfråga av
stor vikt för den berörda målgruppen. Prioritering av ärenden sker kontinuerligt samt planering av
uppföljningar tillsammans med enhetschef för att följa antal ärenden samt handläggningstider.
Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering ska tillgodose nämndens målgruppers behov av
hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån det som regleras i hälso- och sjukvårdslag, överenskommelser kring
hälso- och sjukvård mellan kommuner och Västra Götalandsregionen samt det som är angivet i
nämndens reglemente. Nämnden har kostnadsansvar för alla personliga hjälpmedel inom LSS och
socialpsykiatrin i Borås Stad. Kostnaderna har under de senaste åren ökat till följd av fler antal personer
i behov av hjälpmedel. Ökningen kopplas till att aktuella målgrupper med funktionsnedsättning blir
äldre och därmed får ett ökat behov av hälso- och sjukvård samt behov av hjälpmedel kopplat till ökad
ålder.
Enheten för hälso- och sjukvård ser att behovet av handledning och stöd av legitimerad personal ökar i
verksamheterna pga ökad vårdtyngd till följd av ålder och ökat behov av somatisk vård, även i takt med
att det öppnas nya service- och gruppbostäder. Förstärkning behövs inom denna yrkesgrupp för att
möta behovet av vård och omsorg för nämndens målgrupper.

4.4.4.2
4.4.4.2.1

Insatser
Gruppbostäder

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Personer som omfattas av LSS ges rätt till en av kommunen anvisad bostad med särskild service för
vuxna (§9:9). En bostad kan vara utformad på olika sätt men tre huvudformer kan urskiljas:
gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad. Gruppbostad och servicebostad är att
betrakta som ”bostäder med särskild service” vilket inte gäller boendeformen ”annan särskild anpassad
bostad”. För samtliga boendeformer gäller att bostaden skall vara fullvärdig, att det är den enskildes
privata och permanenta hem och att den inte har en institutionell prägel. I bostad med särskild service
enligt LSS skall omvårdnaden ges utifrån individuella behov och önskemål, med syfte att tillförsäkra
den enskilde goda levnadsvillkor. 14 av nämndens gruppbostäder/servicebostäder drivs sedan 2011 på
uppdrag av nämnden i entreprenadform samt ett kooperativ. Nämnden har utföraransvar för
verkställigheten i resterande 28 gruppbostäder samt en aktivitetsplats för pensionärer inom LSS.
2019 saknas 106 lägenheter (inkl entreprenaderna) standard enligt de generella byggbestämmelser som
gäller för bostäder i allmänhet som också ska gälla för en bostad med särskild service (Boverkets
byggregler, BBR, 3:22, 3:221 - 3:223). Att en stor andel lägenheter är att betrakta som ej fullvärdiga får
för de boende konsekvenser på kort och lång sikt då lägenheterna i många fall uppfattas som omoderna
och inte stödjer möjligheten till självständighet. En del av dessa kan därför inte heller erbjudas till nya
hyresgäster. Nämndens verksamhet kan påverkas då den är beroende av att Inspektionen för Vård och
Omsorg (IVO) godkänner varje bostad i samband med tillsyner och entreprenadupphandlingar.
Nämnden beskriver i lokalresursplanen 2020-2022 angelägenheten av nybyggnation och att ej
fullvärdiga boende åtgärdas för att alla personer i Borås Stad skall ha en fullvärdig bostad och för att
nämnden ska kunna verkställa fattade beslut utan risk för framtida vitesförelägganden. I juli 2019 var
det 15 personer som hade ett beslut om bostad med särskild service och som inte är verkställda. 14
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personer har också lämnat in intresseanmälan för önskemål om en lägenhet. Sammanlagt är det 29
personer som är i behov av bostad inom de närmaste fem åren där övervägande andel är födda på 90talet.
Personer inom funktionshinderverksamheten befinner sig i ett generationsskifte där samhällets
utveckling lett till en ny generation ungdomar med utvecklingsstörning, med nya behov och
förväntningar på livet som kräver nya tankesätt. Åldersstrukturen inom nämndens gruppbostäder är
idag 21 - 90 år och de personer som idag bor i gruppbostad är ofta mycket äldre än de unga vuxna som
står i kö för att få en lägenhet. Den utvecklingen fortsätter och det blir allt svårare att erbjuda lämplig
lägenhet till de personer som står i kö då hyresgästerna når en hög ålder och de befintliga lägenheterna
inte blir lediga i samma takt som tidigare. De senaste åren har även äldre personer som bor i
servicebostad fått ökade behov av stöd på grund av tex ålderdom och sjukdomar som gör att de måste
flytta till ett gruppboende vilket resulterar ett ökande tryck på gruppbostäder och en minskad
efterfrågan på servicebostäder. Personer som har assistans söker även bostad med särskild service av
olika anledningar. 2019 stängdes en enhet då den ej var fullvärdig och hyresgästerna flyttade till en
nybyggd gruppbostad. Ytterligare tre grupp-bostäder kommer att byggas med tillträde december 2020
och en av enheterna blir ett demensboende.
Verksamhetsutveckling
Första generation äldre med utvecklingsstörning är en ny nationell utmaning då det inte har byggts en
äldreomsorg för den här målgruppen. Hyresgästerna blir allt äldre och många får olika åldersrelaterade
försämringar och sjukdomar vilket ger ökade vårdinsatser och behov av höjd grundbemanning av
personal. Behov av utbildning inom demensvård är stort då fler hyresgäster drabbas av detta. För att
möta behovet av ökat vård och omsorgsbehov med goda levnadsvillkor äskar nämnden om utökad ram
2020. (kap7)
Socialstyrelsen skriver i sin kartläggning 2015 att de "identifierat att personal som ger stöd, service och omsorg
enligt LSS till personer med funktionsnedsättning bör få ett kompetenslyft" och påtalar att det finns ett stort behov
av stimulansmedel. Förhoppningen är att regeringen tar ett sådant beslut. Fram tills dess måste
nämnden inom ram för tilldelade resurser prioritera en förstärkning av den pedagogiska kompetensen
och rikta utbildningssatsningarna dit där det är påtagligt att det krävs kompetens för att säkra kvalité i
verksamheten. Ett mycket utsatt område är nämndens enheter för personer med svår autism samt ökat
antal personer med demens.
Anpassning till nytt kollektivavtal påbörjades 2014 och innebar en ny arbetstidsmodell med heltider,
utan delade turer och tidsreglerade arbetspass. Nämnden konstaterar att förändringen tar längre tid,
hela 2019 kommer att behövas för att genomföra de anpassningar som krävs i schema och för att
neutralisera ökade kostnader. Utmaningen för nämnden är behovet av en utökad grundbemanning och
att gruppbostädernas bemanningsbehov är morgon, em/kväll och helg vilket innebär en övertalighet
dagtid på flertalet enheter. Flera enheter har beviljats avsteg från kollektivavtalet då hyresgästerna inte
klarar byte av personal under ett arbetspass. Samverkan med daglig verksamhet (DV) intensifieras för
att kunna samplanera bemanning så långt som möjligt men det behövs göras förändringar i
arbetstiderna för både personal och deltagare inom DV för att få önskad genomslagskraft.
4.4.4.2.2

Servicebostäder, Korttid, AKL, LSS-team, Läger

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Servicebostäder LSS
I lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) framgår att kommunen har ett särskilt
ansvar när det gäller boende för personer med funktionsnedsättning. För dessa personer ska
kommunen inrätta bostäder med särskild service. I bostad med särskild service enligt LSS skall
omvårdnaden ges utifrån individuella behov och önskemål, med syfte att tillförsäkra den enskilde goda
levnadsvillkor. En sådan boendeform är servicebostad.
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Framtidens boende behöver troligen vara än mer individualiserat än vad som är fallet idag. Enligt en
studie utfört av SKL har det hittills fokuserats allt för mycket på gruppbostäder. Idag finns ett större
behov av mer individualiserade boendeformer. Det kommer i framtiden bli betydligt mer vanligt att
personer med funktionsnedsättning bor i ordinärt boende med olika former av stöd.
Nämnden noterar att det finns faktorer som påverkar enheternas ekonomi negativt, en utveckling som
ser ut att fortsätta de kommande åren. Kostnaderna har ökat på grund av att de som bor på våra
servicebostäder blir äldre och avslutar sin dagliga sysselsättning, vilket leder till behov av mer tillsyn och
sysselsättning i hemmet. En ökande ålder innebär också ett ökat vård-och omsorgsbehov och därmed
behov av ökade personalresurser. Till exempel kommer fler enheter att ha behov av vaken nattpersonal
vilket ytterligare ökar kostnaderna. Beskrivet behov ryms inte inom tilldelat kommunbidrag. Det ökade
behovet ingår i nämndens äskande för ökad vård- och omsorg. (kap7)
Verksamhetsutveckling
Nämnden ser ett behov av att öka medarbetarnas kompetens kring omvårdnad, neuropsykiatri,
psykiatri och demenssjukdomar. Det är också nödvändigt med ett förändrat arbetssätt och att ta del av
nya metoder för ett medskapande arbetssätt och ökad delaktighet för de boende som fungerar och
engagerar.
Ett behov kan också ses av att möta den ökning av personer med dubbelbottnad problematik i form av
en utvecklingsstörning i kombination av psykisk ohälsa. Även där är det nödvändigt att öka personalens
kompetens inom nämndens servicebostäder.
På samma sätt som i övriga delar av nämndens verksamheter pågår det ett arbete med förbättrad
samplanering av personalresurser för att kunna effektivisera samt för att optimalt använda befintliga
resurser. Nämndens höga ohälsotal ses också på några av servicebostädernas enheter med ökade
kostnader för både poolpersonal och beordrad övertid.
Framtida utmaningar är bland annat att ange kommande behov av servicebostäder med anledning av
ovan beskrivna förändring för målgruppen. För planeringens skull krävs ett fortsatt samarbete med
lokalförsörjningsförvaltningen och ett ökat samarbete med gymnasie-och
vuxenutbildningsförvaltningen så att elevernas framtida behov av bostad med särskild service kan följas
redan från tidig ålder.
Nämnden noterar också att det de senaste åren varit svårare att hyra ut bostäder som är långt placerade
från baslägenheten. De som idag flyttar in på en servicebostad har mer omfattande behov av stöd,
omvårdnad och närhet till personalen. Vid uppförande av nya servicebostäder bör nämnden ta hänsyn
till ovanstående och behov av annan utformning av kommande servicebostäder.
Målgruppens förändrade behov innebär idag att de personer som flyttar in på servicebostad har ett allt
komplexare vård-och omsorgsbehov. Det finns de personer som idag har ett så omfattande behov av
stöd att insatsen verkställs med helt egna personalgrupper inom servicebostaden. Att verkställa så
omfattande insatser på en servicebostad är kostnadsdrivande för nämnden då nämnden inte får en
utökad budget för ett ökat vård- och omsorgsbehov utan endast utifrån målgruppsökningar. Det är ett
stort behov för nämnden att fatta beslut om vilka insatser och behov som ska tillgodoses på en
servicebostad innan det blir aktuellt med omflyttning till gruppbostad där behovet bättre kan
tillgodoses.
Korttid enligt LSS
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är till för att ge den enskilde möjlighet till rekreation och
miljöombyte eller för att ge anhöriga tillfällen till avlösning. De insatser som erbjuds är korttidsvistelse
för barn och ungdomar, lägerverksamhet för barn och ungdomar under 23 år samt stödfamilj.
Verksamhetsutveckling
Det har varit en nedåtgående trend på efterfrågan av korttidsplatser under flera år. Utifrån den översyn
av verksamheten som initierades av nämnden under 2018 fattades det beslut om att avveckla en av fyra
korttidsenheter.
Sociala omsorgsnämnden, Budget 2020

21(32)

Även i denna verksamhet möter nämnden den nya generationen barn och ungdomar och de förändrade
förutsättningar som det medför. Nämnden verkställer flera beslut där barn/ungdomar är ensamma på
en enhet eftersom de på grund av sin funktionsnedsättning inte kan vara tillsammans med andra
deltagare. Det är nödvändigt med en fortsatt satsning på kompetensutveckling för att möta den nya
generationens barn och ungdomars behov av stöd. Nämndens behov av att anpassa kostnader till
förutsättning utifrån budget gör att behoven av kompetensutveckling inom korttidsverksamheten måste
ske inom tilldelad ram.
AKL-Avlösning, Kontaktperson och Ledsagning
Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i meningsfulla fritidsaktiviteter samt i kultur- och
idrottsliv på jämlika villkor som andra både som utövare och åskådare. Insatserna ledsagning och
ledsagarservice innebär att en person med funktionsnedsättning får stöd av en annan person, ledsagare,
i samhället och syftar till att möjliggöra delaktighet i samhällslivet och kontakter med andra.
En kontaktperson är en person som har tid och intresse av att lära känna och ge stöd till personer med
funktionsnedsättning. Kontaktpersonen kan vara den vän som man har svårt att skaffa på egen hand.
Tillsammans kan man göra utflykter eller aktiviteter, kanske gå på bio eller ta en fika. En viktig uppgift
är att bryta personens isolering genom gemenskap, hjälp till fritidsverksamhet samt ge råd och stöd i
vardagssituationer.
Senaste åren har det blivit svårare att rekrytera till denna verksamhet och om trenden håller i sig kan det
innebära svårigheter att verkställa samtliga beslut.
LSS-team
För att möta nya behov med anledning av Försäkringskassans tolkning av rätt till insatser enligt LSS har
nämnden inrättat ett LSS-Team. Teamet arbetar som assistenter till flera olika brukare där de utför
kortare insatser flera gånger per dygn. Alternativet för nämnden hade varit att köpa dessa insatser från
vård och äldrenämnden i form av hemtjänst. Idag verkställer LSS-teamet ca 1050 timmar per månad
med en timersättning från myndighetsutövning på 269 kr/tim. Skulle motsvarande antal timmar köpas
från vård och äldrenämnden till en timkostnad av 534 kr per timma hade nämnden haft ökade
kostnader på ca 3,4 mkr per år. Teamet samarbetar i de fall det är lämpligt också med annan LSS
verksamhet och boendestöd för att hålla nere kostnaderna och för att använda befintliga resurser så
optimalt som möjligt. En ekonomi i balans för denna verksamhet är svår att uppnå och det negativa
resultat som påvisas beror till stora delar på en låg timersättning samt att ersättning för kringtid inte
utgår.
Verksamhetsutveckling
Under 2019 har det varit ett ökat inflöde av ärenden till LSS-teamet. Hur det kommer att bli under
2020 är svårt att ange men mycket tyder på ett fortsatt inflöde av nya brukare. För att möta denna
volymökning ser nämnden ett behov av att utöka LSS-teamet och därmed också ett behov av en utökad
budget inför kommande budgetår.
4.4.4.2.3

Personlig assistans, daglig verksamhet

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Personlig assistans
I juni 2019 fanns i Borås Stad 240 personer som har beslut om personlig assistans. 180 personer av
dessa har beslut om assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) och resterande 60 har assistans enligt
LSS. Inom område 3 verkställer kommunen i egen regi totalt 47 ärenden.
Personlig assistans innebär att en mindre personalgrupp anställs för att utföra den beviljade insatsen.
Utmaningen för nämnden är att åstadkomma en effektiv personalplanering, då brukarens har stark rätt
att påverka vem som ska utföra personlig assistans. I praktiken kan det innebära att brukaren har rätt att
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välja bort en assistent till förmån för en annan, vilket kan vara kostnadsdrivande. Vidare är
verksamheten konkurrensutsatt och brukaren har rätt att med några veckors varsel välja annan utförare
än Borås Stad. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att skyndsamt hantera sådan övertalighet som
uppkommer i en sådan situation genom att erbjuda andra arbeten inom nämndens område. Även det
motsatta där de externa utförarna väljer att avstå uppdraget eller att brukaren säger upp det privata
företaget förekommer. Detta innebär att nämnden utifrån kommunens yttersta ansvar ska verkställa
insatsen personlig assistans skyndsamt.
Enligt förarbetet till LOV och Konkurrensverket har kommunen högre kostnader till följd av det
yttersta ansvaret för att brukarna får de insatser de har rätt till.
Nämnden påverkas som utförare i de ärenden där det ingår nattjour (kollektivavtal). Nämnden betalar
ut i lön tex för 4 timmar och får ersättning från FK för 2 timmar per natt. Varje "nattärende" går minus
ca 380 tkr per år, vilket innebär ett beräknat minus om ca 6 800 tkr per år på 18 ärenden.
Kommunal assistans står för sina egna sjuklönekostnader (merkostnad för ersättare vid sjukdom)
jämfört med privata utförare som får sin merkostnad täckt av kommunen. Denna kostnad får
verksamheten inte kostnadstäckning för i budgeten. Detta innebär kostnader på ca 1 200 tkr per år.
Verksamhetsområdet har en svårigheterna att få följsamhet till det lokala kollektivavtalet och
medarbetares rätt till heltidsanställning utan att det ger en merkostnad, något som de privata utförarna
inte behöver förhålla sig till. Verksamheten ska som en attraktiv arbetsgivare förhålla sig till rätten till
heltid, inga delade turer, begränsningar i långa och korta turer, APT, fortbildning, medarbetarsamtal,
lönesamtal, arbetstid på 37 timmar i veckan, semesterväxling och fler semesterdagar per anställd inom
ramen för ersättningsnivå i budgeten vilket varit en utmaning som inte varit möjlig. Ny tolkning av
LSS-lagen innebär bl a att brukare blir beviljade färre timmar som fördelas på kortare insatser, vilket gör
att assistansen är svårt att bemanna utifrån heltidsanställningar och inga delade turer. Det leder till en
ökad kringtid eller väntetid som inte ersätts av Försäkringskassan eller Kommunen. Verksamheten har
pågående arbete kring samplanering med nämndens övriga verksamhetsområden för att öka
effektiviseringen.
Verksamhetsutveckling
För att säkra och effektivisera rapporteringen till FK för utförda assistanstimmar, så har det införts
uppföljningsmallar för att säkra kontroll och uppföljning av ärenden. Analys och framtagande av bättre
nyckeltal gällande kostnader i assistansärenden pågår löpande och kommer att fortsätta under 2020.
Under 2020 kommer fokus också att vara på att kvalitetssäkra stödet till den enskilde genom
kompetenshöjande insatser såsom fortbildning i socialdokumentation, utformandet av genomförande
planer och bemötandeplaner.
Daglig verksamhet
Enligt LSS kan personer som tillhör lagens personkrets 1 och 2, personer som har en
utvecklingsstörning, autism, övriga neuropsykiatriska funktionshinder eller som fått en betydande och
bestående hjärnskada, ha rätt till daglig verksamhet. I juni 2019 verkställs ca 310 beslut i kommunal regi.
Insatsen riktar sig till personer i yrkesverksam ålder som inte arbetar eller utbildar sig. Daglig
verksamhet ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap.
Ett övergripande mål med insatsen är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete på kortare eller
längre sikt. Verksamheten bör innehålla både habiliterande och mer produktionsinriktade uppgifter.
Möjlighet till arbete på den öppna arbetsmarknaden ska prövas regelbundet.
Daglig verksamhet bedrivs enligt LOV, lagen om valfrihet. För deltagare som väljer Borås Stad har
Sociala omsorgsnämnden utföraransvar. Sociala omsorgsnämnden har både egna arbetsplatser och
arbetsplatser som är integrerade på olika företag och föreningar. För de deltagare som står längst ifrån
arbetsmarknaden erbjuds aktivitet/upplevelse.
Till och med juni 2019 har fyra deltagare med LSS beslut gått vidare till anställning.
Verksamhetsutveckling
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En ny generationens deltagare ställer krav på annan typ av verksamhet. Ett aktivt arbete behövs för att
kunna erbjuda nya och anpassade aktiviteter och arbetsuppgifter. Effekten av att fler beviljas Daglig
verksamhet, samt att behoven är mer komplexa hos den enskilde deltagaren, leder till en förtätning i
befintlig verksamhet. Behov finns av att starta nya anpassade verksamheter.
En översyn visar att flera lokaler inte är verksamhetsanpassade och att arbetsmiljön för både deltagare
och personal inte är optimal. Inventarier behöver bytas ut pga ålder och flera enheter har slitna ytskikt.
Det finns behov av att utveckla personalens kompetens och under 2020 kommer fokus att vara på
social dokumentation, genomförande plan och bemötandeplaner. Efterfrågan av pedagoger finns.
Nämndens möjlighet att inom ersättningsnivån från LOV möta deltagarnas och verksamheternas krav
på utveckling är mycket begränsad. Eftersom kommunen är ytterst ansvarig för att verkställa beslut
bedrivs verksamhet för deltagare med komplexa behov. Det krävs ökad bemanning och stora
anpassningar som ej ersätts fullt ut enligt LOV. Verksamheten måste följa upprättad handlingsplan
vilket innebär anpassningar för en ekonomi i balans. Ett samarbete pågår med övriga verksamheter
inom nämndens område för att samplanera personal.

4.4.5 Övrig vård och omsorg för äldre och funktionshindrade
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Sociala omsorgsnämnden ansvarar för utförande av sysselsättning för socialpsykiatrins målgrupper.
Sociala omsorgsnämndens bedriver biståndsbedömd daglig sysselsättning och öppen verksamhet i form
av mötesplats. Verksamheten finns ute på olika externa företag och handledda grupper inom Borås
Stad. För att möta behoven hos deltagare med biståndsbedömd sysselsättning integreras vissa deltagare
i befintlig Daglig verksamhet enligt LSS. I juni 2019 finns 69 verkställda beslut.
Biståndsbedömd sysselsättning
Syftet med insatsen enligt SoL är "dagverksamheten med strukturerade aktiviteter finns förväntade krav
på den enskilde att delta i vissa moment under överenskomna tider, eller sysselsättning under mer
arbetsliknande former."
2017 infördes det krav på beslut för deltagare med psykisk funktionsnedsättning. Dessa deltagare fanns
redan i verksamheten, men då fanns inget krav på beslut. En konsekvens av införandet av
biståndsbedömda beslut är att ersättningen till verksamheten minskat. Det finns svårigheter att
bemanna denna verksamhet utifrån de SoL-intäkter deltagarna genererar. Tidigare gjordes en fast
fördelning i budgeten och då fick verksamheten högre ersättning än vad deltagarna genererar idag. Det
är svårt att bedöma det ekonomiska utfallet på helår då antalet deltagare varierar under året.
I Sociala omsorgsförvaltningen finns i nuläget fem arbetskonsulenter som vänder sig till personer i
dagligverksamhet/sysselsättning. Jobb Resurs ger stöd till 146 personer med SoL och LSS beslut. De
har som arbetsuppgift att kartlägga individens behov och önskemål. Arbetskonsulenterna arbetar med
coachande samtal, planerar och följer med på studiebesök, gör matchningar mot företag och är med
och introducerar deltagare i externa företag. Dokumentation och uppföljningsansvar ligger också i
uppdraget. Vissa beslut kräver lång tid att verkställa på grund av sin komplexitet. Målet är att
arbetskonsulenterna ska arbeta efter den evidensbaserade och enligt Socialstyrelsens rekommenderade
metod Supported Employment.
Verksamhetsutveckling
Det finns behov av att utveckla personalens kompetens och under 2020 kommer fokus att vara på
social dokumentation, genomförande plan och bemötandeplaner. Efterfrågan av pedagoger finns.
Till och med juni 2019 har två deltagare med SoL beslut gått vidare till egen anställning.
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Öppna mötesplatser inom Socialpsykiatrin
I delprojekt ”Kvalitet för brukare i Funktionshinderverksamheten” i omvårdnadsprojektet ”Ett gott liv
var dag” från 2015, framkom önskemål om en egen träffpunkt för personer med psykiska
funktionsnedsättningar som står utan daglig sysselsättning och eller utanför arbetsmarknaden.
Nämnden har 2018, på uppdrag av kommunfullmäktige utrett behov av en träffpunkt för målgruppen.
Slutsatsen i rapporten blev att det inte var en ”träffpunkt”, som personer med psykiska
funktionsnedsättningar behöver utan ett aktivitetshus. I budget 2019 ges nämnden i uppdrag att utreda
hur en verksamhet som stödjer och skapar en meningsfull och aktiv fritid för de personer som inte är
på daglig verksamhet eller har slutat med den skulle kunna utformas för att motverka isolering och
stillasittande. Nämnden kommer att i dialog med andra aktuella nämnder och brukarorganisationer och
med ett medskapande förhållningssätt utreda möjligheter, förutsättningar, samarbete, lämplighet för att
aktivitetshus som motverkar isolering, passivitet och utanförskap, och som stödjer ett mer aktivt liv och
umgänge.
Nämndens öppna mötesplatser är ett exempel på verksamhet som inte är en lagstadgad verksamhet.
Under 2020 har nämnden fortsatt behov av anpassningar och om framtagen åtgärdsplan inte får full
effekt bör nämnden överväga behovet av att se över och eventuellt avveckla verksamheter som
nämnden inte har lagstadgad skyldighet att bedriva t ex Sociala omsorgsnämndens öppna mötesplatser.

5 Verksamhetsmått
5.1 Funktionshinderverksamhet LSS
5.1.1 Övergripande
5.1.1.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

914

1 010

1 010

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

Antal personer med personlig
assistans enligt LSS

71

62

62

Antal personer med personlig
assistans enligt SFB

185

185

185

165 926

126 126

148 431

Antal personer med LSS-beslut

5.1.2 Personlig assistans
5.1.2.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått

Antal beviljade timmar personlig
assistans enligt LSS
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Verksamhetsmått

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

Antal utförda timmar personlig
assistans enligt LSS

152 455

126 126

148 431

Genomsnittlig kostnad per person med
personlig assistans enligt LSS och
SFB

416 676

398 234

407 393

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

Antal personer med beslut om daglig
verksamhet

457

480

480

-- varav personer med externt köpta
platser enligt LOV

100

85

95

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

18

14

17

144 943

137 926

141 098

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

118

152

100

152 059

149 165

152 596

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

332

365

355

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

14

15

15

Antal tillgängliga lägenheter i LSSboenden

314

330

336

5.1.3 Daglig verksamhet
5.1.3.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått

Genomsnittlig kostnad per person med
daglig verksamhet

5.1.4 Korttidsvistelse
5.1.4.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått
Antal personer med beslut om
korttidsvistelse
Genomsnittlig kostnad per person med
korttidsvistelse

5.1.5 Bostad med särskild service
5.1.5.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått
Antalet personer med verkställda
beslut om boende
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Verksamhetsmått

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

771 963

735 437

752 352

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

629

607

450

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

Antal personer med särskilt boende

91

92

92

-- varav personer med externt köpta
platser

17

17

17

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

Antal personer med Boendestöd

360

420

400

Antal utförda timmar Boendestöd

16 994

27 566

25 060

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

102

102

100

Genomsnittlig kostnad per person med
boende

5.2 Funktionshinderverksamhet SOL
5.2.1 Övergripande
5.2.1.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått
Antal personer med beviljade insatser

5.2.2 Bostad med särskild service
5.2.2.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått

5.2.3 Insatser i ordinärt boende
5.2.3.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått

5.2.4 Daglig sysselsättning
5.2.4.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått
Antal personer med sysselsättning
enligt SoL
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5.2.5 Övrigt
5.2.5.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

89

213

150

Antal personer med trygghetslarm

6 Investeringar
6.1 Investeringar som löper över flera år
Projekt

Godkänd
utgift

Budget
tom 2019

Budget
2020

Backhagssvägen LSS

500

Färgargatan LSS

500

Sörmarksliden LSS

500

Våglängdsgatan LSS

500

Skogsfrugatan SoL

Plan
2021

Plan
2022

500

Boende LSS

500

Boende LSS

500

Boende LSS

500

Boende LSS

500

Summa

Projekt
status

2 000

500

2 000

Förklaring projektstatus
0: Ej påbörjat projekt
1: Förstudie
2: Pågår
3: Klart

Backhagsvägen LSS Gruppbostad med inriktning autism. Beräknas vara klara för inflyttning
december 2020.
Färgaregatan LSS Gruppbostad med inriktning mot nämdens målgrupp som har diagnosen demens.
Beräknas vara klara för inflyttning december 2020.
Sörmarksliden LSS Gruppbostaden planeras för att ersätta en enhet som inte är fullvärdig eller
verksamhetsanpassad för målgruppen och som inte kan byggas om. Enheten beräknas vara klar för
inflyttning under december 2020.
Våglängdsgatan LSS Gruppbostadens lägenheter kommer att byggas om till att bli fullvärdiga
lägenheter samt anpassas efter målgruppens behov och beräknas vara klart för inflyttning våren 2020.
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7 Äskningar
Sammanställningar Äskningar
Volymökning med anledning av att 65-års gränsen
tagits bort
Ökat vård- och omsorgsbehov
Bostad med särskild service för barn och ungdomar
enligt LSS
Chef i beredskap
Gruppbostäder LSS del av år (1 mån)

Kostnad 2020
4 540 tkr
11 500 tkr
6 100 tkr
450 tkr
2 004 tkr

Arbetskläder

400 tkr

Tillgänglighet

102 tkr

IKT-plan

716 tkr

Aktivitetshus

1 500 tkr

Trygghetsanställda inom daglig verksamhet

550 tkr

Lokaler inom daglig verksamhet/sysselsättning

500 tkr

Summa äskningar

28 362 tkr

Övervältring från Försäkringskassan
FK förändrade och striktare tolkning av LSS-lagen har bl a inneburit att färre brukare når upp till 20
timmar i veckan för grundläggande behov. Detta har inneburit och kommer att innebära att fler brukare
inte får beviljad insats från FK, vilket innebär att brukarna söker och blir beviljade LSS-insatser hos
Borås Stad, via Sociala omsorgsnämnden. Därtill innebär FK striktare tolkning att medborgare med
behov av insats enligt LSS får en minskning av beviljad tid. Detta p.g.a. att nämndens egen bedömning
av att tillgodose behov enligt LSS följer rättspraxis och domstolars tolkning av lagen. För Sociala
omsorgsnämndens del innebär detta att antalet timmar med personlig assistans enligt LSS ökat med
ca 5 500 timmar per månad i början på 2019 jämfört med samma period 2017, en kostnadsökning per
år med 15 900 tkr. Juni 2018 beslutade KF om ett tillskott till nämnden på 6 000 tkr men det finns
behov av ytterligare 9 900 tkr för att kompensera nämndens kostnader.
Personlig assistans
Nämnden ersätter sovande jour med dubbelt antal timmar jämfört med vad Försäkringskassan ersätter.
Varje "nattärende" går minus ca -380 tkr per år. Assistansen verkställer för närvarande 18 brukare med
nattjour vilket beräknas kosta 6 800 tkr på helår.
Volymökning med anledning av att 65-års gränsen tagits bort
SON ansvarar för kommunens verksamhet enligt LSS. När hemtjänst, korttid, trygghetslarm mm
beviljas efter personen fyllt 65 år är det from 2019 fortsättningsvis SON:s ansvar. Tidigare var det
VÄN:s ansvar att besluta om insatser enligt SoL för målgruppen över 65 år. VÄN är utförare av
insatserna och sker genom tjänsteköp mellan förvaltningarna.
SON ansvarar enligt reglementet för personer med psykiska funktionsnedsättningar inklusive
hemsjukvård. Även i detta fall är 65-års gränsen borttagen och brukarna finns kvar på SON oavsett
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ålder.
Att 65-års gränsen är borttagen innebär ökade kostnader för SON genom årlig volymökning då
personer oavsett ålder finns kvar inom nämndens ansvarsområde.
Ökat vård- och omsorgsbehov
Åldersstrukturen inom nämndens boenden för socialpsykiatrin har förändrats. Andelen brukare över 65
år är för närvarande (2019) 28 % . För att klara av framtidens utmaningar och leva upp till lagens
intentioner, samtidigt som andelen äldre ökar, med mer omfattande vård- och omsorgsbehov samt för
att säkra en god arbetsmiljö är det alldeles nödvändigt med en utökad budgetram som möjliggör en
ökad grundbemanning inom hela verksamhetsområdet. Boenden med inriktning psykiatri, behöver
högre personaltäthet jämfört med t ex ett vård- och omsorgsboende. Hur hög personaltäthet som
behövs beror på hur omfattande de boendes vårdbehov är och antalet boende. Utförd
omvärldsbevakning påvisar att personaltätheten på socialpsykiatrins gruppbostäder är så hög som 0,80
– 1,2 heltid per boende. Personaltätheten inom nämndens gruppbostäder är ca 0,75 årsarbetare. För att
klara det utökade vård och omsorgsbehovet med bibehållen kvalitet bedöms det att personaltätheten
bör ligga på 0,90 - 0,95 årsarbetare per boende. Dvs det är ett behov av att öka de sammanlagda
personalresurserna på nämndens psykiatriboenden med 10 - 12 st årsarbetare.
Första generation äldre med utvecklingsstörning är en ny nationell utmaning då det inte har byggts en
äldreomsorg för den här målgruppen. Hyresgästerna blir allt äldre och många får olika åldersrelaterade
försämringar och sjukdomar vilket ger ökade vårdinsatser och behov av höjd grundbemanning av
personal. Behov av utbildning inom demensvård är stort då fler hyresgäster drabbas av detta. Vaken
nattjänst har ökat med nio årsarbetare mellan 2014-2018 och en nattorganisation har startat för att
effektivisera och samplanera med flera enheter för säkra upp personal nattetid.
För att möta det ökade vårdbehovet behöver HSV-organisationen utökas med två st sjuksköterskor och
en person inom rehab.
Enheten för hälso- och sjukvård ser att behovet av handledning och stöd av legitimerad personal ökar i
verksamheterna pga ökad vårdtyngd till följd av ålder och ökat behov av somatisk vård, även i takt med
att det öppnas nya service- och gruppbostäder. Förstärkning behövs inom denna yrkesgrupp för att
möta behovet av vård och omsorg för nämndens målgrupper.
Bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS
I dagsläget har en person beslut om bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS. För
att kunna verkställa detta beslut ser nämnden ett behov av att starta upp ny verksamhet i form av ett
LSS-boende för barn och ungdomar. Behovet av bemanning inom denna verksamhet enligt genomförd
omvärldsbevakning är ca 6-7 årsarbetare per plats. Utöver dessa kostnader tillkommer enhetschef
ca 30% samt kostnad för lokal och övriga driftskostnader såsom material och tjänster. I samverkan med
lokalförsörjningsnämnden har ett förslag tagits fram om ombyggnad av ett tidigare korttidsboende till
bostad med särskild service för barn och ungdomar innehållande tre platser.
Chef i beredskap
Chef i beredskap innebär att det finns en chef som är i beredskap mellan kl 17:00 och 07:00 på vardagar
och dygnet runt på helger. Beredskapsersättningen är 14 % av timlönen på upp till 130 timmar därefter
höjs ersättningen till 28 % av timlönen. Införandet av chef i beredskap innebär en helårskostnad för
nämnden på 414 tkr. Tillkommer kostnader för administration, bil och telefon.
Gruppbostad LSS Färgaregatan
Byggnadsstart under 2019. Gruppbostad med inriktning mot nämndens målgrupp som även har fått
diagnos demens beräknas vara klar för inflyttning december 2020.
För beräkning av personalbemanning används en resursfördelningsmodell som bygger på skattning av
de boendes behov av personalstöd. Den beräknade personalbemanningen per gruppbostad är 18,28
årsarbetare och 50 % enhetschefstjänst vilket också motsvarar bemanningen på andra boendeenheter
för motsvarande målgrupp.
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Total årsbudget beräknas till 12 370 tkr varav 12 025 är personalkostnader.
Gruppbostad LSS Backhagsvägen
Byggnadsstart är under 2019. Gruppbostad med inriktning autism beräknas vara klara för inflyttning
december 2020.
För beräkning av personalbemanning används en resursfördelningsmodell som bygger på skattning av
de boendes behov av personalstöd. Den beräknade personalbemanningen per gruppbostad är 17,22
årsarbetare och 50 % enhetschefstjänst vilket också motsvarar bemanningen på andra boendeenheter
för motsvarande målgrupp.
Total årsbudget beräknas till 11 673 tkr varav 11 349 tkr är personalkostnader.
Arbetskläder
Arbetsmiljöverkets nya regler för arbetskläder (AFS 2018:4) träde i kraft 19 november 2018. De nya
reglerna innebär att arbetsgivaren som bedriver verksamheter där det finns risk för överföring av
smittämnen ska tillhandahålla och tvätta personalens arbetskläder. Enligt AFS 2018:4 omfattas sociala
omsorgsnämndens verksamhet av dessa regler.
Inköp av arbetskläder. 400 anställda á 1000 kr/uppsättning.
Tillgänglighet
År 2017 fick Sociala omsorgsnämnden ett samarbetsuppdrag för tillgänglighet. Varje år har
förvaltningar kostnader för detta arbete. Under 2020 beräknas Sociala omsorgsnämnden ha kostnader
på 100 tkr.
IKT-plan
Social omsorgsnämnden står inför stora utmaningar vad gäller förändrade målgrupper, ökat vårdbehov
som ställer högre krav på både kompetens och personella resurser samtidigt blir det allt svårare att
attrahera personal till välfärdssektorn. Sociala omsorgsnämnden har dessutom ett underskott som
behöver hanteras. För att bli en attraktiv och modern arbetsgivare, för att förbereda sig för framtidens
utmaningar och en ekonomi i balans krävs nya, effektivare och kostnadseffektiva arbetssätt. Detta
kräver nya tekniska lösningar och för att implementera Sociala omsorgsförvaltningens IKT-plan under
2020 krävs 500 tkr.
Taligenkänning 600*60*6= 216 tkr
Införandet MCSS utb 1000*300= 300 tkr
E-tjänster utvecklingskostnader 200 tkr
Aktivitetshus
Uppdraget att utreda behovet av ett aktivitetshus kommer både från Kommunfullmäktiges och
programmet för tillgänglighet. I Borås stad finnas det många personer med psykisk ohälsa som inte får
stöd av kommunen idag, uppskattningsvis mellan 500-600 personer, och mörkertalet är stort. Siffrorna
är baserade på statistik från Försäkringskassan. Både Fritid- och folkhälsoförvaltningen (FOF),
Arbetslivsförvaltningen (ALF) och Sociala omsorgsförvaltningen ser behovet av ett gemensamt
förebyggande arbete i de här frågorna och för den här målgruppen.
Gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning utan daglig sysselsättning är en stor, variationsrik
grupp. Det finns i Borås Stad både en ”träffpunkt” och flera ”mötesplatser” som är öppna för alla
invånare. För personer med psykisk funktionsnedsättning finns det mötesplatser som drivs av
föreningar samt en mötesplats som drivs av Sociala omsorgsförvaltningen. En utredning genomfördes
under 2018 och påvisar att det inte finns behov av fler mötesplatser däremot är det ett stort behov av
aktivitetshus för målgruppen. Målgruppen har behov av stödjande nätverk som tror på deras förmåga
samt aktiviteter som det finns evidens för och som leder till ökad delaktighet i samhället och på
arbetsmarknaden. En annan slutsats som framkom i utredningen var att Borås Stad inte tillhandahåller
den metod med högst evidens för arbetsrehabilitering för personer med psykiska
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funktionsnedsättningar, Individual placement and support (IPS). Ett aktivitetshus skulle kunna vara
lämplig hemvist för metoden.
Både civilsamhälle, regionen, föreningar, kommunala verksamheter arbetar med frågor kring psykisk
ohälsa. FOF sammankallar idag det Suicidpreventiva teamet och har personella resurser för att
samordna det nätverket. Detta team skulle kunna utgöra en tvärproffesionell styrgrupp för arbetet med
ett aktivitetshus. Lokalresursbehovet utreds idag av LFF men däremot krävs inte initialt egna lokaler
utan kan använda de lokaler som kommunen redan nyttjar idag. Däremot krävs personella resurser för
att skapa innehåll och aktiviteter för målgruppen för att bryta isoleringen för dessa 500-600 personer.
För att kunna starta detta arbete bedöms två medarbetare behöva anställas med särskild kompetens på
området (1000 tkr) samt aktivitetsmedel (500 tkr). Ett livslångt utanförskap kostar samhället mellan 10
och 15 miljoner per människa (Ingvar Nilsson, 2014). Kan Borås stad bidra till att bryta isoleringen för
en person av de här 500-600 per år så har dessa kostnader sparats in för samhället flera gånger om.
Trygghetsanställda/lönebidragsanställda inom daglig verksamhet/sysselsättning
Lov-ersättning får ej användas för att täcka denna kostnad. Detta blev ej reglerat vid övergången från
ALF till SOF 2017. Det finns därför ingen täckning i budget för detta. Kostnaden är ca 550 tkr för
nämnden 2020.
Lokaler inom daglig verksamhet/sysselsättning
Behov av renovering och upprustning av lokaler samt byte av lokaler. Det finns en utredning då
verksamheterna gick över till SOF 2017 där man lyfter att lokaler är i behov av renovering. Beräknad
investeringskostnad 500 tkr
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Intern kontrollplan 2020
Sociala omsorgsnämndens beslut
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna Intern kontrollplan 2020.
Ärendet i sin helhet
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den
politiska som den professionella ledningen och övrig personal
samverkar. Arbetet med riskanalysen resulterar i en intern kontrollplan för
nämnden.
Sociala omsorgsnämnden sammanträdde den 13 maj 2019 och arbetade i
bikupor med riskanalys 2020. Utifrån det underlag som nämnden upprättade,
gjordes en sammanställning som förvaltningen under maj-juni diskuterade och
arbetade vidare med. Detta arbete resulterade i ett förslag för intern
kontrollplan 2020.
Sociala omsorgsnämndens plan för intern kontroll 2020 innehåller 22 riskbilder
med tillhörande kontrollmoment inom områdena Styrning och
ledning, Personal, Ekonomi och Egen verksamhet. Identifierade risker kommer att
följas upp under 2020.
Beslutsunderlag
1. Rapport ”Intern kontrollplan 2020”

Yvonne Persson
Ordförande
Magnus Stenmark
Förvaltningschef

Sociala omsorgsnämnden
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501 80 Borås

Besöksadress

Bryggaregatan 15

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Intern kontrollplan 2020
Sociala omsorgsnämnden

1 Inledning
Anvisning
I detta inledande avsnitt bestämmer nämnden själv över innehållet.
Om nämnden inte har behov att skriva en inledning kan rubriken Inledning döljas i enhetsanpassningen.
Nedan följer Sociala omsorgsnämndens plan för intern kontroll 2020. Riskbilder och kontrollmoment inom områdena Styrning och ledning, Personal,
Ekonomi och Egen verksamhet kommer följas upp under 2020.
Intern kontrollplan för år 2020 innehåller 22 riskbilder.

2 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process
Förvaltningsöve
rgripande

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk att det blir en
otydlig
ansvarsfördelning
mellan Sociala
omsorgsförvaltning
en och Vård- och
äldreförvaltningen
som kan leda till att
brukare hamnar
mellan stolarna
och får försenade
insatser som följd.

Utifrån nya beslut kopplat till budget 2018 finns
det en otydlighet i samverkan och gränssnitten
mellan Sociala omsorgsförvaltningen och Vårdoch äldreförvaltningen gällande hantering av
lagrum och ansvar.

Kontroll att reglemente är tydligt gällande
ansvarsfördelning.

Uppföljning genom samtal
med enhetschef myndighet
om ansvarsfördelningen är
tydlig mellan Sociala
omsorgsförvaltningen och
Vård- och
äldreförvaltningen.

Varje
halvår

Kontroll att samverkansrutiner finns upprättade,
är kända och följs av verksamhetschefer och
enhetschefer.

Kontroll om
samverkansrutiner mellan
förvaltningarna finns
upprättade. Frågor om
samverkansrutiner och
samverkan ställs till ett urval
av fem
verksamhetschefer/enhetsc
hefer inom området om
följsamhet till rutiner och om
dessa fungerar.

Varje
halvår

Riskbedömning
2020
9
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Analys av registrerade avvikelser och inkomna
synpunkter/klagomål

Utifrån registrerade
avvikelser enligt SoL, LSS
och HSL samt inkomna
synpunkter/klagomål i
Sociala
omsorgsförvaltningens
verksamheter, följa upp och
analysera om orsak kan
härledas till otydlig
ansvarsfördelning.

Kontroll
frekvens
Varje
halvår

3 Personal
Verksamhet /
Process
Bemanning/Rek
rytering

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk att beslutade
insatser inte kan
verkställas. Det
kan innebära
bristande
måluppfyllelse,
påverka
utförandets kvalitet
och/eller att den
enskilde inte får de
insatser den har
rätt till

Det råder svårigheter att rekrytera personal och
vikarier i den utsträckning som behövs kan
bidra till att brukarna inte får sina behov
tillgodosedda.

Uppföljning och analys av registrerade
avvikelser.

Utifrån registrerade
avvikelser enligt SoL, LSS
och HSL samt inkomna
synpunkter/klagomål i
Sociala
omsorgsförvaltningens
verksamheter, följa upp och
analysera om orsak kan
härledas till ej utförda
insatser pga. personalbrist.

Varje
halvår

Uppföljning och analys av personalomsättning.

Analys av statistik från
personalsystem på
kontrollera antal
genomförda
rekryteringar/antal avslutade
anställningar under året.

Varje
halvår

Analys av tillgången till personal/vikarier i
verksamheterna.

Statistik från
bemanningspoolen samt
kontinuerliga avstämningar
med
enhetschefer/verksamhetsc
hefer kring bemanning och
tillgång på personal/vikarier.

Varje
halvår

Riskbedömning
2020
9
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Verksamhet /
Process

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk att det inte
finns
sjuksköterskor,
arbetsterapeuter
och fysioterapeuter
att rekrytera.

Personalomsättningen inom HSV är hög. Om
leg. personal saknas är risken stor att patient
inte får de hälso- och sjukvårdsinsatser
patienten behöver. Det kan leda till att
verksamheten intar ett prioriterande arbetssätt
som lever kvar även då tjänster är tillsatta med
minskad kvalitet i utförandet för patienten som
följd.

Uppföljning av personalomsättning.

Genom statistik från
personalsystemet
kontrollera antal
rekryteringar under året.

Varje
halvår

Det är svårt att rekrytera och behålla personal
både inom myndighet och verkställighet. Detta
skapar hög personalomsättning och lägre
kontinuitet.

Uppföljning och analys av Lex Sarah och Lex
Maria.

Utifrån upprättade Lex
Sarah och Lex Maria i
Sociala
omsorgsförvaltningens
verksamheter, följa upp och
analysera om bristande
kompetens/kompetensnivå
är kopplat till eventuella
missförhållanden.

Varje
halvår

Uppföljning och analys av andel utbildad
personal.

Statistik på andel utbildad
personal.

Varje
halvår

Legitimerad personal kontaktas idag för att
utföra delegerade HSL-insatser pga att det
saknas delegerad personal i verksamheterna.
Det innebär att HSL-personal behöver prioritera
insatserna som finns i planeringen vilket kan
innebära att brukaren inte får sin delegerade
HSL-insats,

Uppföljning och analys ej utförda, delegerade
insatser.

HSL-personal registrerar
varje gång de blir
kontaktade av personal på
grund av att delegerad
insats inte kan utföras.

Varje
halvår

Då verksamheten dras med hög sjukfrånvaro
finns risken att kvaliteten blir lidande. Dels då
vikarier får ersätta ordinarie personal, men
även då ordinarie personal får ta ett större
ansvar då kollegor ofta är borta.

Uppföljning och analys av sjukfrånvaro.

Statistik sjukfrånvaro
rapporteras varje månad.

Varje
månad

Riskbedömning
2020
12
Kompetens

Risk för
missförhållande
pga. bristande
kompetens.
Riskbedömning
2020
12

Risk att brukarna
inte får sina
delegerade HSLinsatser.
Riskbedömning
2020
12
Sjukfrånvaro

Kontroll
frekvens

Riskbild

Risk att kvaliteten
blir lidande på
grund av hög
sjukfrånvaro.
Riskbedömning
2020
12

Sociala omsorgsnämnden, Intern kontrollplan 2020

4(10)

4 Ekonomi
Verksamhet /
Process
Kontanthanterin
g

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk för felaktig
hantering av
privata medel.

I förvaltningens olika verksamheter hanterar
personal brukarnas ekonomiska medel enligt
olika förekommande behov som brukarna har. I
dessa situationer kan felaktig hantering ske.

Uppföljning och analys av följsamhet riktlinje.

Granskning i utvalda
verksamheter enligt Borås
Stads riktlinjer gällande
enheternas hantering av
privata medel.

Varje år

Borås Stad och Skatteverket har riktlinjer för
hur fakturor för utbildning/representation ska
redovisas. Det kan innebära att fakturor
attesteras där representation/utbildning ej är
godkända, att det saknas en redovisning av
syfte/deltagarlista/program eller att deltagare är
attestant.

Kontroll av attesterade fakturor.

Kontroll genom stickprov att
deltagarförteckning, syfte,
program framgår gällande
representationen eller
utbildningen. Kontroll av att
attestant ej är deltagare.
(Konto 471*/477*/61*)

Varje
månad

Innan attestering av fakturor ska översyn göras
för att säkerställa att ramavtal tillämpas och
inköp görs av leverantör som är upphandlade i
Borås Stad. Om det inte sker och fakturor
betalas felaktigt kan förvaltningen bryta mot
LOU och Borås Stads upphandlingsregler.

Kontroll av inköp i förvaltningen

Kontroll genom stickprov av
konton enligt
Agressorapport att gjorda
inköp följer upphandlade
avtal och regler för
direktupphandling.

Varje år

Utan kontroll av betalkortsfakturor kan det ske
privata inköp som sedan debiteras
förvalningen.

Kontroll att bilagor finns på leverantörsfakturor.

Under en slumpmässigt
utvald månad, kontrolleras
att bilagor finns med på First
Card-fakturorna.

Varje år

Riskbedömning
2020
9
Fakturahanterin
g

Kontroll
frekvens

Riskbild

Risk att Borås Stad
och Skatteverkets
regler för
representation/utbil
dning och dess
redovisning inte
följs.
Riskbedömning
2020
9
Risk att Sociala
omsorgsförvaltning
en bryter mot LOU
och Borås Stads
upphandlingsregler
.
Riskbedömning
2020
9
Risk att bilagor
saknas till
betalkortsfakturorn
a i syfte att dölja
oegentligheter.
Riskbedömning
2020
9
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Verksamhet /
Process

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk att kostnad för
sjukersättning till
externa utförare är
felaktig

Fel debiterat belopp på fakturor kan leda till
felaktiga utbetalningar.

Kontroll av fakturor för sjukersättning.

Under april 2018 kommer
samtliga sjuklönefakturor att
genomgå en särskild
granskning av
myndighetsutövning och
ekonomifunktion.

Varje år

Dagligen inkommer många fakturor till
förvaltningen som ska hanteras och exempelvis
kan belopp, moms, fakturaavgifter etc. på
leverantörsfakturor vara felaktiga.

Kontroll av leverantörsfakturor.

Stickprov och kontroll av ett
ansvar/en leverantör för
inskannade
leverantörsfakturor.

Varje
månad

Risk att cheferna inte har rätt förutsättningar för
att göra en korrekt prognos utifrån tid och
kompetens.

Uppföljning analys av prognos.

Stäm av prognos under året
mot verkligt utfall

Varje år

Försäkringskassan har ändrat regelsystem för
bedömning av grundbehov för personlig
assistans.

Uppföljning och analys av ekonomin och
samband samt övervältringseffekter.

Kontroll av antalet beslut
och timmar samt analys av
vilka effekter övervältringen
har inneburit för Sociala
omsorgsförvaltningen.

Varje
tertial

Riskbedömning
2020
9
Risk att
förvaltningen
betalar felaktiga
fakturor.
Riskbedömning
2020
6
Budget

Risk att chefer gör
bristande
prognoser, vilket
leder till felaktigt
beslutsunderlag.
Riskbedömning
2020
12
Risk att det blir
ökade kostnader
på grund av nya
bedömningar av
Försäkringskassan
.
Riskbedömning
2020
12
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Verksamhet /
Process

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk att Sociala
omsorgsnämndens
budget inte
motsvarar
brukarnas behov.

Personer som föds med funktionsnedsättningar
blir fler. Allt fler som föds med multihandikapp
och vårdtyngden ökar. Omvärldsanalysen visar
att Sociala omsorgsnämnden får ökade
kostnader men får inte täckning för dessa
kostnader i budget.

Uppföljning och analys av behov, vårdtyngd
och insatser.

Följa upp behov, vårdtyngd
och insatser i förvaltningen
för att analysera och
identifiera mönster och
trender från tidigare år.

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk att
genomförandeplan
en upprättas utan
brukares
delaktighet samt
att det saknas mål
kopplat till
insatsen.

I dag förekommer att mål och konkreta
arbetssätt inte formuleras i genomförandeplan
tillsammans med den enskilde.

Uppföljning och analys av upprättade
genomförandeplaner

Minst 10 slumpmässigt
utvalda
genomförandeplaner från
varje verksamhetsområde
kontrolleras huruvida
brukarna har varit delaktiga
vid upprättandet eller
revidering av
genomförandeplanen samt
att genomförandeplanen
innehåller mål med
insatserna och konkreta
arbetssätt formuleras i
planen.

Varje
halvår

Rutin finns för bedömning av status och ska
ske vid inskrivning, byte av boendeform eller då
behov föreligger. När rutinen inte följs och
bedömningar inte genomförs kan bland annat
risk för fall, trycksår, undernäring och
försämrad munhälsa uppstå då bedömningar
inte utförs. Patientens försämring eller
förbättring är utan bedömning svår att
utvärdera om ingen grundbedömning finns.

Uppföljning och analys av registrerade
avvikelser.

Utifrån registrerade
avvikelser enligt SoL, LSS
och HSL samt inkomna
synpunkter/klagomål i
Sociala
omsorgsförvaltningens
verksamheter, följa upp och
analysera om orsak kan
härledas till ej utförda
bedömningar.

Varje
halvår

Varje år

Riskbedömning
2020
12

5 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process
Brukarnas
behov

Riskbedömning
2020
9

Risk för fall,
trycksår,
undernäring,
försämrad
munhälsa hos
patient när rutin för
bedömning inte
följs.
Riskbedömning
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmetod

Uppföljning att rutinen är känd och följs.

10 stickprov genomförs med
spridning i förvaltningens
olika verksamhetsområden.
Kontroll i Viva om
bedömningar genomförs
såsom rutinen beskriver.

Varje
halvår

På grund av bostadsbristen för förvaltningens
målgrupper finns risk att beslut inte kan
verkställas. Likaså kan bostadsbristen innebära
att verksamheten inte kan utökas eller
anpassas på det sättet som brukarnas behov
förutsätter.

Uppföljning och analys av boendeplatser.

Uppföljning och analys av ej
beviljade beslut i förhållande
till antal lediga
boendeplatser. Ej
verkställda
beslut rapporteras årligen
till IVO och
Kommunstyrelsen.

Varje år

I regionens nya avtal kommer utskrivning från
psykiatrin ske inom tre dagar. Det kan leda till
att bostad inte kan erbjudas till den enskilde
vilket kan innebära att extern placering måste
erbjudas. Det kan leda till ökade kostnader och
konsekvenser för den enskilde individen.

Uppföljning och analys

Genom samtal med
enhetschef myndighet följa
upp och analysera om
brukare inte kunnat
erbjudas boendeplats efter
utskrivning från psykiatrin.

Varje
halvår

Ett exempel kan vara en deltagare som vill ha
daglig verksamhet inom ett specifikt område
men får placering någon annanstans.

Uppföljning och analys av antalet personer som
anses vara felplacerade på grund av lokalbrist.

Analys och uppföljning hur
många personer inom
daglig verksamhet som inte
har fått sitt förstaval, hur
många personer som står
på kö att byta placering och
hur många lediga platser
som finns inom daglig
verksamhet.

Varje
tertial

2020
9

Risk att beslut inte
kan verkställas
som kan innebära
att brukarna inte
får sina behov
tillgodosedda. Det
kan leda till
vitesföreläggande
hos IVO.

Kontroll
frekvens

Kontrollmoment

Riskbedömning
2020
12
Risk att brukare
inte kan erbjudas
boendeplats i
Borås Stad.
Riskbedömning
2020
12
Risk att deltagare
inte kan
erbjudas individuel
lt anpassad daglig
verksamhet på
grund av plats- och
resursbrist.
Riskbedömning
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

2020
9

Risk för att brukare
ej får sina behov
tillgodosedda.

Brukare som tillhör Sociala
omsorgsförvaltningen blir äldre och får svårare
diagnoser där det kan behövas nya insatser,
kompetenser eller vårdformer/samarbete.

Kontrollmetod

Uppföljning och analys av registrerade
avvikelser.

Utifrån registrerade
avvikelser enligt LSS samt
inkomna
synpunkter/klagomål i
Sociala
omsorgsförvaltningens
verksamheter, följa upp och
analysera om orsak kan
härledas till ej anpassad
daglig verksamhet pga.
platsbrist och/eller
resursbrist.

Varje
halvår

Individuppföljning av brukarnas insatser och
behov.

Ansvarig handläggare
genomför
individuppföljningar för att
säkerställa att brukarna får
sina behov tillgodosedda
och vilka behov brukarna
har. Uppföljningens resultat
kan påvisa om brukarna får
förändrade behov och ev.
åtgärder behöver vidtas på
förvaltning- och/eller
verksamhetsnivå.

Varje år

Analys av registrerade avvikelser och inkomna
synpunkter/klagomål

Utifrån registrerade
avvikelser enligt SoL, LSS
och HSL samt inkomna
synpunkter/klagomål i
Sociala
omsorgsförvaltningens
verksamheter, följa upp och
analysera om orsak kan
härledas till en åldrande
målgrupp, kompetens,
vårdformer eller samarbete.

Varje
halvår

Analys av målgrupper

Analys av statistik utifrån
brukarnas ålder, nya
beviljade beslut samt
kartläggning av brukarnas
behov.

Varje
halvår

Riskbedömning
2020
12
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Kontroll
frekvens

Kontrollmoment
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk att bristen på
boendeplatser i
Borås Stad leder
till ökade
kostnader och
sämre livskvalitet
för brukare.

På grund av brist på boendeplatser för Sociala
omsorgsnämndens målgrupper försvåras
möjligheterna att erbjuda boende i Borås Stad.

Uppföljning och analys av boendeplatser.

Uppföljning och analys av
externa placeringar i
förhållande till antal lediga
boendeplatser.

Kontroll
frekvens
Varje
halvår

Riskbedömning
2020
12
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SKRIVELSE
Datum

2019-08-26
David Englund
Handläggare
033 353854

1(2)
Instans

Sociala omsorgsnämnden
Dnr SON 2019-00093 1.1.3.1

Initiativärende - Försäkringskassans
övervältringskostnader 2019
Sociala omsorgsnämndens beslut
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillskriva Kommunstyrelsen en begäran
om svar på frågan om hur Försäkringskassans övervältringskostnader kommer
att hanteras i budget 2019.
Ärendet i sin helhet
1:e vice ordförande Mattias Karlsson (M) inkom till Sociala omsorgsnämndens
sammanträde 2019-06-10 med ett initiativärende från Allianspartierna –
Moderaterna och Kristdemokraterna gällande Försäkringskassans
övervältringskostnader 2019. I initiativärendet yrkade Moderaterna och
Kristdemokraterna på att nämnden tillskriver Kommunstyrelsen en begäran om
svar på frågan om hur Försäkringskassans övervältringskostnader kommer att
hanteras i budget 2019.
Moderaterna och Kristdemokraterna framhåller i ärendet att
övervältringskostnaderna är en extraordinär kostnad som inte Sociala
omsorgsnämnden kan påverka utan endast regeringen. 2018 fick nämnden ett
extra tillskott med 6 miljoner för att täcka kostnaderna för övervältringen. Då
kostnaderna för övervältring var större än 6 miljoner avskrevs ytterligare cirka
8,7 miljoner vid 2018 års årsredovisning.
Sociala omsorgsnämnden tog ett beslut i början på året om en åtgärdsplan med
tuffa besparingar. Om budgeten behandlas på likvärdigt sätt som 2018 betyder
det, enligt nuvarande prognos, att budgeten kommer vara i balans och nämnden
kan prioritera att arbeta för att förbättra för våra brukare.
Sociala omsorgsnämnden beslutade på sammanträdet 2019-06-10 att remittera
ärendet till förvaltningen för beredning.
Förvaltningen vill här framhålla att det i nuläget pågår en budgetprocess för år
2020 och att resultatet av den processen ännu inte är klart.
Beslutsunderlag
1. Initiativärende M och KD – Försäkringskassans övervältringskostnader 2019
Yvonne Persson
Ordförande

Sociala omsorgsnämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Bryggaregatan 15

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Magnus Stenmark
Förvaltningschef

Bilaga till Sociala omsorgsnämndens protokoll 2019-06-10, § 99

Initiativärende

Sociala omsorgsnämnden
2019-06-10

Initiativärende Försäkringskassans övervältringskostnader 2019
2018 fick nämnden ett extra tillskott med 6 miljoner för att täcka kostnaderna för övervältringen.
Då kostnaderna för övervältring var större än 6 miljoner avskrevs ytterligare cirka 8,7 miljoner
vid 2018 års årsredovisning.
Övervältringskostnaderna är en extraordinär kostnad som inte Sociala omsorgsnämnden kan
påverka utan endast regeringen. Sociala omsorgsnämnden behöver få ett svar från
Kommunstyrelsen hur dessa kostnader kommer att hanteras under 2019.
Sociala omsorgsnämnden tog ett beslut i början på året om en åtgärdsplan med tuffa besparingar.
Om budgeten behandlas på likvärdigt sätt som 2018 betyder det, enligt nuvarande prognos, att
budgeten kommer vara i balans och nämnden kan prioritera att arbeta för att förbättra för våra
brukare.
Nämnden föreslås besluta:
Att tillskriva Kommunstyrelsen en begäran om svar på frågan om hur Försäkringskassans övervältringskostnader
kommer att hanteras i budget 2019.
Allianspartierna – Moderaterna och Kristdemokraterna genom
Mattias Karlsson (M), Vice Ordförande Sociala Omsorgsnämnden
Anna Christensen (M)
Lars Lyborg (KD)
Bill Bakkemose (M)
Ulrika Gunnarsson (KD)

Sida

SKRIVELSE
Datum

2019-08-26
Susanne Sprigg
Handläggare
033 357733

1(2)
Instans

Sociala omsorgsnämnden
Dnr SON 2019-00079 1.2.4.1

Revisionsredogörelse och revisionsberättelse för
Sociala omsorgsnämnden 2018
Sociala omsorgsnämndens beslut
Sociala omsorgsnämnden beslutar att lägga revisionsredogörelsen och
revisionsberättelse för Sociala omsorgsnämnden 2018 till handlingarna.
Ärendet i sin helhet
Stadsrevisionen har granskat Sociala omsorgsnämndens verksamhet och
årsredovisning 2018. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i
kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs för
att ge en rimlig grund för bedömning.
När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut
konstaterar Stadsrevisionen att målvärdena för fyra av de fem indikatorer som
Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. Måluppfyllelse för
Kommunfullmäktiges indikatorer bedöms vara ett förbättringsområde för
nämnden.
Sociala omsorgsnämnden har i huvudsak tillsett att arbetet med samverkan och
förebyggande arbete kring barn och unga är ändamålsenligt även om det finns
vissa utvecklingsområden. Sociala omsorgsnämnden behöver tillsammans med
övriga berörda nämnder utveckla sin styrning och uppföljning av samverkan
och förebyggande arbete kring barn och unga. Nämnden behöver också arbeta
för en ökad samsyn och förståelse för varandras uppdrag som en del i att
utveckla samverkan inom området mellan nämnderna.
Sociala omsorgsnämndens styrning och uppföljning av privata utförare via
LOV och LOU är enligt Stadsrevisionens bedömning till största delen
ändamålsenlig. Nämnden bör säkerställa att insyn, kontroll och uppföljning
liksom avtalsvillkor i övrigt likriktas för samtliga privata utförare inom området.
Stadsrevisionen bedömer att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som
tillräcklig men det finns med hänvisning till mindre avvikelser vissa
utvecklingsområden.
Stadsrevisionen tillstyrker att Sociala omsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet
för år 2018.

Sociala omsorgsnämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Bryggaregatan 15

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Beslutsunderlag
1. Revisionsredogörelse och revisionsberättelse för Sociala omsorgsnämnden år
2018

Yvonne Persson
Ordförande
Magnus Stenmark
Förvaltningschef

Sociala omsorgsnämnden

20
18

Stadsrevisionen • Borås
Revisionsredogörelse

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Sociala
omsorgsnämnden år 2018
Vi har granskat Sociala omsorgsnämndens verksamhet och årsredovisning 2018.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med
den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning.
Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning
av granskningen.
När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar
vi att målvärdena för fyra av de fem indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt
inte är uppnådda. Måluppfyllelse för Kommunfullmäktiges indikatorer bedöms vara
ett förbättringsområde för nämnden.
Sociala omsorgsnämnden har i huvudsak tillsett att arbetet med samverkan och
förebyggande arbete kring barn och unga är ändamålsenligt även om det finns vissa
utvecklingsområden. Sociala omsorgsnämnden behöver tillsammans med övriga berörda
nämnder utveckla sin styrning och uppföljning av samverkan och förebyggande arbete
kring barn och unga. Nämnden behöver också arbeta för en ökad samsyn och förståelse
för varandras uppdrag som en del i att utveckla samverkan inom området mellan
nämnderna.
Sociala omsorgsnämndens styrning och uppföljning av privata utförare via LOV och
LOU är enligt Stadsrevisionens bedömning till största delen ändamålsenlig. Nämnden
bör säkerställa att insyn, kontroll och uppföljning liksom avtalsvillkor i övrigt likriktas
för samtliga privata utförare inom området.
Vi bedömer att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig men det finns med
hänvisning till mindre avvikelser vissa utvecklingsområden.
Vi tillstyrker att Sociala omsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2018.
Borås 2019-04-08

Boris Preijde
Ordförande

Gerd Jansson
Vice ordförande

Lennart Gabre

Thomas Gustafsson

Jan G Nilsson

Kenneth Larsson

Sociala omsorgsnämnden
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Sociala omsorgsnämnden 2018
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 16 921 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att
en buffert är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges instruktioner och att nämnden under
året upprättat en åtgärdsplan för ekonomisk balans vid ianspråktagande av bufferten.
Nämnden kommer att begära kompensation av Kommunstyrelsen för kostnader om 2 297 tkr för ett
speciellt barnärende och om 103 tkr för sociala investeringar. Nämnden begär utöver det kompensation
från Kommunstyrelsen om 8 650 tkr som avser kostnadsövervältring från Försäkringskassan.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna.
Verksamhetens budgetram

•

•

Verksamhetsområdet vård och omsorg i särskilt boende avviker med ett underskott om
10 956 tkr. Det finns ett underskott vad gäller externa placeringar, institutionsvård och
boende för psykiskt funktionshindrade. Underskottet kan kopplas till samsjuklighet
men också för att vissa insatser inte kan tillgodoses på hemmaplan. Avvikelsen för
externa placeringar, inklusive vårdformen tvång i öppenvård, blev 2018 ett underskott
om 10 455 tkr. Nämnden anger i årsredovisningen att hemmaplanslösningar i form av
stöd till personer i ordinärt boende behöver utvecklas tillsammans med boendestöd
och öppenvård. Även bostadsfrågan är central för att insatserna på hemmaplan ska
fungera. Arbetet med att externt placerade brukare ska få sina behov tillgodosedda i
hemkommunen fortsätter under 2019.
Verksamhetsområdet insatser enl. LSS och LASS avviker med ett underskott om 14
160 tkr. Insatser enligt LSS och LASS ökade under året sina nettokostnader med 6,5
% jämfört med föregående år. Inom LSS är det kostnader för personlig assistans som
ökar mest. För myndighetsutövningen beror kostnadsökningen enligt nämnden till
största delen på övervältring från Försäkringskassan. Under 2018 ökade antalet timmar
med personlig assistans enligt LSS med 23 % jämfört med 2017 vilket innebär en
kostnadsökning om c:a 8 215 tkr. Övervältringen från Försäkringskassan leder också
till att beslut ändras och att insatsen istället för personlig assistans blir t.ex. boende med
särskild service. Verkställigheten för personlig assistans redovisar ett underskott och
orsaken är bl.a. att flera av nämndens ärenden är kostsamma att verkställa med stora
omvårdnadsbehov som exempelvis kräver dubbelbemanning och nattjänstgöring. Daglig
verksamhet visar en negativ avvikelse för året om 9 666 tkr
3
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Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt
nedanstående.
1

3

1

0

–

av 5 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för fyra av de fem indikatorer som Kommunfullmäktige
har fastställt. De indikatorer för vilka målvärdena inte nåtts är:
•

•

•

•

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %
Utfallet för 2018 är 20,3 %. Målvärdet om 50 % har inte uppnåtts men förbättrats
jämfört med föregående år. Nämnden redogör i årsredovisningen inte för varför
målvärdet inte uppnåtts eller vilka åtgärder som vidtagits under året i syftet att nå
Kommunfullmäktiges mål
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %
Målvärdet för 2018 om 8 % har inte uppnåtts och utfallet om 8,9 % har försämrats
jämfört med föregående år. Under året har nämnden tagit fram en plan för ökad hälsa
i samverkan med fackliga organisationer. Följsamhet till medarbetarnas rätt till heltid
och gällande kollektivavtal har under året varit i fokus. Utifrån små boendeenheter
och komplexa behov hos deltagare och boende har nämnden haft behov av flertalet
avvikelser till gällande kollektivavtal. Trots gemensam ansträngning i förvaltningen har
andelen sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ökat under 2018. De senaste två åren har
förvaltningen haft en ansträngd ekonomi och mycket fokus på åtgärder för att komma
i ekonomisk balans. Den stress som uppstått i samband med detta kan enligt nämnden
ha bidragit statistiskt till sjukfrånvaron. Åtgärder som leder till minskad ohälsa är en av
de fem anpassningsstrategier som nämnden identifierat under året i sin åtgärdsplan för
ekonomisk balans
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten
Målvärdet för 2018 om 27 årsarbeten har inte uppnåtts och utfallet om 42,9 årsarbeten
har försämrats jämfört med föregående år. Kostnaderna för vikarier inom boenden via
LSS och socialpsykiatri har under året varit fortsatt höga då sjukskrivningstalen inte
minskat. Under året har det i perioder varit svårt att rekrytera personal och då har
vikarier fått användas för att säkra verksamheten. Införandet av arbetstidsmodellen samt
bemanning efter brukarnas behov har tydliggjort att det krävs en ökad grundbemanning
på enheterna. Nämnden har under året haft stora problem med att bemanna sina enheter
på ett optimalt sätt enligt gällande kollektivavtal. Införandet av Time Care multiaccess
(ett systemstöd) kommer enligt nämnden under 2019 innebära en ökad möjlighet till
samplanering, effektivare användning av personella resurser och minskat behov av
vikarier
Hälsa - friska medarbetare under ett år i % av andel anställda
Målvärdet för 2018 om 33 % har inte uppnåtts och utfallet om 26,4 % har försämrats
jämfört med de två föregående åren. Under året har nämnden tagit fram en plan för
ökad hälsa i samverkan med fackliga organisationer. Åtgärder som leder till minskad
ohälsa är en av de fem anpassningsstrategier som nämnden identifierat under åren i sin
åtgärdsplan för ekonomisk balans
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Nämndens indikatorer med målvärden

Nämnden har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Stadens styroch ledningssystem.
Kommunfullmäktiges uppdrag

Nämnden har avseende 2018 inte fått några nya uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut.
Nämndens uppdrag

Nämnden har avseende 2018 gett ett uppdrag till förvaltningen, uppdraget är genomfört under året.
0

0

1

0

–

av 1 nämndens uppdrag

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.
Efterfrågan på bostäder för målgrupperna inom LSS och SoL

Efterfrågan på ändamålsenliga bostäder för målgrupperna inom LSS och SoL har varit fortsatt
stort. Vid årets slut fanns 16 icke verkställda beslut om boende enligt LSS och fyra enligt SoL.
Samtliga av de ännu icke verkställda besluten beror på brist på bostäder med särskild service enligt
LSS inom Borås Stad.
Personer som omfattas av LSS ges rätt till en av kommunen anvisad bostad med särskild service för
vuxna. Planerad nybyggnation av två gruppbostäder har flyttats fram med ny planerad inflyttning
mars och maj 2019. Nytillskottet av lägenheter kortar den kö till bostäder som finns utifrån fattade
beslut om bostad.
Behovet av nya lägenheter kan också kopplas till behovet av omställning av enheter och behovet av
att lämna de enheter som inte har fullvärdiga lägenheter och där bedömning görs att det inte går
bygga om till bostäder enligt Boverkets regelverk. Inga nya personer kan erbjudas dessa lägenheter
när de blir lediga.
Nämnden även har behov av att utveckla nya former av enheter. Till skillnad mot tidigare generationer
med funktionsnedsättningar växer unga idag upp i ett samhälle präglat av delaktighet, integration och
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välfärdsteknik. Personer med psykisk funktionsnedsättning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
är en ökande kategori brukare. Det har samtidigt blivit svårare att erbjuda lägenheter till de personer
som idag står i kö då brukare blir äldre och äldre och de befintliga lägenheterna inte blir lediga i
samma takt som tidigare. Det finns stort behov av äldreboende som är anpassat mot äldre inom
målgrupperna. En enhet ändrar inriktning och beräknas öppna 1 september 2019.
Personer placerade i kö till bostad med särskild service erbjuds plats när lägenheter finns lediga.
Förvaltningen har under året startat upp en boplaceringsgrupp bestående av boendesamordnare
och enhetschefer.
Bostadssituationen är fortsatt en stor utmaning för funktionshinderverksamheten under kommande år.
Gränsdragning och samverkan LSS och SoL

Det är inte ovanligt att brukare inom Sociala omsorgsnämnden har behov av insatser både via LSS och
SoL. I de flesta fall rör det sig om brukare som tillhör personkretsen för LSS som behöver komplement
via ex. boendestöd via SoL. Samverkan med andra förvaltningar som sköter biståndsbedömning
enligt SoL omkring de brukare som har insatser via LSS är vanliga. I första hand handlar det om
Vård- och äldrenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden. Det finns
en antagen rutin som reglerar samverkan.
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2018 att verksamhet som vänder sig till personer under
65 år och är i behov av omsorg enligt socialtjänstlagen (exkl. socialpsykiatri) överförs till Vård och
äldrenämnden. Även hälso- och sjukvårdsdelen som berörs flyttas. Nämnden har fortsatt ansvar för
verksamhet som vänder sig till alla barn 0-18 år med behov (SoL, LSS, HSV).
Under året har Samverkan mellan Sociala omsorgsförvaltningen och Vård och äldreförvaltningen skett
månadsvis med syfte att identifiera de personer som har behov av insatser från båda förvaltningarna.
Utifrån reglementet är målsättning att brukarna endast ska tillhöra en förvaltning för att minimera
antalet handläggare som brukarna har kontakt med. Medarbetare har under året identifierat svårigheter
med att tolka gränsdragningsrutinen och översyn av dokumentet är påbörjat med fackliga företrädare
och medarbetare från båda förvaltningarna.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighet har fördjupade granskningar genomförts. I det
nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.
Granskning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga

Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i Borås Stads arbete med samverkan och förebyggande
arbete kring barn och unga 0-20 år. Granskningen visar att Borås Stads arbete inom området inte
fullt ut är ändamålsenligt.
Sociala omsorgsnämnden har i huvudsak tillsett att arbetet med samverkan och förebyggande arbete
är ändamålsenligt även om det finns vissa utvecklingsområden. Stadsrevisionen bedömer att Sociala
omsorgsnämnden tillsammans med övriga berörda nämnder behöver utveckla sin styrning och
uppföljning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. Nämnden behöver också
arbeta för en ökad samsyn och förståelse för varandras uppdrag som en del i att utveckla samverkan
inom området mellan nämnderna.
Stadsrevisionen vill i sammanhanget poängtera att identifierade brister inom området medför att barn
och unga i Borås Stad riskerar att inte få det stöd och hjälp som de behöver i ett tidigt skede utifrån
ett helhetsperspektiv. Åtgärder inom området är angelägna då både kostnader och konsekvenser ur
ett kommunalekonomiskt-, individuellt- och folkhälsoperspektiv kan minskas om välfungerande
samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga säkerställs.
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Styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola, vård och omsorg

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola och
vård och omsorg i Borås Stad. Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och
lokala styrdokument, bedöma om berörda nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning
och uppföljning av privata utförare.
Sociala omsorgsnämndens styrning och uppföljning av privata utförare via LOV och LOU är enligt
Stadsrevisionens bedömning till största delen ändamålsenlig. Nämnden bör se över avtalet med
föräldrakooperativet och säkerställa att insyn, kontroll och uppföljning liksom avtalsvillkor i övrigt
likriktas för samtliga privata utförare inom området.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Sociala omsorgsnämnden beslutade om riskanalys och en plan för intern kontroll 26 februari 2018.
Sociala omsorgsförvaltningen konstaterade under våren att förvaltningens arbetssätt med intern
kontroll avvek från övriga förvaltningars tillvägagångssätt i Borås Stad. Förhållandena medförde att
Sociala omsorgsnämnden fattade beslut om riskanalys och en ny plan för intern kontroll 14 maj 2018.
Planen för intern kontroll omfattar 18 kontrollmoment, riskanalysen 67 identifierade risker. 16
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 25 februari 2019. Två kontrollmoment saknas
som egna kontroller i uppföljningen av den interna kontrollen. Av analyser av andra genomförda
kontrollmoment framgår dock att kontrollerna i huvudsak har genomförts som avsett under året.
Samtliga kontrollmoment bör dokumenteras i uppföljningen så att det tydligt framgår att kontrollerna
genomförts. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder.
Nämnden har löpande under året följt upp sammantaget sju av kontrollmomenten med avrapportering
i Tertialrapport 1 och 2. Nämnden har gjort en egen riskanalys. Sociala omsorgsnämnden har antagit
regler och anvisningar för intern kontroll.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2018-11-06 med Sociala omsorgsnämndens presidium,
bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
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Sociala omsorgsnämnden har under året inte uppnått målvärdena för fyra av fem av Kommunfullmäktiges
indikatorer. Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges
indikatorer. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin årsredovisning i huvudsak anger förklaringar
till varför indikatorerna inte har uppnåtts. Måluppfyllelse för Kommunfullmäktiges indikatorer
bedöms vara ett förbättringsområde för nämnden.
Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden i enlighet
med Borås Stads styr- och ledningssystem.
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 16 921 tkr. Stadsrevisionen
bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. Nämnden under
året upprättat en åtgärdsplan i syfte att komma till rätta med underskottet.
Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden
har löpande under året följt upp sammantaget sju av kontrollmomenten med avrapportering i
Tertialrapport 1 och 2. Två kontrollmoment saknas som egna kontroller i uppföljningen av den
interna kontrollen. Av analyser av andra genomförda kontrollmoment framgår dock att kontrollerna
som saknas i huvudsak har genomförts som avsett under året. I riskanalysen har det identifierats
och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment.
Sociala omsorgsnämnden har i huvudsak tillsett att arbetet med samverkan och förebyggande arbete
kring barn och unga är ändamålsenligt även om det finns vissa utvecklingsområden. Stadsrevisionen
bedömer att Sociala omsorgsnämnden tillsammans med övriga berörda nämnder behöver utveckla
sin styrning och uppföljning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. Nämnden
behöver också arbeta för en ökad samsyn och förståelse för varandras uppdrag som en del i att
utveckla samverkan inom området mellan nämnderna.
Sociala omsorgsnämndens styrning och uppföljning av privata utförare via LOV och LOU är enligt
Stadsrevisionens bedömning till största delen ändamålsenlig. Nämnden bör säkerställa att insyn,
kontroll och uppföljning liksom avtalsvillkor i övrigt likriktas för samtliga privata utförare inom
området.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig men
det finns med hänvisning till mindre avvikelser vissa utvecklingsområden.
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Instans

Sociala omsorgsnämnden
Dnr SON 2019-00086 1.1.3.1

Remiss: Nya bidragsregler för Fritids- och
folkhälsonämnden, från och med år 2020
Sociala omsorgsnämndens beslut
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förlaget till nya bidragsregler och
översänder remissvaret till Fritids- och folkhälsonämnden.
Sammanfattning
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om förslag till nya
bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och med år 2020.
Fritids- och folkhälsonämnden gav 2017 sin förvaltning i uppdrag att se över
nuvarande bidragsbestämmelser för att modernisera och anpassa
bestämmelserna till ett modernt bidragssystem.
Nuvarande bidragssystem bygger på den senaste stora bidragsutredningen som
genomfördes 1996. Sedan dess har man ”lappat och lagat” i takt med
föreningarnas önskemål eller helt enkelt för att systemet varit alltför trögt.
Ambitionsnivån har varit att hitta ett gemensamt bidragsystem som passar över
alla förvaltningar.
Förslaget till nytt bidragssystem bygger på ett omvänt tankesätt som utgår från
vilket stöd föreningarna är i behov av snarare än vilken föreningskategori man
tillhör. I det sammanhanget har det blivit naturligt att slå samman några bidrag
och utjämna vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer att bjuda in till informationsmöten
under remisstiden, i maj och augusti månad, för att informera och svara på
eventuella frågor och konsekvenser av det nya bidragssystemet.
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget i sin helhet, men noterar att
förslaget bl.a. innebär en sänkning av nivån för lokalbidrag till
funktionshinderföreningar. Nämnden vill här framhålla att det är viktigt att
funktionshinderföreningarna blir hörda i eventuella synpunkter på förslaget.
Ärendet i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden gav 2017 sin förvaltning i uppdrag att se över
nuvarande bidragsbestämmelser för att modernisera och anpassa
bestämmelserna till ett modernt bidragssystem.

Sociala omsorgsnämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Bryggaregatan 15

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Nuvarande bidragssystem bygger på den senaste stora bidragsutredningen som
genomfördes 1996. Sedan dess har man ”lappat och lagat” i takt med
föreningarnas önskemål eller helt enkelt för att systemet varit alltför trögt.
Ambitionsnivån har varit att hitta ett gemensamt bidragsystem som passar över
alla förvaltningar, exempelvis Kulturförvaltningens föreningar och
Stadsledningskansliets bidrag till Lokal utveckling. I nuläget har man inte nått
ända fram med detta, men ambitionen kvarstår och arbetet kommer fortlöpa
under året.
Förslaget till nytt bidragssystem bygger på ett omvänt tankesätt där man utgår
från vilket stöd föreningarna är i behov av snarare än vilken föreningskategori
man tillhör. I det sammanhanget har det blivit naturligt att slå samman några
bidrag och utjämna vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.
Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsverksamhet var under
åren 1996-2013 4-20 år. 2013 höjdes den undre åldersgränsen till 6 år, således
blev den nya åldern 6-20 år som är den nuvarande bidragsberättigade åldern. I
det nya bidragssystemet föreslås en ändrad ålder för bidragsberättigad barn- och
ungdomsverksamhet till 7-25 år. Ändringen föreslås dels för att underlätta för
idrottsföreningarna (Riksidrottsförbundets bidragsålder är 7-25 år) men till
största delen för att man vill påverka föreningarna att inte börja allt för tidigt
med organiserad verksamhet och samtidigt ge incitament för att påverka till ett
längre idrottande, därav den högre åldern 25 år.
Till följd av de organisationsförändringar som staden gjort (från Kommundelar
till Stadsdelar och nu senast till fackförvaltningar) så har vissa bidrag ärvts av
den senare organisationen. Vid den senaste omorganisationen 2017 följde
således lokalbidragen för pensionärsföreningar med från
Stadsdelsförvaltningarna till Vård- och äldreförvaltningen och vid årsskiftet
2019 till Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Under denna period har
Träffpunkt Simonsland, med införandet av lokalbidrag till pensionärsföreningar
i huset, blivit den naturliga mötesplatsen för många pensionärsorganisationer.
Det visar sig nu att lokalstödet till de olika pensionärsföreningarna ser väldigt
olika ut beroende på var i staden man har sin lokal och det har sin naturliga
förklaring i att stadens organisation har förändrats. Därför föreslås nu att allt
lokalstöd likställs oberoende typ av förening samt lokalens läge.
Förändringar

Förslaget till nya bidragsregler innebär följande förändringar:
- Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsföreningar föreslås
ändras från 6-20 år till 7-25 år.
- Den bidragsberättigade åldern för Funktionshinderföreningar och etniska
föreningar höjs från 6 år till 7 år och ingen övre åldersgräns finns.
- Grundbidraget föreslås bli 100 kr/bidragsberättigad medlem för alla
föreningar (barn- och ungdomsföreningar har idag 150 kr/medlem, pensionärer
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60 kr/medlem och etniska föreningar 50 kr/medlem).
Funktionshinderföreningar påverkas inte då de redan har 100 kr/medlem).
- Antalet deltagare för godkänd aktivitet för barn- och ungdomsföreningar
ändras från fem till tre.
- Aktivitetsstödet sänks från 25 kr till 20 kr/grupp och från 8,50 kr till 7,50
kr/deltagare för att helheten i förslaget ska inrymmas i nuvarande bidragsram.
- Ansökningsperioden för aktivitetsstödet ändras till den 25/2 respektive 25/8
från dagens 15/2 respektive 15/8.
- Läxläsning och hemspråksundervisning föreslås inte längre vara
bidragsberättigad aktivitet. Föreningar hänvisas söka statsbidrag istället.
- Föreningar med egna klubbstugor/föreningshus föreslås få ett fast driftbidrag
på 300 kr/m2 istället för dagens lokalbidrag. Bidragsytan anpassas till antalet
medlemmar i bidragsberättigad ålder enligt tabell 1 (se nedan).
- Föreningar som hyr lokaler föreslås få ett lokalbidrag på max 600 kr/m2.
(Idag har barn- och ungdomsföreningar och etniska föreningar 400 kr/m2,
funktionshinderföreningar 850 kr/m2. Pensionärsföreningar som hyr lokaler i
Träffpunkt Simonsland har 90 % av kostnaden och några pensionärsföreningar
som förut tillhört de gamla kommundelsförvaltningarna har 100 % bidrag.
Bidragsytan anpassas till antalet medlemmar i bidragsberättigad ålder enligt
tabell 1 (se bilaga).
- De lokaler som idag benämns som samlingslokaler får ett driftstöd på 4 000 kr
+ 15 kr/m2 varje år om lokalen uppfyller villkoren för samlingslokal.
- Alla lokaler som Borås Stad ger bidrag till ska utnyttjas minst 10
timmar/vecka.
- Eget arbete värderas till 100 kr/tim. vid ansökan om anläggningsbidrag eller
anläggningslån.
- Antalet nivåer i verksamhetsbidraget utökas från nio till 15 enligt tabell 2 (se
nedan).
- Nytt bidrag; Aktiverings och/eller inkluderingsbidrag
- Nytt bidrag; Idéburnas gemensamma organisering
- Aktivitetsstöd till föreningar som tar emot Idrottsskolan tas bort, istället höjs
grundersättningen till från 250 kr till 450 kr/tillfälle.
- Tillagt i bestämmelserna är Öppen ungdomsverksamhets ”Projektpeng”.
- Startbidrag till nybildade godkända föreningar har höjts från 3 000 kr till 5 000
kr.
Sociala omsorgsnämnden noterar att förslaget bl.a. innebär en sänkning av
nivån för lokalbidrag till funktionshinderföreningar. Nämnden är medveten om
att förslaget delvis samverkats och beretts i dialog med berörda målgrupper,
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men vill framhålla att det är viktigt att funktionshinderföreningarna blir hörda i
eventuella synpunkter på förslaget.
Beslutsunderlag
1. Missiv: Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med
år 2020
2. Beslut FoF - Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och
med år 2020
3. Bilaga 2 – Förslag till utformning av framtida bidragsformer för FoF
4. Bilaga 3 – Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden Förändringar
Samverkan
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har samverkat med Föreningsrådet i Borås
som representerar civilsamhället, Grundskoleförvaltningen om statsbidrag till
läxläsning och hemspråksundervisning, Vård- och äldreförvaltningen om
lokalbidrag till pensionärsföreningar, Sociala omsorgsnämnden om stöd till
sociala föreningar samt Stadsledningskansliet om medel för Lokal utveckling.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har också samverkat direkt med
civilsamhället genom föreläsningar och workshops.
Beslutet expedieras till
1. Fritids- och folkhälsonämnden

Yvonne Persson
Ordförande
Magnus Stenmark
Förvaltningschef
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00091 3.6.7.2

Remiss: Nya bidragsregler för Fritids- och
folkhälsonämnden, från och med år 2020
Remissinstanser
1. Arbetslivsnämnden
2. Grundskolenämnden
3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
4. Individ- och familjeomsorgsnämnden
5. Kulturnämnden
6. Sociala omsorgsnämnden
7. Vård- och äldrenämnden
8. Kommunstyrelsen
9. AB Bostäder i Borås
10. Borås TME
11. Föreningar och organisationer i Borås Stad
Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den
2019-08-31. Remissvaren skickas i elektronisk form till FF.diarium@boras.se
gärna i både Word- och PDF-format och med filnamn som innehåller
remissinstansens namn. Ange diarienummer FOFN 2019-00091 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Fritids- och folkhälsonämnden.
Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med
nämndens/styrelsens beslut.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Hans Andersson
Handläggare
033 357376
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00091 3.6.7.2

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden,
från och med år 2020
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner förslaget till nya
bidragsbestämmelser och sänder det på remiss till berörda föreningar och
instanser.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden gav 2017 förvaltningen i uppdrag att se över
nuvarande bidragsbestämmelser för att modernisera och anpassa
bestämmelserna till ett modernt bidragssystem inom nuvarande budget.
Ärendet i sin helhet
Nuvarande bidragssystem bygger på den senaste stora bidragsutredningen som
genomfördes 1996. Sedan dess har man ”lappat och lagat” i takt med
föreningarnas önskemål eller helt enkelt för att systemet varit alltför trögt.
Ambitionsnivån har varit att hitta ett gemensamt bidragsystem som passar över
alla förvaltningar, exempelvis Kulturförvaltningens föreningar och
Stadsledningskansliets bidrag till Lokal utveckling. I nuläget har vi inte nått ända
fram med detta, men ambitionen kvarstår och arbetet kommer fortlöpa under
året.
Förslaget till nytt bidragssystem bygger på ett omvänt tankesätt där vi utgår från
vilket stöd föreningarna är i behov av snarare än vilken föreningskategori man
tillhör. I det sammanhanget har det blivit naturligt att slå samman några bidrag
och utjämna vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.
Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsverksamhet var under
åren 1996-2013 4-20 år. 2013 höjdes den undre åldersgränsen till 6 år, således
blev den nya åldern 6-20 år som är den nuvarande bidragsberättigade åldern. I
det nya bidragssystemet föreslås en ändrad ålder för bidragsberättigad barn- och
ungdomsverksamhet till 7-25 år. Ändringen föreslås dels för att underlätta för
idrottsföreningarna (Riksidrottsförbundets bidragsålder är 7-25 år) men till
största delen för att vi vill påverka föreningarna att inte börja allt för tidigt med
organiserad verksamhet och samtidigt ge incitament för att påverka till ett
längre idrottande, därav den högre åldern 25 år.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Till följd av de organisationsförändringar som staden gjort (från Kommundelar
till Stadsdelar och nu senast till fackförvaltningar) så har vissa bidrag ärvts av
den senare organisationen. Vid den senaste omorganisationen 2017 följde
således lokalbidragen för pensionärsföreningar med från
Stadsdelsförvaltningarna till Vård- och äldreförvaltningen och vid årsskiftet
2019 till Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Under denna period har
Träffpunkt Simonsland, med införandet av lokalbidrag till pensionärsföreningar
i huset, blivit den naturliga mötesplatsen för många av våra
pensionärsorganisationer. Det visar sig nu att lokalstödet till de olika
pensionärsföreningarna ser väldigt olika ut beroende på var i staden man har sin
lokal och det har sin naturliga förklaring i att stadens organisation har
förändrats. Därför föreslås nu att allt lokalstöd likställs oberoende typ av
förening samt lokalens läge.
Beslutsunderlag
1. Missiv – Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med
år 2020
2. Förslag nya bidragsregler 2020
3. Ändringar i korthet
Samverkan
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har samverkat med Föreningsrådet i Borås
som representerar civilsamhället, Grundskoleförvaltningen om statsbidrag till
läxläsning och hemspråksundervisning, Vård- och äldreförvaltningen om
lokalbidrag till pensionärsföreningar, Sociala omsorgsnämnden om stöd till
sociala föreningar samt Stadsledningskansliet om medel för Lokal utveckling.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har också samverkat direkt med
civilsamhället genom föreläsningar och workshops.
Remissförfarandet
Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer att bjuda in till informationsmöten
under remisstiden, i maj och augusti månad, för att informera och svara på
eventuella frågor och konsekvenser av det nya bidragssystemet. Remissvar ska
vara inlämnat senast 31 augusti 2019.
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Stöd till Kulturföreningar
De båda presidierna för Fritids- och folkhälsonämnden och Kulturnämnden är
överens om att stödet till kulturföreningarna, på sikt, bör ingå i motsvarande
bidragssystem, och ges samma förutsättningar som övriga föreningar i Borås.
Arbetet med att anpassa nuvarande stöd till kulturföreningarna till det nya
bidragssystemet kan implementeras till 2021.
Beslutet expedieras till
1. Berörda nämnder och kommunala bolag
2. Föreningar och organisationer i Borås Stad

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Förslag till utformning av framtida
bidragsformer för Fritids- och
folkhälsonämnden.

Värdegrund för Borås Stads bidragsregler
Borås Stad ska stödja och skapa förutsättningar för föreningar och organisationer att utveckla sin
verksamhet. Det ekonomiska stödet ska vara likvärdigt och rättvist samt utgå från tydliga
principer. Det ges utifrån de intentioner som finns i stadens Överenskommelse med
civilsamhället.
I Överenskommelsen framgår bland annat att ”Staden tar tillvara de idéburnas erfarenheter och
särskilda kvaliteter och visar respekt för deras självständighet och oberoende.
Föreningslivet i Borås har en lång tradition av goda företrädare och ett stort ideellt engagemang.
Staden vill stötta dessa goda krafter och ge föreningar som väljer att vara goda förebilder och
arbeta för allas lika värde och för att motverka diskriminering, användandet av våld, alkohol och
droger. Utbildning och fortbildning av ledare och övriga funktionärer är en viktig insats för att nå
ett inkluderande, jämställt och hållbart samhälle.
Vi ser föreningar och organisationer som viktiga bärare av demokratiutveckling, som medskapare
till ett gott liv och som viktiga aktörer för att upprätthålla och utveckla en jämlik folkhälsa i
Borås. Detta sker genom att erbjuda en meningsfull fritid för stadens invånare. Genom att
sysselsätta barn och ungdomar samt vuxna i aktiviteter och arrangemang skapas bryggor mellan
generationer, kön och ursprung.
Föreningar och organisationer är en förutsättning för att skapa arrangemang och tävlingar på
såväl nationell som internationell nivå. Dessa initiativ ska stöttas och uppmuntras från staden.
Borås Stads ekonomiska stöd till det civila samhället ska utgå från tillit och följas upp utifrån
Överenskommelsen principer om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet,
öppenhet och insyn.

Kategorisering med underliggande bidragsboxar.
Bidragen är kategoriserade utifrån vad Borås Stad ger stöd till.

Varje kategori innehåller en beskrivning över vilken verksamhet som bidraget avser att stödja.
Under varje kategori finns bidragsboxar med villkor och fördelningsmodell.
Föreningar kan välja eller söka ur en eller flera bidragsboxar med utgångpunkt av vad de har för
verksamhet.
För att visualisera för föreningar vilka bidrag de kan söka utifrån vad de är för ”typ av förening”
finns vägledande matris. Se bilaga 1.
Där inget annat nämns söks bidrag via Fritids- och folkhälsoförvaltningens digitala
bidragssystem.
Nedan följer kategorier för bidragsstödet.

Stöd till

Stöd till

Föreningars
existens och
organisering

Barn och
ungdomsverksamhet

Lokaler och
anläggningar

Stöd till

Stöd till

Riktade
insatser

Ungas egen
organisering

Stöd till
Lika rättigheter
och
möjligheter

Stöd till
Utveckling av
föreningsverks
amhet

Stöd till

Stöd till
Evenemang

Grundläggande krav

Detta är regler som gäller samtliga bidragsformer. Om synnerliga skäl förekommer kan det göras
avsteg från reglerna i bidragen. Då krävs ett beslut i Fritids- och folkhälsonämnden.
•

Föreningen och verksamheten ska följa värdegrunden för Borås stads bidrag.
Det är inte tillåtet att föreningen:
- Bedriver verksamhet med inslag av eller propaganda för rasism, nazism, extremism
eller annat främlingsfientligt uttryck.
- Exkluderar någon på grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religions- eller trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning/könsuttryck.
- Nyttjar alkohol, narkotika eller dopningspreparat i sin verksamhet.

•

Föreningen och dess verksamhet som kan få bidrag ska vara godkänd av Borås Stad och
ha sitt säte i Borås, dessutom ska föreningen uppfylla följande:
- Minst två medlemsmöten per år varav ett är årsmöte
- Godkända stadgar
- Registrerad hos skatteverket med ett organisationsnummer
- Ett bank- eller plusgironummer

•

Medlemskapet i föreningen är personligt och medlemsavgiften ska vara minst 50
kr/person. Familjemedlemsavgift och andra anpassade gruppavgifter tillåts inte för att få
ett högre bidrag.
Man får bara bidrag för medlemmar bosatta i Borås Stad.
Borås Stad har rätt att begära in dokumentation/handlingar för att kontrollera
föreningarna.
Om en förening är skyldig Borås Stad pengar får kommunen dra av den summan från
bidraget.

•
•
•

Följande föreningsformer kan inte få bidrag:
•
•
•
•
•
•
•

Ekonomiska föreningar.
Fackliga föreningar.
Skol- och föräldraföreningar samt elevorganisationer.
Företagsföreningar
Kamratföreningar.
Hyresgäst- och villaföreningar.
Vägföreningar

Följande verksamhet/aktiviteter är inte bidragsgrundande:
•
•
•
•
•
•
•

Religiös verksamhet, religiösa studier eller likande.
Deltagare i studiecirklar anordnad av studieförbund.
Supportermedlemmar.
Deltagare i verksamhet som markant skiljer sig från föreningens huvudsyfte.
Deltagare i kurs som tar avgift per gång.
Läxläsning och hemspråksundervisning (Finns statliga medel att söka)
Odefinierad barn- och ungdomsverksamhet eller Fritidsgårdsverksamhet

Stöd till föreningars existens och organisering
Borås Stad vill ge ett grundstöd till föreningsverksamhet och de föreningar som arbetar för att
förbättra villkoren och bevaka intressen för personer med funktionsnedsättningar och äldre.
Staden vill också stödja att barn och unga skall få en aktiv uppväxt. Människor med ursprung i
andra länder ska få möjlighet att bevara och utveckla sin kultur och sina seder samt få möjlighet
att inkluderas i samhället.
Bidragsformer; Grundbidrag

Grundbidrag
Syfte:

•

Genom en bred föreningsverksamhet ge möjlighet till ett rikt utbud och meningsfull
fritid för barn och unga.

•

Att stimulera pensionärsföreningar och funktionshinderföreningar till en meningsfull
fritid och att vara en röst i samhället för lika rättigheter och möjligheter.

•

Att tillvarata olika etniska gruppers kultur och underlätta integration i det svenska
samhället.

Målgrupp
Bidragsberättigad medlem i föreningar med:
• Barn- och ungdomsverksamhet avser medlemmar i åldern 7-25 år
• Pensionärsföreningar
• Funktionshinderföreningar avser medlemmar från 7 år och ingen övre åldersgräns.
• Etniska föreningar avser medlemmar från 7 år och ingen övre åldersgräns.
Villkor:
•
•
•
•
•

Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
Redovisa årliga handlingar senast en månad efter föreningens årsmöte.
Verksamhetsåret ska omfatta minst 6 månader.
Föreningen måste ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar.
Bidraget kräver att föreningen redovisar minst 30 aktiviteter för bidragsberättigade
medlemmar. För funktionshinderföreningar gäller 20 aktiviteter.

Fördelningsmodell
Belopp utgår med 100 kr per bidragsberättigad medlem.

Stöd till barn och ungdomsverksamhet
Med stöd till barn- och ungdomsverksamhet menas det traditionella stödet till exempelvis
idrotten, scouterna, nykterhetsrörelsen och liknande organisationsformer. Dessa organisationer
har en lång tradition som bärare av sunda demokratiska, ideologiska och moraliska värderingar
som omsatts i en beprövad verksamhetsidé. Att finnas i ett positivt socialt sammanhang och röra
på sig är viktigt för barns utveckling och mående. Att ha en aktiv livsstil som ung ökar också
sannolikheten att man fortsätter med detta genom livet och får en bättre hälsa även i vuxen ålder.
Bidragsformer; Aktivitetsstöd och Verksamhetsstöd

Aktivitetsstöd
Syfte
Att ge ett rättvist stöd som främjar verksamhet för barn och ungdomar.
Målgrupp
Stödet ges till föreningar med godkänd barn- och ungdomsverksamhet. Stödet omfattar
framförallt stöd till idrottsföreningar men även föreningar med liknande organisationsform,
exempelvis scoutföreningar och nykterhetsföreningar.
Villkor
• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
• Föreningen ska ha minst 15 medlemmar i åldern 7-25 år
• Stödet omfattar åldersgruppen från och med kalenderåret 7 år till och med kalenderåret
25 år.
• Aktiviteten ska bestå av minst tre deltagare, vara återkommande och ledarledd samt pågå i
minst 60 minuter. Ledaren ska ha fyllt minst 15 år.
• En deltagare får endast räknas en gång per dag. En naturlig grupp får inte delas i flera
grupper.
• Närvaro skall föras i direkt anslutning till aktiviteten.
• Kommunen kan begära av förening att planerade aktiviteter anmäls på förhand.
• Aktiviteten ska arrangeras av lokalföreningen, inte av någon riks- eller
distriktsorganisation.
• Ansökan görs digitalt via Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidragsystem.
• Entrébelagda arrangemang ger inte rätt till bidrag, inte heller kursverksamhet eller
kommersiella arrangemang.
• Ansökan inlämnas senast 25 februari för höstens aktiviteter och 25 augusti för vårens.
• Om en förening lämnar oriktiga uppgifter kan bidraget dras in. Det kan också medföra att
alla aktiviteter på kortet stryks.
• Aktiviteter som ligger till grund för andra bidrag summeras enligt höst/vår. (Exempel;
aktiviteter mellan perioden 2018-07-01 - 2018-12-31 läggs ihop med aktiviteter mellan
2019- 01-01 - 2019-06-30 och bildar underlag för antal aktiviteter 2020).
Fördelningsmodell
• Belopp utgår med 20 kr per grupp samt 7,50 kr per deltagare upp till 20 deltagare.

Verksamhetsstöd
Syfte

Att föreningar som håller i aktiviteter för barn och unga får ett verksamhetsstöd för ökade
kostnader som blir i samband med att föreningen växer. Ju större föreningen är ju större är i regel
kostnader för exempelvis administration, personal, lokaler och anläggningar.

Målgrupper

Stödet ges till föreningar med godkänd barn- och ungdomsverksamhet. Stöd omfattar framförallt
stöd till idrottsföreningar men även föreningar med liknande organisationsform, exempelvis
scoutföreningar och nykterhetsföreningar.

Villkor
•
•
•
•

Uppnår villkor för aktivitetsstödet.
Föreningar eller samorganisationer som når upp till nedanstående nivåer enligt
fördelningsmodellen har rätt till verksamhetsbidrag.
Föreningar som har anställd personal via bidraget ska regelbundet närvara vid Fritids- och
folkhälsoförvaltningens träffar som anordnas ca fyra gånger/år.
Bidraget administreras av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och betalas ut per automatik
kvartalsvis och justeras med inlämnandet av grundbidrag.

Fördelningsmodell

Belopp under 35 000 kr betalas automatiskt ut vid ett tillfälle varje år. Övriga bidrag betalas ut
automatiskt fyra gånger/år. Bidraget behöver inte aktivt sökas av föreningen.
Nivå

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Medlemmar 7-25 år

25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
400
500
600

Aktiviteter

150
200
250
350
450
550
700
850
1 000
1 250
1 400
1 550
1 700
1 850
2 000

Bidrag

10 000 kr
22 500 kr
35 000 kr
50 000 kr
75 000 kr
100 000 kr
125 000 kr
150 000 kr
175 000 kr
200 000 kr
225 000 kr
250 000 kr
300 000 kr
325 000 kr
350 000 kr

Stöd till lokaler och anläggningar
Lokaler och anläggningar är viktiga och många gånger en förutsättning för föreningar att bedriva
verksamhet.
Innan stöd till lokaler och anläggningar utgår görs en samlad bedömning utifrån verksamhetens
behov, möjlighet till samlokalisering och utifrån värdet av lokalen i området.
Bidragsformer; Stöd till hyrda lokaler, stöd till samlingslokaler, driftbidrag till egna lokaler,
driftbidrag till idrotts- och friluftsanläggningar, stöd till ny-, om- och tillbyggnad och stöd still
större nybyggnationer.

Stöd till hyrda lokaler
Stödet till hyrda lokaler är viktigt för att jämna ut och förbättra förutsättningarna där kommunens
lokaler för föreningsverksamhet inte uppfyller verksamhetens behov.
Stadens ambition är att lokaler används i så stor utsträckning som möjligt. Därför behovsprövas
varje lokalbidragsansökan i syfte att samnyttja lokaler mellan föreningar och verksamheter.
Syfte
Att stödja föreningar som har behov av att hyra en lokal.
Målgrupp
Föreningar som har bidragsberättigad verksamhet.
Villkor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad.
(Bedömning utifrån föreningens behov, nyttjandegrad och samlokalisering.)
Godkänd storlek på lokalen beror på hur många bidragsgrundande medlemmar
föreningen har enligt tabellen nedan.
Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70
aktiviteter per år.
Etniska föreningar och pensionärsföreningar ska redovisa minst 70 aktiviteter per år.
Funktionshinderföreningar ska redovisa minst 20 aktiviteter per år.
Föreningens lokaler ska användas minst 10 timmar i veckan.
Godkända kostnader för hyrd lokal är hyra, uppvärmning, lösöreförsäkring och el.

Fördelningsmodell: Bidraget är 90 procent av kostnaderna, dock högst 600 kr/m2.

Bidragsgrundande medlemmar, antal
15-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-

Bidragsyta, m2
50
90
110
130
150
170
190
210
250
300

Stöd till samlingslokaler
Klubbstugor och hembygdsgårdar har traditionellt utnyttjats av traktens invånare. Att många kan
mötas under ett och samma tak under enkla former är viktigt för alla.
Syfte
Att ge föreningar utan egen lokal möjlighet att tillfällig hyra ändamålsenliga lokaler och samtidigt
ge bygdegårdsföreningar med egna hembygdsgårdar incitament för att hyra ut dessa.
Målgrupp
Föreningar som har bidragsberättigad verksamhet och som inte är behov av egna lokaler.
Villkor:
•
•

Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad.
Med allmän samlingslokal avses lokal som godkänts av Fritids- och folkhälsonämnden, se
förteckning nedan, och hyr ut till minst tre bidragsberättigade föreningar/år. Lokalen ska
kunna disponeras för förenings- och studieverksamhet, och vara utrustad så att den med
små ommöbleringar kan användas för olika verksamheter.

•

Bidragsberättigade är verksamheter som riktar sig till Borås Stads invånare och som
bedrivs av förening eller studieförbund som är godkänd av Fritids- och
folkhälsoförvaltningen.

•

Kursverksamhet med avgift för varje gång är inte bidragsberättigad, inte heller
verksamhet som har till syfte att ge ekonomiskt överskott. Verksamhet som syftar till
ekonomiskt överskott kan dock vara bidragsberättigad om den anordnas högst två gånger
per år. Bidragsberättigad verksamhet gäller kl. 08.00-23.00. Övrig tid debiteras hela
lokalkostnaden hyresgästen.

•

Godkända lokaler är: Hemgården, Folkets park Dalsjöfors, Gingri bygdegårdsförening,
Rångedala bygdegårdsförening, Seglora bygdegårdsförening, DHR:s lokaler på
Ribbingsgården samt Parkhallen. Ytterligare objekt kan tillfälligt läggas till om särskilda
skäl föreligger.

Fördelningsmodell
Kommunen betalar 80 procent av hyran till lokalägaren, dock högst 1 500 kr per tillfälle.
Resterande 20 procent debiteras hyresgästen, undantaget Parkhallen där bidraget betalas direkt till
föreningen.

Driftbidrag till egna lokaler
Klubbstugor och föreningshus har vuxit fram och bidragit till att samhällen har haft
samlingsplatser för många ändamål.
Syfte
Att ge föreningar med egna klubbstugor ett bidrag till drift och mindre underhåll av befintliga
klubbstugor.
Målgrupp
Bidragsberättigade föreningar som har egna klubbstugor.
Villkor
• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
• Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad.
• Lokalen skall kunna hyras ut i rimlig omfattning till andra föreningar.
• Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70
aktiviteter per år.
• Etniska föreningar och pensionärsföreningar ska redovisa minst 70 aktiviteter per år.
• Funktionshinder föreningar ska redovisa minst 20 aktiviteter per år.
• Föreningens lokaler ska användas minst 10 timmar i veckan.
• Föreningar måste vara certifierad som Säker och trygg förening.
Fördelningsmodell
Bidrag utgår med ett fast belopp på 300 kronor/m2 enligt tabellen nedan.
Bidragsgrundande medlemmar, antal
15-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-

Bidragsyta, m2
50
90
110
130
150
170
190
210
250
300

Driftbidrag för föreningsägda anläggningar
Syfte
Att föreningar som driver egna idrotts- och friluftsanläggningar ska ha möjlighet att driva och
underhålla anläggningarna.
Målgrupp
Föreningar som driver egna idrotts- och friluftsanläggningar.
Villkor
• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
• Anläggningen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås
Stad.
• Anläggningen skall kunna hyras ut i rimlig omfattning till andra föreningar.
• Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70
aktiviteter per år.
Fördelningsmodell
Bidraget betalas ut automatiskt varje år av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. För tennishall,
manege och bågskyttehall får man ett grundbidrag på 4 000 kr plus 15 kr/m2, detta gäller även de
lokaler som betecknas som ”Samlingslokaler”, dock ej DHR och Parkhallen. Se mer under
bidraget ”Stöd till samlingslokaler”. För nedanstående utgår ett engångsbelopp varje år enligt
nedan:
Typ av objekt

Bidrag

Typ av objekt

Bidrag

Boulebanor/bana

400 kr

Skyttebanor

2 500 kr

Bågskyttebana (ute)

2 500 kr

Bågskyttebana fält

2 500 kr

Ett extra bidrag till skjutbanor
med tekniska hjälpmedel.
Golfbana/hål

2 500
kr/bana
2 000 kr

Båthamnar

3 000 kr

Gokartbana

8 000 kr

Båtsport/vattenskidanläggning 4 000 kr

Konstsnöspår minst 1 km

20 000 kr

Discgolfbana/hål

400 kr

Motocrossbana

15 000 kr

Elljusspår/km

9 000 kr

Paddock med elbelysning

6 000 kr

Endurobana

3 000 kr

Rallycrossbana

15 000 kr

Fotbollsplan gräs 11-manna

30 000 kr

Tennisbana asfalt

3 000 kr

Fotbollsplan gräs 7-manna

15 000 kr

Tennisbana grus

6 000 kr

Hinderbana/styrketräning

5 000 kr

Tennisbana konstgräs

3 000 kr

Konstgräsplan 11-manna

25 000 kr

Tennisbana paddel

3 000 kr

Stöd till ny, om eller tillbyggnad (Anläggningsbidrag)
Syfte

Bidraget är ett stöd för att göra omfattande ny-, om- eller tillbyggnad av föreningsägd lokal eller
anläggning.

Målgrupp

Alla föreningar som får något kommunalt bidrag kan söka anläggningsbidrag.

Villkor
•

Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
• Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen
senast 2 månader innan arbetet kan påbörjas.
• Åtgärden skall vara genomförd senast två år efter beslut.
• Bidrag lämnas inte när totalkostnaden är mindre än 20 000 kr, inte heller till projekt som
har påbörjats före ansökan.
• Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv.
Föreningens antal medlemmar i bidragsgrundande ålder beaktas också, liksom hur aktiv
föreningen är.
• Eget arbete får räknas med 100 kr/tim.

Fördelningsmodell
Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar om bidraget.
•
•
•

Bidraget är 40 procent av totalkostnaden, dock högst 120 000 kr
För arbeten omfattandes energibesparande åtgärder lämnas bidrag på 50 %.
Om särskilda skäl föreligger kan både belopp och procentsatser ändras.

Stöd till större nybyggnationer (Anläggningslån)
Syfte

Anläggningslånet ska stödja större ny- eller ombyggnationer av fritidsanläggningar och
verksamhetslokaler som kommunen ser som angelägna.
Målgrupp
Alla föreningar kan söka anläggningslån.

Villkor
• Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen
•
•
•
•
•

•

senast den 31 maj.
Objektet får inte vara påbörjat innan Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige har
beslutat om bidraget.
Bygget ska vara färdigt och redovisat inom två år från bidragsbeslutet.
Föreningen måste opartiskt och i skälig omfattning samt på skäliga villkor upplåta
lokalen/anläggningen till andra brukare.
Eget arbete får räknas med 100 kr/tim.
Om ägandet till anläggningen ändras, eller om användningen upphör och inte ersätts av
annan godtagbar fritidsaktivitet, ska hela lånet återbetalas. Annars löper lånet utan ränta
och amortering i 30 år, varefter det avskrivs.
Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv.

Kommunen prioriterar ansökningarna enligt följande kriterier:
- Aktivitetsytor för barn och ungdomar.
- Allmänhetens behov av anläggning/lokal.
- Föreningens verksamhet för barn och ungdomar.
- Föreningens möjlighet att driva anläggningen ekonomiskt.
- Nyttjandegrad
- Jämställdhet/Integration
- Föreningens interna behov av anläggningen, liksom storleken i förhållande till antalet
medlemmar.
- Hänsyn tas också till om föreningen fått bidrag från exempelvis Boverket eller
- Riksidrottsförbundet

Fördelningsmodell
•
•

Anläggningslån är 40 procent av kostnaderna, dock högst av Kommunfullmäktige
beslutat belopp.
Fritids- och folkhälsonämnden fattar beslut i augusti och tillskriver KS förslag på vilka
som ska få stöd. Föreningen får besked senast i december samma år.

Stöd till lika rättigheter och möjligheter
Denna kategori gäller stöd som utgår till organisatoriskt arbete för lika rättigheter och möjligheter
i samhället. Lika rättigheter anknyter i detta sammanhang till FN:s allmänna förklaring och
konventioner om människans rätt att inte i något avseende bli diskriminerad. Huvudsakligen
handlar det om målgrupper som bedöms behöva stöd för sin organisation och för sin
verksamhet, då de på olika sätt bidrar till samhällsnyttan. Verksamheten det handlar om är att
göra sociala insatser, påverka och sprida kunskap samt kamratstödsverksamhet.
Bidragsformer; Stöd till sociala insatser och verksamhetsbidrag funktionshinderföreningar.

Stöd till sociala insatser
Syfte

Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidrag till sociala föreningar är ett riktat stöd till
verksamheter för kommunens invånare. Föreningarnas verksamheter ska ge förutsättningar för
ett brett utbud av frivilligt socialt arbete i öppna former och till mötesplatser för enskilda
människor och för olika grupper.

Målgrupp

Föreningar som har kamratstödjande verksamhet och som utför socialt arbete.
Verksamheten ska avlasta och vara ett komplement till insatser som görs inom individ- och
familjeomsorgens och/eller socialpsykiatrins ansvarsområden.

Villkor
•
•

Föreningens ska uppfylla de grundläggande kraven (gäller ej kravet på medlemsavgift).
Ansökan ska vara inlämnad till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast den 30
september avseende kommande verksamhetsår. Bidraget söks för ett år i taget.

Fördelningsmodell

Bidragets storlek beslutas varje år av Fritids- och folkhälsonämnden. Kvinnojourens bidrag
baseras på beslut i kommunstyrelsen.

Verksamhetsbidrag funktionshinderföreningar
Syfte
Att stödja föreningar som arbetar för personer med funktionsvariationers rättigheter och
möjligheter i samhället.
Målgrupp
Föreningar vars syfte handlar om att arbeta för personer med funktionsvariationers rättigheter
och möjligheter i samhället.
Villkor
•
•
•
•

Förening ska uppfylla de grundläggande kraven
Varje aktivitet ska bestå av minst fyra deltagare.
Föreningen ska redovisa sina aktiviteter två ggr/år till Fritids- och folkhälsoförvaltningen,
senast 10 januari för höstens verksamhet och senast 10 juli för vårens.
Föreningar som når upp till nedanstående nivåer enligt fördelningsmodellen har rätt till
verksamhetsbidrag.

Fördelningsmodell
Föreningar som redovisar verksamhet enligt kolumnerna nedan beviljas ett verksamhetsbidrag.
Bidraget betalas ut automatiskt två gånger/år och behöver inte aktivt sökas av föreningen.

Nivå
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Antal medlemmar
50
75
125
175
225
275
325
375
425

Antal aktiviteter
50
75
125
175
225
275
325
375
425

Bidrag
15 000 kr
30 000 kr
45 000 kr
60 000 kr
75 000 kr
100 000 kr
125 000 kr
150 000 kr
175 000 kr

Riktade insatser
Riktade insatser är ett bidrag till organisationer i det civila samhället som har beslutats för ett
speciellt ändamål, en speciell insats eller en speciell verksamhet i kommunen. Det kan ha olika
syften, fördelas enligt olika kriterier och är förenat med olika typer av krav när det gäller ansökan,
medfinansiering, redovisning och uppföljning
Bidragsformer; Stöd till nämndens förfogande, Aktiveringsbidrag alt. Inkluderingsbidrag,
orienteringskartor, idéburnas gemensamma organisering, idrottsskola och socialt riktat bidrag.

Riktat bidrag
Det riktade bidraget ger nämnden möjlighet att stödja specifik verksamhet som inte inryms i de
andra reglerna, men som ligger inom nämndens ansvarsområde.

Nämndens förfogande
Syfte
Nämnden kan bevilja ett bidrag till en förening vars ansökan inte stämmer överens med befintliga
stödformer. Nämnden beslutar varje ärende för sig och besluten är inte normgivande.
Målgrupp
Alla föreningar som uppfyller de grundläggande kraven.
Villkor
•

Nämnden beslutar varje ärende för sig och är inte normgivande.

Fördelningsmodell
I nämndens beslut framgår också fördelningsmodell.

Aktiveringsbidrag/inkluderingsbidrag
Detta stöd avser nå personer som ännu inte är delaktiga i föreningslivet. Förhoppningen är att
stärka möjlighet till inflytande och delaktighet för fler boråsare. Samverkan ses som en
framgångsfaktor för att beredda kompetens. De som befinner sig i ett sammanhang och upplever
att de kan vara med och påverka mår också bättre. Bidraget ges som ett tillfälligt stöd.

Syfte
Bidraget syftar till att stödja föreningar att genomföra aktiverande och/eller inkluderande insatser
för grupper av människor som riskerar att hamna i eller redan befinner sig i utanförskap eller
isolering. En prioriterad grupp är äldre ensamma människor. Målsättningen är en ökad mångfald i
föreningarnas ordinarie verksamhet.

Målgrupp
Föreningar som uppfyller de grundläggande kraven.

Villkor
•
•
•
•
•
•
•

Initiativet ska vara nytt och rikta sig till nya målgrupper.
Stödet riktar sig inte till redan föreningsaktiva.
Verksamheten ska vara öppen för alla och tydligt kommunicerad.
Bidraget ska redovisas senast 6 månader efter beslutet meddelats.
Projekt som syftar till samverkan/samarbete prioriteras
Insatserna kan vara del av löpande verksamhet men ska ha ett preciserat mål, ett tydligt
start- och slutdatum samt ha en fastställd budget/kostnadsberäkning.
Ansökan görs löpande under året och söks i förhand.

Fördelningsmodell
Bidrag utgår med max 10 000 kr. Bidrag lämnas inte till summor under 2 000 kr.

Orienteringskartor
Syfte
Att underlätta för föreningarna att underhålla befintliga kartor samt producera nya.
Målgrupp
Föreningar som har orientering som verksamhet
Villkor
•
•
•
•

Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven
Kartan ska finnas med i orienteringsföreningarnas sammanslutning för kartproduktion
Kartan ska vara färdigritad och redovisad senast två år efter beviljad ansökan
Karta som färdigställts med föreningsstöd ska i rimlig omfattning upplåtas till andra
orienteringsföreningar och Borås Stad utan kostnad.

Fördelningsmodell
•

Bidraget är 8 250 kr/km2 för ny-ritning av karta och 4 000 kr/km2 för revidering.

Idéburnas gemensamma organisering
Syfte
I Överenskommelsen framgår bland annat att ”Staden tar tillvara de idéburnas erfarenheter och
särskilda kvaliteter och visar respekt för deras självständighet och oberoende”. Borås Stads
ekonomiska stöd till det civila samhället ska utgå från tillit och följas upp utifrån
Överenskommelsen principer om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet,
öppenhet och insyn. Att föreningar samordnar och organiserar sig är viktigt för att de skall kunna
stödja varandras utveckling. Idéburnas gemensamma organisering är också viktigt för samtalet
med staden.
Målgrupp
De idéburna organisationerna
Villkor
• Undertecknad Överenskommelse med Borås Stad

Fördelningsmodell
Maxbelopp är 10 000 kr och motsvarar stöd till en förstudie kring IOP eller annan driftsform
med Borås Stad.

Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet
Förutsättningarna för att bedriva föreningsaktiviteter skiljer sig mellan olika områden. Det finns
ofta inte samma möjligheter till inkomster och vuxenstöd i områden som definieras som socialt
utsatta områden. Det riktade bidraget skall kompensera och stödja utveckling i föreningar som
verkar i områden som räknas som socialt utsatta.
Syfte
Bidraget ska täcka de extra kostnader som föreningen har utöver vad som är normalt. Exempel
på extra kostnader: information till medlemmar på annat språk, resor till matcher eller tävlingar,
ledarutbildning för föräldrar och i övrigt medel för att främja jämlika förhållanden. Det kan även
vara kostnader för att starta och bedriva verksamhet i socialt utsatta områden.
Målgrupp
Bidraget ska stödja de föreningar som har godkänd verksamhet för barn och ungdomar 7 – 25 år
i socialt utsatta områden som definieras i Borås Stads välfärdsbokslut.
Villkor
• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven
• Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 15 november tillsammans
med kostnadsberäkning.
• Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag.
• Bidraget avser kommande verksamhetsår.
• Kostnader ska redovisas 15 december bidragsåret.
Fördelningsmodell
•
•

Minimibelopp för bidraget är 10 000 kr, och maxbelopp är 250 000 kr.
Fritids- och Folkhälsonämnden beslutar om bidraget.

Idrottsskola
Föreningar som tar emot Idrottsskola bidrar till att barn får prova idrotter och får en bra start på
ett aktivt liv. Idrottsskolans deltagare är inte medlemmar i föreningen, men föreningen får ändå
tillgodoräkna sig de grupper som besöker dem och få bidrag för dessa tillfällen.
Syfte:
Ge förutsättningar till föreningar att ta emot Idrottsskola
Målgrupp
Idrottsföreningar
Villkor
• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
•

Gruppernas ledare för närvaro i anslutning till tillfället.

Fördelningsmodell
• Förening som tar emot grupp får 450 kr/tillfälle.
•

Bidraget betalas ut två gånger per år.

Stöd till ungas egen organisering
Staden vill stödja ungas egen organisering och initiativ där unga väljer att organisera sig
tillsammans och/eller att göra något tillsammans med andra ungdomar.
Föreningsformen är ett alternativ för de unga som vill organisera sig utifrån en mer formell och
representativ demokrati. Ett annat alternativ för unga är att inte organisera sig i en föreningsform
men ändå bedriva en verksamhet som är öppen för alla. Staden tycker att båda delar är viktigt.
Bidragsformer; Projektpeng och Stöd till politiska ungdomsorganisationer.

Projektpeng
Syfte
Att stödja tillfälliga projekt som genomförs av unga för unga.
Målgrupp
Ungdomsföreningar och privatpersoner (10-25 år) som vill skapa fritids och/eller hälsorelaterade
projekt.
Villkor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansökan sker löpande och i samverkan med Öppen ungdomsverksamhet.
Att ni som ungdomar är aktiva i planering, genomförande och uppföljning av projektet är
en förutsättning för att söka pengar.
Att er aktivitet riktar sig till flera ungdomar i området. Ju fler som gynnas, desto större
chans att er ansökan blir beviljad.
Ni ska tydligt förklara varför projektet ska genomföras.
Om projektet riktas till en specifik grupp måste ni tydligt motivera varför.
Renodlade nöjesaktiviteter till exempel biobesök, paintball och så vidare som inte kräver
någon större planering eller förarbete kommer inte beviljas.
Projekt som inspirerar till fler ungdomsproducerade aktiviteter i området ser vi som något
positivt.
Syftet med projektet får inte vara att tjäna pengar. Projekt får ha som delaktivitet att samla
in pengar för att bekosta en större öppen aktivitet.
Samma personer/grupp får inte söka för samma projekt igen.
Man kan inte ansöka om nya pengar om man inte lämnat in redovisning av projekt.

Fördelningsmodell
• Varje projekt är unikt och bedöms tillsammans med handledare från Öppen
ungdomsverksamhet. Bidraget är max 3 000 kr

Stöd till politiska ungdomsorganisationer
Syfte
Bidraget ska stimulera ungdomar till ett politiskt engagemang.
Målgrupp
Politiska ungdomsföreningar vars moderpartier finns representerade i Kommunfullmäktige.
Villkor
•
•
•

Föreningarna ska lämna en kort redogörelse över hur tidigare bidrag har använts.
Politiska ungdomsföreningar kan inte söka andra bidrag från Fritids- och
folkhälsonämnden samt Kulturnämnden.
Ansökan ska vara inlämnad före den 31 maj.

Fördelningsmodell
Grundbidrag
• Varje förening som redovisar 10-20 medlemmar mellan 14-25 år erhåller ett grundbidrag
på 0,15 GN.
• Varje förening som redovisar 21-40 medlemmar mellan 14-25 år erhåller ytterligare ett
grundbidrag på 0,15 GN.
Bidrag per fullmäktigemandat
• Förening/krets eller samarbetsorganisation som har minst 40 bidragsberättigade
medlemmar
• Mellan 14-25 år erhåller 0,15 GN per fullmäktigemandat/år, som moderpartiet har i
fullmäktige.
• Även om det finns flera föreningar inom samma riksförbund som uppnår 40
bidragsberättigade medlemmar utbetalas endast ett bidrag per riksförbund.
• GN = 52 141 kr (2015)

Stöd till utveckling av föreningsverksamhet
Staden stödjer folkbildningen. I takt med att samhället förändras behöver även föreningslivet
förändras och utvecklas. Borås Stad erbjuder och stödjer föreningar som certifieras sig till en
Säker och trygg förening.
Bidragsformer; Startbidrag och Stöd till utveckling av Säker och trygg förening.

Startbidrag
Syfte
Startbidraget är avsett att stödja nybildande av förening som enligt Borås Stad klassats som
bidragsgrundad verksamhet.
Villkor
• Uppfylla de grundläggande kraven
• Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar.
• Föreningen kan lämna in ansökan om startbidrag så snart föreningen är bildad och
uppfyller kraven om bidragsgrundad verksamhet.
• Till ansökan ska bifogas: föreningens stadgar, protokoll från första sammanträdet, intyg
att föreningen har eget plus- eller bankgiro, organisationsnummer samt förteckning över
styrelsens medlemmar.
• Beviljat startbidrag innebär inte automatiskt att föreningen är godkänd för alla bidrag från
Borås Stad. När föreningen har redovisat ett års verksamhet avgörs om föreningen ska
omfattas av Borås Stads övriga bidrag.
Fördelningsmodell
Ett engångsbelopp utgår med 5 000 kr.

Stöd till utveckling av föreningar (Säker och trygg förening)
Syfte
Borås Stad stödjer föreningar som certifierat sig enligt konceptet Säker och trygg förening.
Genom certifieringen får föreningarna ett säkerhetstänkande i föreningslivet och på så sätt kan de
minimera risker.

Målgrupp
•

Alla föreningar

Villkor
•
•
•
•
•

Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven
Certifiering sker en gång om året, där fem parametrar följs upp enligt separat bilaga för
Säker och trygg förening.
Ansökan sker på separat blankett och lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen när
alla punkter i certifieringsmallen är ifyllda senast den 31 augusti.
Återcertifiering sker vartannat år då senast den 30 september.
Om föreningen inte återcertifierar sig uteblir bidraget.

Fördelningsmodell
Föreningar med egna lokaler får 10 000 kr vid certifieringstillfället och därefter 6 000 kr per år.
Föreningar som hyr lokaler får 7 500 kr vid certifieringstillfället och därefter 4 000 kr per år.
För övriga föreningar som certifierades sig är bidraget 5 000 kr vid certifieringstillfället och
därefter 2 000 kr per år.

Stöd till evenemang
Bidragsformer; Arrangörsbidrag

Arrangörsbidrag
Borås Stad vill uppmuntra föreningar att ta initiativ till att söka och konkurrera om stora och små
arrangemang till staden. Vi har idag ett välvilligt och professionellt föreningsliv som i samarbete
med staden genomfört lyckade evenemang.
Syfte
Med detta stöd ska evenemang på nationell eller internationell nivå kunna genomföras.
Målgrupp
Arrangörsbidrag kan sökas av alla föreningar som får kommunalt bidrag.
Villkor
• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
• Ansökan ska vara Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillhanda senast två månader före
evenemanget.
• Beviljat bidrag ska redovisas senast tre månader efter evenemanget.
Bedömningskriterier
En samlad bedömning av attraktionskraft för Borås Stad, publik och antal deltagare samt
nivå/status på evenemanget ligger till grund för bidragsbeslutet. Fritids- och
folkhälsoförvaltningen avgör i varje enskilt fall och beslutet är inte normgivande.

Nya bidragsregler Fritids- och folkhälsonämnden
Förändringar
Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsföreningar föreslås ändras från 6-20 år till
7-25 år.
Den bidragsberättigade åldern för Funktionshinderföreningar och etniska föreningar höjs från 6
år till 7 år och ingen övre åldersgräns finns.
Grundbidraget föreslås bli 100 kr/bidragsberättigad medlem för alla föreningar (barn- och
ungdomsföreningar har idag 150 kr/medlem, pensionärer 60 kr/medlem och etniska föreningar
50 kr/medlem). Funktionshinderföreningar påverkas inte då de redan har 100 kr/medlem).
Antalet deltagare för godkänd aktivitet för barn- och ungdomsföreningar ändras från fem till tre.
Aktivitetsstödet sänks från 25 kr till 20 kr/grupp och från 8,50 kr till 7,50 kr/deltagare för att
helheten i förslaget ska inrymmas i nuvarande bidragsram.
Ansökningsperioden för aktivitetsstödet ändras till den 25/2 respektive 25/8 från dagens 15/2
respektive 15/8.
Läxläsning och hemspråksundervisning föreslås inte längre vara bidragsberättigad aktivitet.
Föreningar hänvisas söka statsbidrag istället.
Föreningar med egna klubbstugor/föreningshus föreslås få ett fast driftbidrag på 300 kr/m2
istället för dagens lokalbidrag. Bidragsytan anpassas till antalet medlemmar i bidragsberättigad
ålder enligt tabell 1 (se nedan).
Föreningar som hyr lokaler föreslås få ett lokalbidrag på max 600 kr/m2. (Idag har barn- och
ungdomsföreningar och etniska föreningar 400 kr/m2, funktionshinderföreningar 850 kr/m2.
Pensionärsföreningar som hyr lokaler i Träffpunkt Simonsland har 90 % av kostnaden och några
pensionärsföreningar som förut tillhört de gamla kommundelsförvaltningarna har 100 % bidrag.
Bidragsytan anpassas till antalet medlemmar i bidragsberättigad ålder enligt tabell 1 (se nedan).
De lokaler som idag benämns som samlingslokaler får ett driftstöd på 4 000 kr + 15 kr/m2 varje
år om lokalen uppfyller villkoren för samlingslokal.
Alla lokaler som Borås Stad ger bidrag till ska utnyttjas minst 10 timmar/vecka.
Eget arbete värderas till 100 kr/tim. vid ansökan om anläggningsbidrag eller anläggningslån.
Antalet nivåer i verksamhetsbidraget utökas från nio till 15 enligt tabell 2 (se nedan).
Nytt bidrag; Aktiverings och/eller inkluderingsbidrag
Nytt bidrag; Idéburnas gemensamma organisering
Aktivitetsstöd till föreningar som tar emot Idrottsskolan tas bort, istället höjs grundersättningen
till från 250 kr till 450 kr/tillfälle.
Tillagt i bestämmelserna är Öppen ungdomsverksamhets ”Projektpeng”.
Startbidrag till nybildade godkända föreningar har höjts från 3 000 kr till 5 000 kr.

Tabell 1.

Bidragsgrundande medlemmar, antal
15-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-

Bidragsyta, m2
50
90
110
130
150
170
190
210
250
300

Tabell 2.
Nivå

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Medlemmar 7-25 år

25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
400
500
600

Aktiviteter

150
200
250
350
450
550
700
850
1 000
1 250
1 400
1 550
1 700
1 850
2 000

Bidrag

10 000 kr
22 500 kr
35 000 kr
50 000 kr
75 000 kr
100 000 kr
125 000 kr
150 000 kr
175 000 kr
200 000 kr
225 000 kr
250 000 kr
300 000 kr
325 000 kr
350 000 kr

Sida

SKRIVELSE
Datum

2019-08-26
Jenny Haglund
Handläggare
033 358059

1(1)
Instans

Sociala omsorgsnämnden
Dnr SON 2019-00107 1.1.3.1

Rapport: uppföljning av utförare av kommunal
verksamhet 2019
Sociala omsorgsnämndens beslut
Sociala omsorgsnämnden godkänner rapport ”Uppföljning av utförare av
kommunal verksamhet 2019” och översänder den till Kommunstyrelsen.
Ärendet i sin helhet
Enligt Borås Stads regler ska varje nämnd årligen redovisa uppföljning och
resultatet efter granskning av privat utförare som bedriver kommunal
verksamhet till Kommunstyrelsen. Rapporten sammanfattar genomförda
uppföljningar under perioden 2018-07-01 till och med 2019-06-30.
Beslutsunderlag
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Anvisning
Denna uppföljning avser perioden 2018-07-01 till och med 2019-06-30
Observera att rapporten ska nämndbehandlas.
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1 Inledning
När vården av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska
kommunen enligt Kommunallagen 3 kap 19 § kontrollera och följa upp verksamheten.
Huvudmannaskapet innebär att kommuner har det övergripande politiska ansvaret i verksamhet
utlämnat på entreprenad. I detta ansvar ingår att bestämma verksamhetens mål, inriktning, omfattning
och kvalitet.
Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och systematiskt sätt. Uppföljningen
ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll för att förutse och upptäcka
avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete och möjliggöra allmänhetens insyn.
Anvisning
Här kan ni fylla på med ytterligare text.

2 Aktuella utförare
Anvisning
Beskriv de utförare som uppföljningen gäller och kort hur upphandlingen genomförts.

År 2009 beslutade Sociala omsorgsnämnden att 14 utav förvaltningens grupp- och servicebostäder
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skulle upphandlas enligt LOU. Utav
dessa 14 bostäder är 11 gruppbostäder och tre är servicebostäder. På Sociala omsorgsförvaltningen
finns också ett gruppboende som sedan juli 2011 drivs som ett föräldrakooperativ.
Från år 2010 fram till idag har tre upphandlingar enligt LOU genomförts. Senaste upphandlingen
genomfördes mellan 22 maj 2017 till 3 december 2018. Upphandlingen genomfördes enligt
upphandlingsmodell "bästa förhållandet mellan pris och kvalitet". Denna upphandlingsmodell innebär
att det inte är lägsta pris som avgör vem som tilldelas avtalet utan tilldelningskriterier beror på hur väl
leverantörer erbjuder kvalitet utöver lagkrav som är ställda på denna typ av verksamhet.
Upphandlingen genomfördes som ett projekt med utsedd projektledare, styrgrupp, referensgrupp och
arbetsgrupper. Koncerninköp var också en samarbetspartner under upphandlingen och framtagandet
av kravdokument och avtal.
Då Sociala omsorgsnämnden genomfört två tidigare upphandlingar inleddes arbetet med utvärdering av
tidigare avtalsomgångar. De krav som fungerat väl och vart tydliga togs med i nya upphandlingen och
de krav som fungerat mindre bra eller inte varit tydliga nog ändrades.
Likaså genomfördes omvärldsbevakningar i andra kommuner och andra förvaltningar som nyligen
genomfört upphandling inom området för att lära av andras erfarenheter och arbetssätt.
Totalt arbetade ca 30 personer, i fem olika arbetsgrupper, med de krav som skulle komma att ingå i
upphandlingen. Dessa personer var sakkuniga och representerade ett verksamhetsområde såsom
fastighet, IT/teknik, HSL/omvårdnad, HR, myndighet och verkställighet. Utvärdering av inkomna
anbud genomfördes av en särskilt utvald utvärderingsgrupp på ca sju personer från Sociala
omsorgsförvaltningen.
Attendo vann upphandlingen och i april 2018 skrev Sociala omsorgsnämnden avtal för dessa 14 LSSbostäder. Avtalet omfattar tre år med möjlighet med ensidig option att förlänga med ytterligare 36
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månader. Därefter följde en period av diverse aktiviteter för att säkra ett bra överlämnande, både för
brukare och personal. Den 3 december 2018 övertog så Attendo verksamheterna och påbörjade sitt
arbete i Borås Stad.

3 Resultat av uppföljningen
Anvisning
Har ni flera enheter så kan det vara lämpligt att redovisa vissa saker i tabellform.

3.1 Hur nöjda är användarna – brukarna – med
verksamheten
Anvisning
Beskriv vilka brukarundersökningar, och resultatet av dessa som är gjorda under perioden. Det kan
vara nationella, utförarnas egna eller gjorda av den egna förvaltningen. Om det inte genomförts några
undersökningar av användarnas uppfattning, beskriv varför.

Den årliga brukarundersökningen från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) är frivillig att
genomföra och tidigare utförare valde att inte medverka i undersökningen. I tidigare avtal var det heller
inte kravställt att privata utförare skulle ingå i Borås Stads brukarundersökning. I nya avtalet som gäller
från 2018-12-03 ska också Attendo medverka i brukarundersökningen som Borås Stad genomför.
Utifrån att denna rapport avser tidsperioden 2018-07-01 -- 2019-06-30 kan inget resultat presenteras i
denna rapport då undersökningen genomförs under hösten 2019.
Sociala omsorgsnämndens LSS-handläggare utför individuppföljningar av brukarnas insatser och hur
väl behoven tillgodoses. Om resultatet från individuppföljningar visar att att brukarnas behov inte
tillgodoses eller om brukarna inte är nöjda med verksamheten kan det innebära att en händelsestyrd
uppföljning genomförs på boendet.
Senast 2019-06-03 genomfördes en händelsestyrd uppföljning på ett utav Attendos boenden.
Uppföljningen genomfördes tillsammans med LSS-handläggare då det inkommit synpunkter och
klagomål på verksamheten och utförandet av brukarnas insatser. Uppföljningen visade att inga allvarliga
brister finns i verksamheten och att brukarna får sina behov tillgodosedda. Dock visade resultatet att
åtgärder behövde vidtas inom vissa områden, bland annat:




Genomförandeplanerna behöver uppdateras efter brukarnas nuvarande behov samt att det
behöver mer tydligt framgå vad, hur, när och vem som ska utföra insatser och att det görs på
samma sätt oavsett vilken personal som besöker brukaren. Likaså att det i genomförandeplanen
måste beskrivas när närstående utför insatser och varför närstående utför dessa.
Förekommer i individuppföljningen att brukare upplever att personalen har olika arbetssätt och
bemötande varvid detta bedöms vara ett utvecklingsområde för kompetenshöjande insatser för
personalen

Uppföljning kommer ske igen under hösten 2019 för att säkerställa att åtgärder har vidtagits i
verksamheten och förbättringar kan påvisas.
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3.2 Måluppfyllelse
Anvisning
Beskriv om och i så fall vilka mål som Borås Stad har för verksamheten och måluppfyllelsen.
Om mål saknas skriv det.

Fram till Attendos övertagande i december 2018 har inga mål kopplade till Borås Stad funnits i avtalen
med privata utförare. I nuvarande avtal har Sociala omsorgsnämnden följande huvudmål med
utförandet:
"LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga
funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de
kan påverka vilken stöd och service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.
LSS finns för att ge människor som har funktionsnedsättningar stöd för att leva ett så självständigt liv
som möjligt.
Utförare och de berörda verksamheter som omfattas av detta avtal ska utföra insatser med god kvalité
som utgår från den enskildes delaktighet, medbestämmande, inflytande och integritet. Insatser ska
genomföras med hög personalkontinuitet och kontinuitet i utförandet av stöd, service och omvårdnad.
Medarbetare ska utföra sitt uppdrag med kompetens inom LSS för den enskildes bästa."
Övriga mål som är kopplade till Borås Stad i avtalet är följande:
1. ”Utföraren ska beakta Borås Stads miljömål. Utföraren ska senast ett år efter driftstart ha ett
strukturerat och dokumenterat miljöarbete som är öppet för granskning av beställaren.
Miljöarbetet ska vara aktivt under hela avtalsperioden.Utföraren ska källsortera avfall.
Utföraren organiserar själv sitt arbete med att se till att miljöarbetet efterlevs. Årlig rapportering
av miljöarbetet sker i verksamhetsberättelsen. Borås Stad ska när som helst kunna efterfråga
material för uppföljning.”
2. ”Utföraren ska följa de av Borås stads fastställda policys och miljömål kopplade till måltider"
Uppföljning av dessa kommer göras tidigast år 2020.

3.3 Följsamhet till lagar, förordningar och allmänna
föreskrifter
Anvisning
Beskriv om, och i så fall hur uppföljningen skett och resultatet av den.

Alla SKA-krav som finns i avtalet med Attendo är sådant som finns i våra lagar, förordningar och
allmänna föreskrifter och ska gälla för alla verksamheter inom bostad med särskild service enligt LSS.
Dessa SKA-krav följs främst upp på de kvartalsvisa samverkansmötena. Två sådana möten har
genomförts under perioden.
Hur uppföljning har skett, se under punkt 4.
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Genomförandeplaner, social dokumentation och avvikelser
I avtalet är det reglerat att alla brukare ska ha en upprättad genomförandeplan. Samtliga brukare på
Attendos boenden har idag en genomförandeplan vilket innebär 100% kravuppfyllelse. Majoritet av
granskade genomförandeplaner håller en god kvalitet och beskriver på ett tydligt sätt brukarnas olika
behov av stöd och hjälp utifrån vad, hur, när och av vem insatsen ska utföras. Resultatet är också att
majoritet av brukarna har två stödpersoner. På två utav 14 boenden har brukarna inte detta pga.
personal som avslutat sin anställning och rekryteringar pågår.
Alla 14 boenden har nu påbörjat social dokumentation i Viva. Inledningsvis var inte följsamheten till
kravet fullgod: Svårigheter att få till en fungerande IT-miljö från Borås Stads sida och missförstånd
gjorde att dokumentationen fördröjdes på vissa boenden. En analys av granskning av social
dokumentation är att det ofta är samma personal som dokumenterar.
Avvikelsearbetet och rapportering av avvikelser i Viva har kommit igång på alla boenden. Dock finns
det variationer och förbättringar inom detta område måste göras. Verksamhetscheferna är informerade
och uppföljning av avvikelsearbetet kommer ske.
Rekreation, kultur och fritidsaktiviteter
Uppföljningen av dessa skakrav genomfördes i maj 2019. I SKA-kraven beskrivs att brukarna ska få
minst en aktivitet utanför boendet per vecka och minst två aktiviteter inne på boendet per vecka,
enskilt eller i grupp beroende på vad brukaren önskar och har behov av. Resultatet av insamlat material
visar att majoritet av brukarna får aktiviteter i denna omfattning. Flera brukare har fler aktiviteter än så
och är då mer än väl uppfyllt enligt lagkrav om goda levnadsvillkor.
Resultatet visar också att de brukare som har störst behov av stöd och hjälp har färre aktiviteter. Ofta
genomförs dessa aktiviteter i grupp. Promenad är en vanlig förekommande aktivitet utför boendet.
Resultatet kommer kommuniceras med Attendos verksamhetschefer på samverkansmöte i augusti.
Utifrån varje verksamhets resultat och om resultatet är ej godkänt eller delvis godkänt, måste åtgärder
vidtas.

3.4 Följsamhet till Borås Stads styrdokument
Anvisning
Beskriv om, och i så fall hur uppföljningen skett och resultatet av den.

Attendo ska följa Borås Stads rutin för privata medel. Ingen uppföljning av denna har ännu
genomförts.

3.5 Följsamhet till kravställd kvalitet
Anvisning
Beskriv de krav som ställts, hur uppföljningen skett och resultatet av den.
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För att ta del av hur uppföljningen genomförts av dessa, se svar under punkt 4.
Bedömning av resultatet har skett genom följande skala:

Resultatet av uppföljningen av mervärdet "Kvalitetskriterier enligt LSS" visar följande:

Resultatet av uppföljningen av mervärdet "Närvarande ledarskap och administrativt stöd" visar
följande:

Analysen är att efter Attendos övertagande i december 2018 har fokus i verksamheterna varit att
omhänderta och säkra det dagliga utförandet, börja skapa struktur och arbetssätt och lära känna
varandra; både för brukare, personal och chefer. Sedan tidigare avtalsperioder finns vetskapen att det
tar tid att starta igång en ny verksamhet.
Efter genomförda avtalsuppföljningar är slutsatsen att Attendo har kommit en god bit på väg och
genomfört mycket under sitt dryga halvår i Borås Stad. Det finns dock behov av fortsatt arbete men
flera krav har åtgärdats. Det finns tydliga handlingsplaner hur ej godkända krav ska förbättras vilket
också underlättar fortsatt arbete. Uppföljning, dialog och samverkan med Attendo kommer ske löpande
för att fortsätta säkra kvaliteten i Attendos verksamheter.
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De krav som fått ej godkänt eller delvis godkänt kommer följas upp igen under hösten 2019.

4 Hur genomfördes uppföljningen
Anvisning
Beskriv hur uppföljningen genomförts, vilka som deltagit och hur ofta.

Under hösten 2018 genomfördes inga uppföljningar. Fokus var istället att säkra en bra överlämning av
verksamheterna från tidigare utförare till Attendo.
I december varje år planeras kommande års uppföljningar. Det görs enligt en matris för att täcka in de
krav, både grundläggande SKA-krav och mervärdeskrav, som Attendo ska utföra och följa under
avtalstiden. Uppföljningsplanen kommuniceras därefter med Attendo.
Från december 2018-juni 2019 har följande uppföljningar genomförts:
Uppstartsbesök
Efter Attendos övertagande av verksamheterna genomfördes ett uppstartsbesök på varje boende.
Totalt genomfördes 14 besök. Syftet med detta besök var att:





Vara nystartad/övertagande verksamhet/verksamhetschef behjälplig att få en god start i Borås
Stad
Få en nulägesstatus på IT-systemens funktionalitet och tillämpning
Stämma av verksamheternas upplevda nuläge och reflektioner kring övertagande
Fånga upp om det finns något som behöver åtgärdas

Uppföljningen baserades på krav i avtalet. Ett frågebatteri upprättades i förväg och samma frågor
ställdes i alla verksamheter. Vid uppstartsbesöket samtalade tjänsteperson med personal och vid senare
tillfälle verksamhetschef.
Mervärdesuppföljning
I Attendos anbud till Sociala omsorgsnämnden finns fem mervärdesområden. Dessa mervärden är
utöver de grundläggande skakrav som finns i avtalet. Mervärdena kan beskrivas som ”guldkantskrav”
eller ”extra god kvalitet” för brukare och personal. Uppföljning av mervärden syftar till att säkerställa
att vinnande leverantör lever upp till det som utlovats i upphandlingen. Eftersom varje mervärde
innehåller flera delar, har ett urval gjorts inför vårens uppföljning gjorts.
Under perioden har följande mervärden följts upp:
1. Kvalitetskriterier enligt LSS
2. Närvarande ledarskap och administrativt stöd.
Totalt har samtliga 14 av Attendos boenden följts upp mellan mars-maj genom samtal med personal
och verksamhetschef, inhämtning av dokument och rutiner, granskning av brukarnas
genomförandeplaner mm. utifrån aktuellt mervärde. (Resultat på uppföljningen, se punkt 3.5)
Samverkansmöten
På samverkansmötena som sker en gång per kvartal presenteras och diskuteras frågor, resultat,
möjligheter och utmaningar. Syftet är att det ska skapa ett lärande, verka förebyggande och skapa en
god samverkan mellan Borås Stad och Attendo samt underlätta för Attendo att bedriva verksamhet i
Borås Stad. På dessa möten presenteras också resultaten efter genomförda uppföljningar och vi
diskuterar igenom dem tillsammans. Likaså bjuds personer in till mötena såsom MAS, verksamhetschef
från Sociala omsorgsförvaltningen, avtalsansvarig mm.
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Varje samverkansmöte har ett tema. Utifrån temat presenteras delar i avtalet utifrån upprättade skakrav.
Attendos verksamhetschefer presenterar på mötet hur de uppfyller skakraven i avtalet utifrån aktuellt
temaområde. SOF kan också komma stämma av samma frågor och svar med personal eller brukare.
Följande teman har genomförts:
1. Februari 2019: Genomförandeplaner och social dokumentation
2. Maj 2019: Rekreation, kultur och fritidsaktiviteter.
(Resultat på uppföljningen, se punkt 3.3)
Händelsestyrd uppföljning
Efter inkomna synpunkter och klagomål genomfördes i juni 2019 en händelsestyrd uppföljning på ett
utav Attendos boenden tillsammans med Sociala omosrgsförvaltningens SAS och ansvarig LSShandläggare. Information inhämtades genom samtal med personal och verksamhetschef, brukare och i
vissa fall närstående som medverkade tillsammans med brukaren, inhämtning av dokument och rutiner,
personalscheman, avvikelser och granskning av brukarnas genomförandeplaner mm. (Resultat på
uppföljningen, se punkt 3.1)
Åtgärdsplaner
Om uppföljning visar ett ej godkänt eller delvis godkänt resultat ska verksamhetschef inomma med
åtgärdsplan med beskrivning hur och när åtgärder kommer vidtas. Det underlättar efterföljande
uppföljning av kraven.

5 Hur har samverkan mellan Borås Stad och
utföraren varit?
Anvisning
Beskriv vilken inställning utföraren haft till uppföljning, granskning och kontroll

Samverkan med Attendo har mellan december 2018-juni 2019 fungerat väl. Upplevelsen är att Attendo
har en positiv inställning till uppföljningen och hur resultaten presenteras. De beskriver att
uppföljningarna ses som en hjälp att säkerställa en god kvalitet i verksamheterna - att man gör rätt saker
på rätt sätt. Samverkansmötet upplevs från alla inblandade vara ett lyckat koncept för att ha en god
dialog och samverkan, i stort som smått.

6 Hur tillgodoses allmänhetens insyn i
resultatet uppföljningen?
Anvisning
Redovisa hur resultatet av uppföljningen görs tillgänglig. Redovisa också hur, och på vilket sätt, som
allmänheten informeras om rätten till insyn och vilken information de kan ta del av i förhållande till
de egna utförarna
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En gång varje halvår, i juni och december, presenteras en sammanställning av genomförda
uppföljningar av privata utförare och dess resultat för Sociala omsorgsnämnden. Rapporten diarieförs
och är möjlig för allmänmheten att ta del av. Likaså diarieförs de rapporter som upprättas därutöver
såsom händelsestyrd uppföljning som genomförts i verksamheterna. Dessa rapporter är också en
offentlig handling och är möjliga att ta del av om så önskas.
Sociala omsorgsförvaltningen har inte specifikt informerat allmänheten om denna möjlighet. När
allmänheten eller media kontaktar Sociala omsorgsförvaltningens tjänstepersoner, hänvisas till
upprättade rapporten som finnas att läsa och därmed kan allmänheten ta del av resultatet. Dessa kan
skickas till vederbörande via mail eller post om så önskas.
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DELEGATIONSBESLUT
Datum

2019-08-26
Marita Magnusson
Handläggare
033 358161

Sida

1(2)

Instans

Sociala omsorgsnämnden
Dnr SON 2019-00004 1.1.3.1

Redovisning av delegationsbeslut
Sociala omsorgsnämndens beslut
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Delegationsbeslut
1. Beslut om avslut av rätt att attestera beslutsattest:
Shanika Karlsson, ansvarskod 307112, slutdatum 2019-05-01
Jonas Ringström, ansvarskod 300000–309999, slutdatum 2019-08-05
Angelica Axstrin, ansvarskod 306101 och 306104, slutdatum 2019-08-06
Monica Svensson, ansvarskod 300000–309999, slutdatum 2019-08-09
Marie Lindstrand, ansvarskod 306103 och 306106, slutdatum 2019-08-09
2.

Beslut om rätt att attestera beslutsattest:
Erzulina Yngvesson, ansvarskod 306701, startdatum 2019-06-03
Tina Hulting, ansvarskod 306103 och 306106, startdatum 2019-07-22
Marika Kokkonen, ansvarskod 306101 och 306104, startdatum 2019-08-05

3.

2019-05-27
Protokoll från Lokal samverkansgrupp, Sociala omsorgsförvaltningen
Dnr SON 2019-00033 2.3.1.1

4.

2019-06-03
Protokoll från Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp – FSG
Dnr SON 2019-00013 2.3.1.1

5.

2019-06-07
Utredning lex Sarah LSS
Dnr SON 2019-00069 3.7.2.0

6.

2019-06-10
Protokoll från Sociala omsorgsnämndens socialutskott

7.

2019-06-11
Utredning lex Sarah LSS
Dnr SON 2019-00076 3.7.2.0

Sociala omsorgsnämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Bryggaregatan 15

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

8.

2019-06-11
Förordnande för SoL/LSS-handläggare Johanna Bäckström att företräda
Sociala omsorgsnämnden i Förvaltningsrätten i Jönköping under tiden
2019-06-12 – 2019-06-28
Dnr SON 2019-00092 1.1.3.0

Yvonne Persson
Ordförande
Magnus Stenmark
Förvaltningschef

ANMÄLNINGSÄRENDEN
Datum

2019-08-26
Marita Magnusson
Handläggare
033 358161

Sida

1(5)

Instans

Sociala omsorgsnämnden
Dnr SON 2019-00005 1.1.3.1

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 2019
Sociala omsorgsnämndens beslut
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.
Anmälningsärenden
1. 2019-05-29
Mailkonversation med anhörig
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25
2.

2019-05-31
Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2787-19

3.

2019-05-31
Beslut 2019-05-29 från Högsta förvaltningsdomstolen i mål nr 1662-19

4.

2019-06-03
Mailkonversation med anhörig
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25

5.

2019-06-04
Dom 2019-06-03 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2767-19

6.

2019-06-05
Beslut från Kommunstyrelsen 2019-05-20, § 210, uppföljning intern
kontrollplan 2018
Dnr KS 2018-00664 1.2.3.2

7.

2019-06-05
Beslut från Kommunstyrelsen 2019-05-20, § 207, drogpolitisk handlingsplan, rapport 2018, samt Borås Stads Drogpolitiska handlingsplan 2019
Dnr KS 2019-00381 1.1.2.25

8.

2019-06-05
Beslut från Lokalförsörjningsnämnden 2019-06-04 om lokalresursplan
2020–2022
Dnr LFN 2018-00188 2.6.4.0

9.

2019-06-07
Dom 2019-05-31 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2341-18

Sociala omsorgsnämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Bryggaregatan 15

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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10. 2019-06-10
Mailkonversation med anhörig
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25
11. 2019-06-11
Mailkonversation med anhörig
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25
12. 2019-06-11
Dom 2019-06-04 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3705-18
13. 2019-06-11
Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1621-19
14. 2019-06-12
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-05-23, § 98, avsägelse av
förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
Dnr KS 2019-00450 1.1.1.2
15. 2019-06-12
Mailkonversation med anhörig
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25
16. 2019-06-13
Mailkonversation med anhörig
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25
17. 2019-06-13
Beslut 2019-06-12 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 1895-19
18. 2019-06-13
Beslut 2019-06-10 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3077-19
19. 2019-06-14
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-04-25, § 77, årsredovisning 2018
Dnr KS 2019-00039 1.2.4.1
20. 2019-06-14
Dom 2019-06-13 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1189-19
21. 2019-06-14
Mailkonversation med anhörig
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25
22. 2019-06-17
Mailkonversation med anhörig
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25
23. 2019-06-17
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2850-18
24. 2019-06-19
Mailkonversation med anhörig
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25

Sida

Borås Stad
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25. 2019-06-20
Dom 2019-06-18 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2231-18
26. 2019-06-24
Mailkonversation med anhörig
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25
27. 2019-06-25
Mailkonversation med anhörig
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25
28. 2019-06-25
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3888-18
29. 2019-06-25
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3458-18
30. 2019-06-27
Beslut 2019-06-26 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3435-19
31. 2019-06-27
Mailkonversation med anhörig
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25
32. 2019-06-28
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-06-19, § 126, revidering av regler
och riktlinjer för finansverksamheten
Dnr KS 2019-00414 2.4.2.0
33. 2019-06-28
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-06-19, § 127, riktlinjer för
bostadsförsörjning
Dnr KS 2018-00811 3.4.2.0
34. 2019-06-28
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-06-19, § 131, plan vid
samhällsstörningar och extraordinära händelser för Borås Stad
Dnr KS 2018-00909 3.2.2.0
35. 2019-07-01
Mailkonversation med anhörig
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25
36. 2019-07-01
Beslut från Kommunstyrelsen 2019-06-17, § 292, information om
ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2019
Dnr KS 2019-00484 3.7.1.0
37. 2019-07-01
Beslut från Kommunstyrelsen 2019-06-17, § 297, ekonomiska ramar 2020
Dnr KS 2019-00038 1.2.4.1

Sida

Borås Stad
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38. 2019-07-01
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-06-19, § 125, översyn av samtliga
nämndreglementen i samband med ny mandatperiod
Dnr KS 2018-00768 1.2.2.2
39. 2019-07-01
Beslut från Kommunstyrelsen 2019-06-17, § 277, rekommendation till
kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Dnr KS 2018-00913 1.1.2.1
40. 2019-07-01
Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om Insatser inom området psykisk hälsa 2019
41. 2019-07-01
Beslut från Kommunstyrelsen 2019-06-17, § 282, avtal om
patientnämndsverksamhet
Dnr KS 2019-00388 3.7.1.0
42. 2019-07-05
Beslut från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 2187-19
43. 2019-07-12
Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3887-19
44. 2019-07-12
Mailkonversation med anhörig
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25
45. 2019-07-16
Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3916-19
46. 2019-07-26
Dom 2019-07-25 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3156-18
47. 2019-08-02
Mailkonversation med anhörig
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25
48. 2019-08-06
Dom 2019-08-01 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2289-18
49. 2019-08-06
Dom 2019-08-01 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2293-18
50. 2019-08-06
Dom 2019-08-02 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2289-18
51. 2019-08-06
Dom 2019-08-01 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2292-18

Sida

Borås Stad
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52. 2019-08-06
Dom 2019-08-01 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2294-18
53. 2019-08-08
Beslut 2019-08-07 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om
anmälan enligt lex Sarah. IVO avslutar ärendet.
Dnr SON 2019-00008 3.7.2.0
54. 2019-08-08
Dom 2019-08-01 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2288-18
55. 2019-08-09
Mailkonversation med anhörig
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25

Yvonne Persson
Ordförande
Magnus Stenmark
Förvaltningschef

