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Revisionsberättelse för Individ- och 
familjeomsorgsnämnden år 2020

Vi har granskat Individ- och familjeomsorgsnämnden verksamhet och årsredovisning 2020. 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inrikt-
ning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberät-
telsen bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att 
målvärdena för en av de tre indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 
Ett uppdrag från Kommunfullmäktige är inte genomfört.

Vi bedömer att Individ- och familjeomsorgsnämnden verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt 
och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen har varit 
tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Individ- och familjeomsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.
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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 grund för Kommunfullmäktiges ansvarspröv-
ning. Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den gransk-
ning av nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, 
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av 
årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i 
förekommande fall substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen 
kan verifiera måluppfyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 10 859 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar 
att nämnden har upprättat en buffert i enlighet med de instruktioner som anges i Kommun-
fullmäktiges budget. Nämnden har en åtgärdsplan i budget 2 för att få budget i balans. Bufferten 
har använts för att täcka underskott i verksamheten. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de 
större budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av ett underskott på 9 627 tkr 

för barn och ungdomsvården. Interna och externa familjehemsplatser redovisar ett  
under skott på 11 940 tkr och köp av institutionsplatser 13-20 år som redovisade ett  
underskott på 5 342 tkr. Interna och externa öppenvårdsinsatser redovisade ett överskott 
på 7 141 tkr. 

• Det negativa underskottet kan också härledas till kostnader som avser köp av platser 
inom vård av vuxna som redovisade ett underskott på 9 064 tkr.

• Central administration redovisade ett överskott på 2 453 tkr och beror främst på bespa-
ringar under hösten. Under året har inte chef för kvalitet och utveckling samt socialt 
ansvarigt samordnare varit tillsatta.

Individ- och familjeomsorgsnämnden begär att bli kompenserade för hela underskottet på  
10 859 tkr. 

Kommunfullmäktige har i budget 2020 beslutat om sex inriktningar/direktiv som ska gälla för 
nämndens verksamhet under året. Avseende dessa noterar Stadsrevisionen att nämnden inte helt 
redogör för hur man har bedrivit verksamheten i sin årsredovisning.  

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt 
nedanstående. 

1    0   2    0 –  av 3 Kommunfullmäktiges indikatorer
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Nämnden har inte uppnått målvärdena för en av de tre indikatorerna som Kommunfullmäktige 
har fastställt. 

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.  
Målvärdet om 6,5 % uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall om 8,4 %. 
Utfallet för år 2020 har försämrats i förhållande till föregående års utfall (7,1 %). 
Sjukfrånvaron är till viss del påverkad av Corona-pandemin. Genom möjlighet till växel-
vis arbete hemifrån har viss sjukfrånvaro kunnat undvikas. Individ- och familjeomsorgs-
nämnden arbetar med närvarande ledarskap, personlig återkoppling till medarbetarna, 
kompetensutveckling, feedback, möjlighet att byta arbetsuppgifter, prioritering av 
arbetsuppgifter när arbetsbelastningen är hög, systematiskt arbetsmiljöarbete och med 
individuell uppföljning av rehabiliteringsärenden.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Stadens 
styr- och ledningssystem. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Ett av 
två uppdrag är genomförda.   

1    0   1    0 –  av 2 uppdrag

Det uppdraget som inte är genomfört är:

• Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att, i nära samverkan med 
andra nämnder som jobbar med barn och ungdomar, utreda möjligheterna att in-
rätta en särskild förebyggandeenhet med uppdrag att motverka att unga i riskzon 
hamnar i normbrytande beteenden. 
Planeringen för att genomföra detta uppdrag var att bilda en arbetsgrupp med repre-
sentanter från flera av de nämnder som arbetar med barn och ungdomar. Under våren 
gjorde nämndens verksamhetsutvecklare viss omvärldsbevakning men arbetsgruppen 
startade inte mycket på grund av situationen med corona. Under hösten när arbetet med 
Socialt hållbart Borås utvecklades till att allt mer bli ett övergripande sammanhang för 
främjande, förebyggande och tidiga kommungemensamma insatser för barn och ung-
domar så hänsköts uppdraget till styrgruppen för Socialt hållbart Borås och kommer att 
utredas inom ramen för detta forum under våren 2021.

Konsekvenser av coronaviruset  
Individ- och familjeomsorgsnämnden redogör att med anledning av coronaviruset, har nämnden 
haft ökade kostnader som motsvarar 1 530 tkr.

Coronaviruset har lett till flera konsekvenser för Individ- och familjeomsorgsnämnden. Periodvis 
har pandemin tagit fokus från verksamhet, utveckling och olika utbildningsbehov. Från april 
månad har de verksamheter som haft möjlighet växelvis arbetat hemifrån. Kontakter och möten 
med samarbetsparter och brukare har när det varit möjligt genomförts via digitala möten. Under 
våren genomfördes även en del utredningssamtal digital men under hösten har verksamheten när 
det gäller förhandsbedömningar och utredningssamtal i stort återgått till fysiska möten.

Besöksrum har fått utrustas med skärmar och samtliga verksamheter som har besök, är mobila 
och gör hembesök m.m. har fått köpa skyddsutrustning i form av bl.a. visir och munskydd.
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Vissa verksamheter har fått anpassas såsom gruppsamtal inom Smedjan/Yxhammarmottagningen, 
träffpunkten Träffen och akutboendet. Antalet samtidiga besökare har begränsats och grupp-
storlekarna har minskats samt att antalet tillgängliga platser på akutboendet har minskat för att 
förhindra smittspridning. Akutboendet har haft nio tillgängliga platser istället 16 platser. För att 
minska smittspridning har nämnden även varit delaktig i att ordna några boendelösningar för 
bostadslösa. Klintesvängs stödboende har använt sina dubbelrum som singelrum för en person för 
att minska risken för eventuell smittspridning. Detta har lett till ökade köp av externa boenden 
och betydligt ökade kostnader.

Orosanmälningarna har ökat och till följd av detta även insatserna. Det är oklart till hur stor del 
Coronaviruset har lett till denna konsekvens. Antalet barn och unga med insatser har ökat och 
det finns indikationer på att psykisk ohälsa och kriminalitet har ökat. Vad som samvarierar med 
vad är inte tillräckligt utrett lokalt eller nationellt.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Förebyggande arbete och samverkan barn och unga 
Planen var att bilda arbetsgrupper med representanter från flera av de nämnder som arbetar med 
barn och ungdomar. På grund av pandemin startade inte arbetsgrupperna under året. Under 
våren 2021 kommer det att utredas inom ramen för Socialt hållbart Borås och man kommer 
bl.a. att arbeta med främjande, förebyggande och tidiga kommungemensamma insatser för barn 
och ungdomar. 

Boendeprocessen 
Arbetslivsnämnden ansvarar för bostadsanskaffning. Individ-och familjeomsorgsnämnden an-
svarar för att utreda, pröva och fatta beslut rörande boendesocial insats/andrahandskontrakt. 
Rutiner och arbetssätt har tagits fram under våren 2020. Kontaktpersoner inom samarbetsparter 
och bostadsbolag har förberetts för förändringen. Den gemensamma mottagningsenheten inom 
Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer att vara vägen in till Borås Stad för den som 
behöver denna form av stöd. Planeringen är att starta arbetet med en ny boendeprocess fullt ut 
från och med 1 januari 2021. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden anger att nämnden behöver förstärka sina resurser som 
hanterar mottagande, handläggning och utredning samt till viss del utveckla kompetens inom 
Boendesociala enheten avseende nya målgrupper. Den nya processen ger en tydligare väg in för 
målgruppen som behöver boendesocial insats och andrahandskontrakt att vända sig till Borås 
stad för stöd. Detta förväntas leda till att fler personer som är hemlösa eller riskerar att bli hemlösa 
vänder sig till Individ- och familjeomsorgsnämnden. Något som enligt nämnden kan leda till en 
ökad belastning och behov av ökade resurser. Det är dock inte möjligt att i förväg uttala sig om 
hur efterfrågan av stöd kommer att se ut och hur stort behov av ökade resurser som detta medför. 

Uppföljning av privata utförare 
Nämnden har genomfört en uppföljning av privata utförare som avser tidsperioden 1 juli 2019 – 
30 juni 2020. Inför uppföljning som gjordes 2019 hade en ny mall för rapportering av uppföljning 
har tagits fram för samtliga nämnder som använder sig av privata utförare. Denna mall används 
nu för andra gången. 
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Nämnden har gjort en plan för avtalsuppföljning och har under det gånga året fokuserat på att 
ta fram en modell för uppföljning och använt denna modell på Hem för vård och boende inom 
barn- och ungdomsvård respektive vuxenvård. Detta är första gången denna uppföljningsmodell 
används och därför får årets uppföljning ses som en pilot. Modellen kan behöva revideras och 
förändras inför kommande år. SKL Kommentus har under våren 2020 börjat se på en uppfölj-
ningsmodell som då avser de avtal som de har och där de även skulle göra vissa uppföljnings-
insatser för anslutna kommuner såsom Borås stad när det gäller HVB Barn och unga. Nämnden 
kommer att följa detta och om SKL Kommentus genomför uppföljningar även framöver ta del 
av och använda dessa resultat.

Kostnader för externa placeringar 
Kostnader för externa placeringar avseende barn och unga år (0–20 år) uppgår till 93 408 tkr 
under året och avser 96 unika personer. Kostnader för externa placeringar inom vuxen (21 år- 
äldre) uppgår till 39 228 tkr under året och avser 109 unika personer. 

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Uppföljning av tidigare granskning av det kommunala aktivitetsansvaret 
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret 
i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2014 
och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området i Borås Stad ser ut 2020.

De huvudsakliga revisionsfrågorna är att belysa vilka åtgärder som Borås Stad har genomfört 
inom området sedan 2014 och vilka styrdokument och rutiner som finns antagna. Vidare är 
revisionsfrågorna att beskriva hur Arbetslivsnämndens uppdrag ser ut inom området samt vilka 
uppföljningar av åtgärder som genomförts och hur effekten av dessa mäts.

En viktig förändring sedan granskningen 2014 är att det kommunala informationsansvaret 
numera har övergått till ett kommunalt aktivitetsansvar. Vid den uppföljande granskningen 
visar det sig att en tvärsektoriell enhet inrättats under våren 2020. Enheten har i uppdrag att 
omhänderta det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Stadsrevisionens bedömning i förhållande 
till de brister som konstaterades 2014 är att dessa till största delen är åtgärdade. Områdena mål-
sättning, ansvarsfördelning, rutiner och arbetsformer bedöms i huvudsak vara ändamålsenliga. 
Stadsrevisionen noterar att KAA-enheten är i ett uppstartsskede. Stadsrevisionen kan därför inte 
bedöma om området utvärdering är ändamålsenligt.

Integration och etablering i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads integrationsarbete. Resultat av 
granskningen redogörs för ytterligare i granskningsredogörelsen för Arbetslivsnämnden och 
Kommunstyrelsen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra 
riskanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden 
ska även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppfölj-
ning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också 
genomförs inom ramen för kvalitetssystem. 
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Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys som identifierade 23 risker. Planen för intern kontroll omfattade 15 kontrollmoment. 
Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 16 februari 2021. Två kontroll-
moment har på grund av covid-19 inte kunnat genomföras fullt ut enligt plan.  Uppföljningen 
av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder.

Presidiemöte 
Presidiemöte genomfördes 8 december 2020 med Individ- och familjeomsorgsnämndens pre-
sidium, 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, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sam-
manfattande bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsom-
råden och de fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020.  

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 upp-
drag, 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. 

Kommunfullmäktige har i budget 2020 beslutat om sex inriktningar/direktiv som ska gälla för 
nämndens verksamhet under året. Avseende dessa noterar Stadsrevisionen att nämnden inte helt 
redogör för hur man har bedrivit verksamheten i sin årsredovisning.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har under året inte uppnått målvärdena för en av tre indi-
katorer. Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges 
indikatorer. Ett uppdrag från Kommunfullmäktige är inte genomfört. Stadsrevisionen bedömer 
att nämnden i sin årsredovisning anger förklaringar till varför uppdraget inte har genomförts.

Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 10 859 tkr. Stads-
revisionen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser 
och ekonomiska kontrollmoment. Nämnden har inte genomfört två kontrollmoment på planerat 
sätt med hänvisning till förändrade förutsättningar på grund av coronapandemin. Nämndens 
uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 
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