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Revisionsberättelse för för Sociala omsorgsnämnden  
år 2020

Vi har granskat Sociala omsorgsnämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen 
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfatt-
ning 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 tre av de tre indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 
Kommunfullmäktiges enda uppdrag till nämnden är inte genomfört. 

Vi bedömer att Sociala omsorgsnämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen mot bakgrund av 
konstaterade avvikelser inte har varit helt tillräcklig.

Vi tillstyrker att Sociala omsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-03-29

Boris Preijde  Ingwer Kliche  Lena Brännmar
Ordförande  Vice ordförande

Bengt Sandell  Jürgen Urbas  Gabriel Barkarmo 

Kommunfullmäktige  
Borås Stad

Andra revisorsgruppen
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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 överskott på 9 505 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att 
bufferten är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. 

Nämndens intäkter och personalkostnader har påverkats positivt av covid-19. Nämnden menar 
att detta gör det svårt att göra jämförelser med tidigare år och dra slutsatser för kommande år. 
En positiv avvikelse för intäkterna med 5 122 tkr kommer främst från ett statsbidrag för mer-
kostnader till följd av covid-19 samt statsbidrag från Migrationsverket avseende ersättning för 
stödinsatser samt hälso- och sjukvård för nyanlända. 

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

Verksamhetens budgetram 
• Personalkostnaderna har ett överskott på 4 020 tkr jämfört med budget. Nämnden har 

fått budget för boenden som inte har öppnat än, ett boende som öppnade senare än pla-
nerat samt för verksamhet (aktiveringspedagoger) som inte har startat under 2020 vilket 
tillsammans ger en positiv avvikelse. Inom centrala stödfunktioner har det varit vakanta 
tjänster och tjänstledigheter del av året. Stängning av daglig verksamhet medförde att 
personalen arbetade inom övriga verksamheter och därmed minskade vikariekostnader-
na. Färre insatser inom några områden under året, bl.a. kontaktperson och boendestöd, 
eftersom brukare tackat nej till insatsen p.g.a. oro för att smittas av covid-19 vilket har 
medfört lägre personalkostnader.

• Material och tjänster har ett underskott om 6 500 tkr jämfört med budget där de  
största avvikelserna avser: 

 – Externa placeringar i andra kommuner har en negativ budgetavvikelse om 2 850 tkr. 

 – Personer med LSS-insatser med behov av kompletterande insatser enligt SoL har 
ökat som ett resultat att 65-årsgränsen mellan Sociala omsorgsnämnden och Vård- 
och äldrenämnden togs bort 2019. Nämnden fick ingen budget för de överflyttade 
brukarna vilket har ökat kostnaderna. Kostnaderna har för 2020 varit betydligt lägre 
än för 2019 vilket beror på färre insatser som en följd av covid-19. Nämnden begär 
kompensation i årets bokslut för 2020 års kostnader som uppgår till 1 700 tkr.
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 – Ett ökat antal timmar personlig assistans enligt LSS jämfört med antal timmar 2019 
ger en negativ budgetavvikelse om 8 605 tkr. Beviljade timmar avseende merkost-
nader förknippade med covid-19 har kompenserats med statsbidrag på 1 845 tkr. 
Nettokostnadsökningen jämfört med 2019 uppgår till 6 760 tkr. Volymökningen är 
myndighetsbeslut och kan inte påverkas. Nämnden begär kompensation i årets bok-
slut med 6 760 tkr.

• Central administration uppvisar en positiv budgetavvikelse för året om 2 743 tkr. 
Avvikelsen beror till största delen på tjänster som varit vakanta delar av året samt  
tjänstledigheter som inte har ersatts med vikarier.

• Vård och omsorg i särskilt boende har en negativ budgetavvikelse för året om  
2 555 tkr. Externa placeringar inom socialpsykiatrin har ett underskott om 5 200 tkr 
medan egna gruppbostäder har ett litet överskott till följd av en under året såld plats 
till annan kommun. Ett överskott på 1 500 tkr från budget till aktiveringspedagoger. 
Nämnden hade för avsikt att anställa två medarbetare med särskild kompetens kring 
psykisk ohälsa men rekryteringen har flyttats fram p.g.a. covid-19. Budget för aktive-
ringspedagoger ska tillhöra verksamhet övrig vård och omsorg och flyttas dit 2021.

Nämnden begär kompensation i årets bokslut för ökade volymtimmar personlig assistans en-
ligt LSS jämfört med volymtimmar 2019 (6 760 tkr) samt för årets kostnader för överförda 
brukare från Vård- och äldrenämnden (1 700 tkr). Totalt begär nämnden kompensation från 
Kommunstyrelsen med 8 460 tkr.

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

3    0   0    0 –  av 3 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för tre av de tre indikatorerna som Kommunfullmäktige 
har fastställt. 

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.  
Målvärdet om 8 % uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall om 10,7 %. 
Sjukfrånvaron har ökat jämfört med 2019 (då utfallet var 8,4 %). Enligt nämnden ver-
kar coronapandemin ha haft stor effekt på sjukfrånvaron. Förvaltningens insatser mot 
höga sjuktal har fokus på friskfaktorer för en hälsosam organisation t.ex. närvarande 
ledarskap, delaktighet och påverkansmöjligheter, systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabi-
litering, kompetensutvecklingsarbete samt transparent beslutsprocess. 

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten 
Målvärdet för indikatorn om 27 årsarbeten uppnås inte och nämnden redovisar ett utfall 
om 42 årsarbeten 2020 (jämfört med 51,6 årsarbeten 2019). En bidragande orsak till den 
höga siffran är att nämnden under coronapandemin i beredskapssyfte har anställt fler 
timavlönad personal. Vidareutveckling av bemanningsplanering av kärnverksamheten 
och vid bemanningsenheten pågår med målet att bemanna mer effektivt året om och att 
bemanningsenheten är behjälplig vid akut frånvaro. Arbetet med optimerad bemanning 
är fortsättningsvis också ett utvecklingsområde som på sikt kommer att bidra till att 
minska andelen timavlönad personal på förvaltningen.
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• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag 
Målvärdet om 42 % uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall om 34,5 % 
år 2020 (jämfört med 42 % 2019). Information om att man som medarbetare i förvalt-
ningen kan ta del av friskvårdsbidrag samt gällande regler har diskuterats på APT och 
finns på intranätet.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden vilket är i linje med Stadens styr- och 
ledningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer 
enligt nedanstående. 

0    0   0    3 –  av 3 nämndens indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 fått ett uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, detta 
är inte genomfört.

0    1   0    0 –  av 1 uppdrag

Det uppdrag som inte är genomfört är: 

• Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att i nära samverkan med Vård- och äldre-
nämnden utreda möjligheterna att inom ramen för vård och omsorgsboende inrät-
ta särskilda avdelningar för personer inom LSS 
Sociala omsorgsförvaltningen anser att lokalen Skogslid på sikt skulle kunna utgöra en 
gruppbostad med nära koppling till äldreomsorg. Under 2021 hoppas förvaltningen 
kunna ta fastigheten Skogslid i anspråk och i så fall utmana principen om att ha en bo-
stad med särskild service enligt LSS i nära anslutning till äldreomsorgen för dem med 
stora omsorgsbehov och flytta de brukare med störst omsorgsbehov dit. Sociala omsorgs-
förvaltningen har aktualiserat behovet av ombyggnation av lokalerna via en framställan 
till Lokalförsörjningsförvaltningen. 

Nämndens uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 gett fyra uppdrag till förvaltningen, av dessa är två uppdrag inte 
genomförda. 

1    1   2    0 –  av 4 nämndens uppdrag

Konsekvenser av coronaviruset  
Sociala omsorgsnämnden fattade den 23 mars beslut om att stänga ned insatsen daglig verksam-
het i en månad vilket därefter förlängdes. Totalt under året var daglig verksamhet stängt under 
perioden 23 mars t.o.m. 31 augusti. Syftet med nedstängningen var att minska smittspridningen 
samt att säkra personalförsörjningen. Genom att stänga daglig verksamhet frigjorde förvaltningen 
ca 70 årsarbetare som kunde ställa om och arbeta ute på förvaltningens boenden. Nämnden verk-
ställde till stor del insatsen daglig verksamhet inom ramen för brukarens boende. Stängningen 
medförde ökade kostnader inom myndighetsutövning för bl. a. utökad personlig assistans och 
inom gruppbostäder krävdes det en ökad bemanning. Brukare som berörts av stängningen har 
påverkats i olika grad och nämnden har mottagit flera synpunkter kring att verksamheter har varit 
stängda. Enheter som har haft brukare som varit smittade eller misstänkt smittade av covid-19 
har haft merkostnader för utökad bemanning. 
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Under våren tillkom ett statsbidrag med syfte att ekonomiskt stödja regioners och kommuners 
verksamheter för merkostnader till följd av covid-19 inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst 
när det gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Statsbidraget 
gällde för merkostnader i perioden 1 februari – 30 november 2020. Nämnden har därmed fått 
ersättning för de merkostnader som har uppstått under året. Inköp av skyddsmaterial bekostas 
centralt i Staden. 

Nämnden har haft en ökad kostnad för habiliteringsersättningen under året. Deltagare har fått 
behålla sin ersättning vid frånvaro på grund av oro samt vid uppvisade symptom. Under tiden 
som daglig verksamhet var stängd fick deltagare behålla sin ersättning. Samtidigt har nämnden 
haft en minskad kostnad med motsvarande belopp för Kärrgården där det inte bedrevs någon 
verksamhet under sommaren. 

Överskottet i några av nämndens verksamheter är en följd av pandemin, då det bl.a. inom boen-
destöd och kontaktpersoner har utförts färre insatser samt ett överskott inom daglig verksamhet 
och daglig sysselsättning då verksamheten var stängd del av året. Personalen från daglig verksam-
het arbetade i andra verksamheter under stängning med minskade vikariekostnader som följd. 
Nämnden bedömer sammantaget att den ekonomiska konsekvensen av coronaviruset resulterat 
i ett överskott om ca 8 000 tkr.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Budgetförutsättningar
Under de senaste åren har förändrade regler kring personlig assistans gjort att insatser och kost-
nader som tidigare låg hos Försäkringskassan flyttats över till kommunens ansvar, vilket påverkat 
Sociala omsorgsnämnden. I budget 2020 fick nämnden ett utökat kommunbidrag om ca 11 500 
tkr för att komma till rätta med underskottet. 

Nämnden har under året tillskrivit Kommunstyrelsen angående hur övervältringskostnaderna 
fortsatt ska hanteras, då kostnaderna förväntas kvarstå även under 2021. 

Gränsdragning och samverkan LSS och SoL 
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). Sociala om-
sorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden fick i samband med beslutet ett förändrat reglemente.

Precis som 2019 har Sociala omsorgsnämnden i sin riskanalys för 2020 identifierat risk i gräns-
snitten mellan nämnden och Vård- och äldrenämnden med anledning av beslutet från 2018. 
Nämnden framhåller risk att det blir en otydlig ansvarsfördelning mellan Sociala omsorgsförvalt-
ningen 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 enligt 
nämnden en otydlighet i samverkan och gränssnitten mellan Sociala omsorgsförvaltningen och 
Vård- och äldreförvaltningen gällande hantering av lagrum och ansvar. 
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Risken har inkluderats i nämndens plan för intern kontroll och har följts upp under året. För-
valtnings chefer har tillsammans med berörda verksamhetschefer inom Sociala omsorgsförvalt-
ningen och Vård- och äldreförvaltningen under 2020 haft möten kring tolkning av reglementet 
för att tydliggöra ansvarsfördelningen. Förvaltningarna arbetar med en tillämpningsanvisning 
som ska underlätta då det uppstår olika uppfattningar i tolkning av reglementet. 

Samverkansrutiner i form av så kallad LoSip (Lokal Sip) är upprättad och antagen i sociala klus-
tret. Samverkansrutinen är presenterad för medarbetarna och känd på förvaltningen. Uppföljning 
av registrerade avvikelser presenteras regelbundet för förvaltningsledningen där områden iden-
tifieras som behöver arbetas vidare med. 

Efterfrågan på bostäder för målgrupperna inom LSS och SoL
Personer som omfattas av LSS och SoL ges rätt till en av kommunen anvisad bostad med särskild 
service för vuxna. Kommunen har ett särskilt ansvar när det gäller boendet för personer med 
funktionshinder. 

Efterfrågan på ändamålsenliga bostäder för målgrupperna inom LSS och SoL kvarstår. Vid 
utgången av 2020 fanns 12 icke verkställda beslut om boende enligt LSS och två enligt SoL. 
Den genomsnittliga tiden sedan besluten var avseende LSS 944 dagar och avseende SoL 583 
dagar. Samtliga av de ännu ej verkställda besluten beror enligt nämnden på brist på anpassade 
gruppbostäder enligt LSS inom Borås Stad. 

I Lokalbehovsplan 2021-2023 framhåller nämnden att det fortfarande finns boenden som inte  
uppfyller kriterierna att vara fullvärdiga enligt Boverkets regler och de kan inte erbjudas till 
nya personer som beviljats ett boende enligt LSS-lagen. Dessa enheter behöver byggas om och 
prioriteras, alternativt bytas ut mot ändamålsenliga bostäder, för att kunna erbjudas de personer 
som har fått beslut om ett LSS-boende. 

Förvaltningen har under året börjat kartlägga vilka brukare som skulle kunna göra bostadskarriär 
i grupp- och servicebostäder. 

Ny samverkansöverenskommelse med VGR
Lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård gäller från den 1 januari 2018 
och ersätter den tidigare betalningsansvarslagen. En överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) som reglerar kommunens betalningsansvar 
och in- och utskrivningsprocessen i Västra Götaland är beslutad av det politiska samrådsorganet 
SRO i VGR samt VästKom. 

Överenskommelsen innebar att kommunens betalningsansvar för utskrivningsklara patienter 
inom psykiatrin skulle minska från 30 till 3 dagar fram till 2020. 2019 inträdde en kommuns 
betalningsansvar för enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk vård och som omfattades 
av överenskommelsen 15 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den enskilde var 
utskrivningsklar. Från och med 1 januari 2020 till den 31 mars 2020 inträdde kommunens 
betalningsansvar efter 7 dagar. Från och med den 1 april 2020 regleras betalningsansvaret på 
samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård.
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Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Beslutsgången avseende Vingen
Stadsrevisionen har granskat beslutsgången vid nedläggningen av den dagliga sysselsättningen/
verksamheten Vingen. Det är i slutändan rättsväsendets roll att ta ställning till om kommunala 
beslut som fattats är lagenliga. Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kom-
munens beslut prövad genom att överklaga beslutet. Möjligheten för enskilda att överklaga fattade 
beslut är en central del av rättssäkerheten och på så vis av principiellt stor vikt. 

Granskningen visar sammantaget att mycket talar för att beslutet om nedläggning av den dagliga 
verksamheten Vingen är en typ av beslut som inte kan delegeras till anställda tjänstepersoner. 
Detta eftersom det är ett beslut som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 
och därmed belagt med delegationsförbud i enlighet med kommunallagen. 

Granskningen av beslutsgången i ärendet visar att nedläggningen av Vingen inte har beslutats om 
politiskt av Sociala omsorgsnämnden eller Kommunfullmäktige. Inget beslut i ärendet har heller 
fattats genom delegationsbeslut av förvaltningens tjänstepersoner. Beslutet kan inte heller ses som 
ett rent verkställighetsbeslut av förvaltningen. Hade någon velat överklaga nedläggningsbeslutet 
så hade det inte funnits något beslut att överklaga. 

Sociala omsorgsnämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning säkerställa att beslut fattas 
på ett behörigt sätt när det gäller ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning 
eller kvalitet. Åtgärderna är i Stadsrevisionens mening väsentliga för en transparent och behörig 
beslutsprocess som möjliggör för kommunens innevånare att överklaga fattade beslut och för 
Sociala omsorgsnämnden att ta det övergripande ansvaret för sina verksamheter.

Sociala omsorgsnämnden anger i sitt svar på rapporten att nämnden enligt Stadsrevisionens re-
kommendation under 2021 kommer påbörja arbetet att säkerställa att beslut fattas på ett behörigt 
sätt när det gäller verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Planerade åtgärder 
inom arbetet är att vidta en genomsyn och eventuell uppdatering av delegationsordningen samt 
framtagande av riktlinjer som hjälp för beslutsfattande tjänstemän inom förvaltningen.

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. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll 2017. Nämnden har genomfört 
en egen riskanalys som identifierade 56 risker. Planen för intern kontroll omfattade 31 kon-
trollmoment. Åtta risker med risknivå nio eller högre har inte tagits med till planen för intern 
kontroll och saknar förklaring eller kommentar till detta, vilket krävs enligt dokumentet Intern 
kontroll i Borås Stad.1

1 Intern kontroll i Borås Stad (2018-05-28), s. 4. Finns tillgänglig via Intranätet. 
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Nämnden har genomfört en uppföljning av den interna kontrollen den 22 februari 2021. I upp-
följningen framgår att sammantaget sex kontrollmoment i planen för intern kontroll inte genom-
förts under året. Två av de ej genomförda kontrollmomenten har inte kunnat genomföras p.g.a. 
coronapandemin och ett har inte genomförts då digitalt systemstöd saknas. För ytterligare ett 
kontrollmoment genomförs kontrollerna inom ramen för nämndens kvalitets- och patientsäker-
hetsberättelse. För två inte genomförda kontrollmoment anges ingen förklaring till förhållandena. 

Sammantaget noterar Stadsrevisionen tio avvikelser i nämndens interna kontroll. 

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes den 1 december 2020 med Sociala omsorgsnämndens presidium, 
bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvalt-
ningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kon-
troll bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande 
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden 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. 

Sociala omsorgsnämnden har under året inte uppnått målvärdena för tre av tre indikatorer. 
Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikato-
rer. Kommunfullmäktiges uppdrag avseende 2020 har inte genomförts. Stadsrevisionen bedömer 
att nämnden i sin årsredovisning anger förklaringar till varför uppdraget inte har genomförts. 

Stadsrevisionen noterar att nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden. 

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 9 505 tkr. 
Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till överskottet redovisas i årsredovisningen. 

Stadsrevisionen har granskat beslutsgången vid nedläggningen av den dagliga sysselsättningen/
verksamheten Vingen. Sociala omsorgsnämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning 
säkerställa att beslut fattas på ett behörigt sätt när det gäller ärenden som avser verksamhetens 
mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Åtgärderna är i Stadsrevisionens mening väsentliga 
för en transparent och behörig beslutsprocess som möjliggör för kommunens innevånare att 
överklaga fattade beslut och för Sociala omsorgsnämnden att ta det övergripande ansvaret för 
sina verksamheter.
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Stadsrevisionen noterar att Sociala omsorgsnämnden i sitt svar på rapporten anger att nämnden 
enligt Stadsrevisionens rekommendation under 2021 kommer påbörja arbetet att säkerställa att 
beslut fattas på ett behörigt sätt när det gäller verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet. Planerade åtgärder inom arbetet är att vidta en genomsyn och eventuell uppdatering av 
delegationsordningen samt framtagande av riktlinjer som hjälp för beslutsfattande tjänstemän 
inom förvaltningen.

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. Åtta risker med risknivå nio eller högre har inte tagits med till 
planen för intern kontroll och saknar förklaring eller kommentar till detta, vilket krävs enligt 
dokumentet Intern kontroll i Borås Stad. Nämnden har genomfört en uppföljning av den interna 
kontrollen den 22 februari 2021. I uppföljningen framgår att sammantaget sex kontrollmoment i 
planen för intern kontroll inte genomförts under året. Två av de ej genomförda kontrollmomen-
ten har inte kunnat genomföras p.g.a. coronapandemin och ett har inte genomförts då digitalt 
systemstöd saknas. För ytterligare ett kontrollmoment genomförs kontrollerna inom ramen för 
nämndens kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse. För två inte genomförda kontrollmoment 
anges ingen förklaring till förhållandena.

Sammantaget noterar Stadsrevisionen tio avvikelser i nämndens interna kontroll. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms mot bakgrund av 
konstaterade avvikelser som inte helt tillräcklig. 
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