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Datum 
2022-12-05 

 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till 
sammanträde måndagen den 12 december 2022, kl. 17:30 
 

Plats: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 6,                  
 sammanträdesrum Visen 
 

Sammanträdet inleds med genomgång och beslut av eventuella sekretess-
ärenden 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, 033 353854 eller via e-post: 
david.englund@boras.se 

 



Borås Stad 
Datum 
2022-12-05 

 Sida 
2(2) 

 

 

Ärende 
1. Beredning av ärenden i gruppmöte 

 

2. Upprop och val av protokolljusterare 
  

3. Allmänhetens frågestund 
  

4. Förvaltningen informerar 
  

5. Månadsuppföljning ekonomi t.o.m. november 2022 
Dnr 2022-00026 1.2.4.1 

6. Beslut från IVO efter tillsyn av bostad med särskild service Hambogatan 
Dnr 2022-00170 3.7.4.0 

7. Översyn av beslut 
Dnr 2022-00197 1.1.3.1 

8. Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2022-00010 1.1.3.1 

9. Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 
Dnr 2022-00006 1.1.3.1 

10. Övriga frågor 
  



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
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Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
socialomsorg@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Nina Clareving 
Handläggare 
033 353701 
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Datum 
2022-12-12 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2022-00026 1.2.4.1 
 

  

 

Månadsuppföljning ekonomi t.o.m. november 2022 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport ekonomi t.o.m. 
november 2022. 

Sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden redovisar ett resultat till och med november på +12 
836 tkr. Nämndens prognos för helåret är +11 000 tkr. 

På intäktssidan har statsbidragen varit högre än budgeterat. Statsbidraget i 
enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2022 meddelades i 
mitten av mars i år, och har inte tagits med i budget 2022. Mer i statsbidrag från 
Migrationsverket avseende ersättning för stödinsatser samt hälso- och sjukvård 
för nyanlända än budgeterat. Även ersättning från Försäkringskassan för 
personlig assistans är högre än budgeterat. 

Personalkostnaderna har en prognos på ett underskott. 

Externa placeringar inom socialpsykiatrin har ett underskott. 

Färre beslutade timmar personlig assistans LSS ger i nuläget ett överskott 
medan fler antal beslut med personlig assistans enligt SFB ger högre kostnader 
än budgeterat. Sammantaget innebär volymförändringarna inom personlig 
assistans i nuläget en budget i balans. 

Årets buffert för oförutsedda kostnader har inte fördelats av nämnden och 
beräknas inte att behöva användas. 

 

Beslutsunderlag 
1. "[Bilaga, datum]"  
2. "[Bilaga, datum]"  

Samverkan 
Ärendet samverkas på FSG den 5 december 2022. 

Beslutet expedieras till 
1. Månadsrapport ekonomi november 2022, Sociala omsorgsnämnden 
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Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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1  Inledning 
För att Sociala omsorgsnämnden ska kunna bibehålla och utveckla kvaliteten i verksamheterna krävs att 
förvaltningen arbetar aktivt med utveckling, innovation och ständiga förbättringar för att kunna möta 
en framtida välfärd som bygger på minskad ekonomisk ram samtidigt som antalet brukare ökar och 
färre personal utför stöd/omsorg. Det arbetas därför fram en ny verksamhetsplan i tillitsresans tecken 
och nämnden och förvaltningen har identifierat två målbilder för att staka ut de viktigaste områdena att 
lägga fokus på de kommande åren. Tanken är att jobba mot några få målindikatorer och säkra kvalitet 
istället för kvantitet. På detta sätt kan förvaltningen arbeta med sina kvalitetsmål och dessa kan enkelt 
kommuniceras ut i organisationen och därmed också vara kända för våra medarbetare och få effekt och 
nytta för våra brukare. Målområdena är: 

• Att den enskilde ska kunna vara delaktig och ha inflytande över sin egen livssituation. Genom 
att ta vara på den enskildes egna upplevelse och uppmuntra till kunskapsutveckling baserad på 
vetenskap och beprövad erfarenhet kan förvaltningen möta dagens och framtidens behov från 
målgrupperna. 

• Förvaltningens arbetsgivarvarumärke ska stärka vård- och omsorgsyrkenas attraktivitet. 
Förvaltningen ska arbeta systematiskt med introduktion samt kompetenshöjande insatser i syfte 
att säkra kvaliteten i verksamheten och understödja medarbetares utveckling. Därtill har 
förvaltningens verksamheter en god och hållbar arbetsmiljö som ger friska och engagerade 
medarbetare med möjlighet till ett långt och berikande yrkesliv. Ett arbete på Sociala 
omsorgsförvaltningen skapar meningsfullhet och stolthet var dag. 

Sociala omsorgsnämnden redovisar ett resultat till och med november +12,8 mkr. Prognosen för 
helåret är +11 mkr. 

2  Nämndens verksamhet 

2.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

tkr Utfall 
perioden 

Budget 
perioden 

Period- 
avvikelse 

Årsbudget Prognos 
avvikelse 

Statsbidrag 13 138 7 519 5 619 8 972 6 000 

Avgifter och övriga intäkter 105 372 101 669 3 703 111 044 4 000 

Summa intäkter 118 510 109 188 9 322 120 016 10 000 

      

Personalkostnader -492 639 -488 207 -4 432 -531 859 -5 500 

Lokalkostnader -20 597 -20 788 191 -22 678 0 

Material och tjänster -288 586 -289 204 618 -315 810 -1 100 

Kapitalkostnader -581 -763 182 -832 0 

Summa kostnader -802 403 -798 962 -3 441 -871 179 -6 600 

      

Buffert 0 -6 955 6 955 -7 587 7 600 

Nettokostnad -683 893 -696 729 12 836 -758 750 11 000 
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Kommunbidrag 696 729 696 729  758 750  

Resultat efter kommunbidrag 12 836 0  0  

      

Resultatanalys 
Sociala omsorgsnämnden redovisar ett resultat till och med november på +12 836 tkr. Nämndens 
prognos för helåret är +11 000 tkr. 

Intäkter: prognos +10 000 tkr 

På intäktssidan har statsbidragen varit högre än budgeterat. Statsbidraget i enlighet med 
överenskommelsen om God och nära vård 2022 meddelades i mitten av mars i år, och har inte tagits 
med i budget 2022. Mer i statsbidrag från Migrationsverket avseende ersättning för stödinsatser samt 
hälso- och sjukvård för nyanlända än budgeterat. Även ersättning från Försäkringskassan för personlig 
assistans är högre än budgeterat. 

Personalkostnader: prognos - 5 500 tkr 

Personalkostnaderna har en prognos på ett underskott på -5 500 tkr. 

Material och tjänster: prognos -1 100 tkr 

Externa placeringar inom socialpsykiatrin har ett underskott. 

Färre beslutade timmar personlig assistans LSS ger i nuläget ett överskott medan fler antal beslut med 
personlig assistans enligt SFB ger högre kostnader än budgeterat. Sammantaget innebär 
volymförändringarna inom personlig assistans i nuläget en budget i balans. 

Buffert: prognos +7 600 tkr 

Årets buffert för oförutsedda kostnader har inte fördelats av nämnden och beräknas inte att behöva 
användas. 

2.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

tkr Utfall  
perioden 

Budget 
perioden 

Period 
avvikelse 

Årsbudget Prognos 
avvikelse 

Central administration      

Intäkt 959 149 810 164 1 000 

Kostnad -27 392 -29 405 2 013 -32 310 2 000 

Nettokostnad -26 433 -29 256 2 823 -32 146 3 000 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 357 -1 503 146 -1 640 100 

Nettokostnad -1 357 -1 503 146 -1 640 100 

Vård och omsorg i ordinärt boende      

Intäkt 1 723 764 959 909 1 000 

Kostnad -23 716 -18 518 -5 198 -20 545 -6 000 

Nettokostnad -21 993 -17 754 -4 239 -19 636 -5 000 
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tkr Utfall  
perioden 

Budget 
perioden 

Period 
avvikelse 

Årsbudget Prognos 
avvikelse 

Vård och omsorg i särskilt boende      

Intäkt 6 405 6 482 -77 7 116 0 

Kostnad -84 862 -80 926 -3 936 -87 978 -5 000 

Nettokostnad -78 457 -74 444 -4 013 -80 862 -5 000 

Insatser enl LSS      

Intäkt 108 106 100 410 7 696 110 326 8 000 

Kostnad -658 245 -660 766 2 521 -720 146 1 500 

Nettokostnad -550 139 -560 356 10 217 -609 820 9 500 

Övrig vård och omsorg      

Intäkt 1 260 1 383 -123 1 501 0 

Kostnad -6 774 -7 844 1 070 -8 560 800 

Nettokostnad -5 514 -6 461 947 -7 059 800 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 -6 955 6 955 -7 587 7 600 

Nettokostnad 0 -6 955 6 955 -7 587 7 600 

Totalt      

Intäkt 118 453 109 188 9 265 120 016 10 000 

Kostnad -802 346 -805 917 3 571 -878 766 1 000 

Nettokostnad -683 893 -696 729 12 836 -758 750 11 000 

2.2.1 Central administration 

Inom verksamheten central administration redovisas främst kostnader för centrala stödfunktioner. 

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar +3 000 tkr i budgetavvikelse. Avvikelsen beror på vakanta tjänster och 
tjänstledigheter inom stödfunktioner, där det inte blir helårskostnad under 2022. Plusprognos avseende 
intäkterna avser statsbidraget i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård. 

2.2.2 Politisk verksamhet 

Inom verksamheten politisk verksamhet redovisas kostnader för arvoden och övriga 
sammanträdeskostnader samt nämndsekreterare. 

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar +100 tkr i budgetavvikelse. 

2.2.3 Vård och omsorg i ordinärt boende 

Inom verksamheten vård och omsorg i ordinärt boende redovisas SoL insatser som utförs i ordinärt 
boende. Insatserna som redovisas i det här avsnittet är korttidsvård, boendestöd och hemtjänst. 
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Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar -5 000 tkr i budgetavvikelse. Minusprognosen för boendestöd avser främst 
underskott i personalkostnaderna men även p.g.a. fler utförda timmar än budgeterat. Även 
korttidsverksamhet socialpsykiatri har en minusprognos till följd av att samplaneringsmöjligheten med 
gruppbostad socialpsykiatri inte finns kvar. Flytt av korttidsboendet till Gamla Kyrkvägen under kvartal 
1 2023 med möjlighet till samplanering med annan enhet och en budget i balans har skjutits fram 
tidsmässigt. 

2.2.4 Vård och omsorg i särskilt boende 

Inom verksamheten vård och omsorg i särskilt boende redovisas bostad med särskild service enligt SoL 
för personer med psykisk funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvårdsinsatser för målgruppen. 
Insatserna verkställs inom nämndens gruppbostäder samt genom externa placeringar. 

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar -5 000 tkr i budgetavvikelse. Underskott i socialpsykiatrin finns i 
förvaltningens egna gruppbostäder och bland köpta platser i annan kommun. Nybyggnationen av 
gruppbostad Johannelundsgatan med färdigställande under 2024 kan innebära hemtagning av 
placeringar i annan kommun. 

2.2.5 Insatser enligt LSS 

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. 

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar +9 500 tkr i budgetavvikelse, där +5 000 tkr av överskottet avser 
statsbidrag från Migrationsverket avseende ersättning för stödinsatser samt hälso- och sjukvård för 
nyanlända. 

Egna gruppbostäder LSS har ett tillfälligt överskott där budget för vårdtyngd för nya boendet med 
inriktning demens inte används fullt ut än. Ett överskott där inflyttning till gruppbostäder inte har 
verkställts så som planerat. Inflyttningen planeras verkställas under hösten och vårdtyngden på 
demensboendet har ökat och kommer att öka under året. 

2.2.6 Övrig vård och omsorg 

Inom verksamheten vård och omsorg redovisas övriga insatser enligt SoL för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar +800 tkr i budgetavvikelse. Större delen av avvikelsen beror på att 
aktiveringspedagogerna inte varit anställda hela året. 
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3  Verksamhetsmått 

3.1 Funktionshinderverksamhet LSS 

3.1.1 Personlig assistans 

Verksamhetsmått Utfall Nov 2021 Utfall Nov 2022 Årsbudget 
2022 

Antal personer med personlig ass enl LSS 56 62 60 

Antal personer med personlig ass enl SFB 182 181 180 

Antal timmar personlig assistans enl LSS 7 744 14 300 166 000 

Varav retroaktiva beslut, antal timmar 84 211 0 

Retroaktiva beslut avser en eller flera månader och kan även avse tidigare år. 
Antal timmar personlig assistans enl. LSS: få timmar utfall i nov 2021 beroende på ett avdrag för timmar som redovisats tidigare under året och 
inte utbetalats. Detta för att antalet timmar totalt jan-nov skulle bli rätt. 

3.2 Funktionshinderverksamhet SoL 

3.2.1 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått Utfall Nov 2021 Utfall Nov 2022 Årsbudget 
2022 

Antal personer med boendestöd 236 213 245 

Antal utförda timmar boendestöd 1 425  16 150 
 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
socialomsorg@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Johanna Holmer 
Handläggare 
033 355809 
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Beslut om svar till IVO på begäran om redovisning av 
åtgärder efter tillsyn av bostad med särskild service 
Hambogatan 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att avge nedan angivet svar på begäran från 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om redovisning av åtgärder efter 
tillsyn av bostad med särskild service Hambogatan. 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har, efter tillsyn av bostad med 
särskild service vid Hambogatan 2, i sitt beslut daterat 2022-10-25 konstaterat 
följande brist: 

- Hänsyn till bemanning medför att begränsande rutin tillämpas i 
verksamheten. 

Sociala omsorgsnämnden har uppmanats att inkomma med svar på hur bristen 
kommer att åtgärdas. Förlängd svarstid i ärendet har beviljats t.o.m. 14 
december.  

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, Redovisning av åtgärder efter tillsyn, Dnr SON 2022-00170 

Beslutet expedieras till 
1. Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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