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1 Inledning
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom individ och
familjeomsorgens delområde barn och familj och vuxna samt för ensamkommande barn. Nämnden har
även ett kommunövergripande samordningsansvar vad avser boendesituationen för människor som är
socialt utsatta och långt ifrån den ordinarie bostadsmarknaden.
Nämnden har dessutom två av Kommunfullmäktige fastställda samarbetsuppdrag. Ett särskilt
samarbetsuppdrag gällande barn och unga i riskzonen samt ett särskilt samarbetsuppdrag för boende
processen "mjuka frågor". De särskilda samarbetsuppdragen är därmed också ett sätt att tydliggöra
ansvar och befogenheter i frågor av gemensam karaktär.
Natthärbärget Kastanjen (Badhusgatan) ska hålla öppet året runt.
Nämnden ska medverka med socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och de som
kommer att etableras i Borås.
Arbetet med att stärka familjehemsvården ska fortsätta under 2019.
Unga asylsökande som fyller 18 år ska få stanna kvar i Borås Stad till dess den enskildes ansökan om
asyl är avgjord.
Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad.
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2 Strategiska målområden - indikatorer och
uppdrag
2.1 Människor möts i Borås
Målbild
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och
stärker självkänslan.

2.1.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T1 2019

Kommentar

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i
uppdrag att, inom ramen för sitt
samordningsansvar, klargöra samt
tydliggöra mandat och befogenheter
kopplat till biståndsbeslut om sociala
bostäder.

Delvis
genomfört

Utifrån sitt uppdrag samordnade nämnden
en arbetsgrupp med deltagare ifrån de
kommunala bostadsbolagen och övriga
berörda förvaltningar. Gruppens arbete
resulterade i ett förslag som skickades till
Kommunstyrelsen. Förslaget, som
tydliggjorde ansvar för anskaffning av
lägenheter respektive, "en väg in" för
sociala boendefrågor har sedan varit ute
på remiss men inget beslut är fattat.

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i
uppdrag att utreda hur vi på bästa vis kan
samordna bostäder åt de som nu är
utanför bostadsmarknaden.

Delvis
genomfört

Nämnden lämnade i juni 2018 ett förslag
till Kommunstyrelsen på hur vi på bästa
sätt kan samordna bostäder för de som
befinner sig utanför bostadsmarknaden.

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska
under året starta ett drogfritt stödboende
för personer med
missbruksproblematik. Detta är en viktig
del för att skapa ett anpassat utbud vilket
är nödvändigt för att brukare med olika
behov ska ges förutsättningar att bo
genom stöd av interna insatser.

Delvis
genomfört

Nämnden kommer i augusti 2019 att
starta ett drogfritt stödboende.

Borås Stad ska utreda förutsättningarna
för att inrätta en stödverksamhet för
kvinnor i prostitution.
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Arbetslivsnämnden.
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2.2 Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde
2019

Utfall T1
2019

6,4

6,8

6

6,9

15,3

12,8

11

11,9

Andel sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Målvärdet för 2019 är 6,0 %, utfallet i tertial 1 blev 6,9 %.
Individ- och familjeomsorgsnämnden 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.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Målvärdet för 2019 är 11 årsarbetare, utfallet i tertial 1 blev 11,9 årsarbetare.
Individ- och familjeomsorgsnämnden har timavlönade inom boendeverksamheten där krav ställs på
bemanning under dygnets alla timmar.

3 Intern kontroll
3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal
eller varje tertial.
Verksamhet /
Process
Rekrytering

Riskbild

Kontrollmoment med
analys

Risk för att kvaliteten
blir lägre till följd av låg
bemanning

Följa antalet vakanta
tjänstefaktorer inom
myndighetsutövning
Inga vakanser gällande
myndighetsutövning i april
2019.
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Åtgärd
Satsning för att
attrahera, rekrytera
och
kompetensutveckla.
Flera
utbildningssatsningar
påbörjas hösten 2018
såsom Yrkesresan för
nyanställda samt
Systemteoretisk
utbildning för övriga.
Andra
rekryteringssatsningar
genomförs.

5(16)

Verksamhet /
Process
Rekrytering
Familjehem

Riskbild
Risk att inte kunna
rekrytera och behålla
familjehem

Kontrollmoment med
analys

Åtgärd

Följa antalet interna
familjehem

Förstärkt
familjehemsvård

Antal internt
familjehemsplacerade barn
ökade något under 2018 och
ligger kvar på cirka 80 under
tertial 1, 2019. Även antal
interna familjehem med ett
eller flera aktuella
familjehemsuppdrag ökade
något och är i mars 58
stycken. De befintliga interna
familjehemmen tar emot fler
barn i varje hem än tidigare
och vi har numera två
jourhem där omsättningen på
placeringar är större och ger
därmed utslag i statistiken.
Senaste rekryteringseventet
har genererat flera
ansökningar och flertalet
utredningar pågår i
dagsläget. Externt
familjehemsplacerade barn
minskade med cirka en
tredjedel under 2018 och var
i december 17 stycken. I
mars 2019 är det 19 barn.
Gällande internt placerade
asylsökande barn och antal
familjehem med pågående
placeringar är antalen i nivå
med föregående år, ca 28
barn/ca 21 familjehem.
Föregående år minskade
antalet externt
familjehemsplacerade barn
kraftigt, från 28 barn i januari
till 3 i augusti. I mars månad
är det 2 placerade barn i 2
externa familjehem.
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3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning
Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt.
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas
dessa risker tillsammans med åtgärder.
Verksamhet /
Process
Rekrytering

Riskbild
Risk för att kvaliteten blir
lägre till följd av låg
bemanning

Riskbedömning
2019
16

Direkt åtgärd
Uppföljning av åtgärder i
KAL-planen
Pågående
Kommentar KAL-planen
följs upp kontinuerligt och
ett antal åtgärder har
genomförts under 20182019 vilket sammantaget
resulterat i att
myndighetsutövning har
samtliga tjänster
bemannade för
närvarande.
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4 Nämndens verksamhet 1
4.1 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Utfall april
2018

Utfall april
2019

Budget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
Tkr

Statsbidrag

25 453

14 115

22 472

22 472

0

Avgifter och övriga intäkter

20 185

16 217

39 984

39 984

0

Summa intäkter

45 638

30 332

62 456

62 456

0

-68 238

-66 025

-201 197

-198 877

2 320

-8 969

-4 387

-13 072

-13 072

0

-56 698

-51 218

-133 567

-151 775

-18 208

-194

-188

-582

-582

0

-134 099

-121 818

-348 418

-364 306

-15 888

0

0

-2 888

0

2 888

-88 461

-91 486

-288 850

-301 850

-13 000

288 850

288 850

0

Tkr

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

84 614

Resultat efter
kommunbidrag

-3 847

-91 486

0

-13 000

-13 000

Godkänt ianspråktaget
ackumulerat resultat

0

0

0

0

0

Godkända "öronmärkta"
projekt

0

0

0

0

0

-3 847

-91 486

0

-13 000

-13 000

0

0

0

0

0

Resultat jfr med
tillgängliga medel
Ackumulerat resultat

Resultatanalys
Individ- och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 13 000 tkr för år 2019.
Underskottet består av:









Central administration plus 800 tkr
Politisk verksamhet plus minus noll
Allmän IFO-Administration plus 1 500 tkr
Barn och ungdomsvård minus 11 858 tkr
Vård av vuxna minus 6 330 tkr
Flyktingverksamhet plus minus noll
Buffert plus 2 888 tkr
Totalsumma minus 13 000 tkr.
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4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av
Kommunfullmäktige
Projekt

Totalt godkänt
belopp

Utfall tom
2018-12-31

Utfall 2019-04

Återstår

Summa

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inga kostnader för öronmärkta projekt beslutade av
Kommunfullmäktige.

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Utfall april
2018

Utfall april
2019

Budget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
Tkr

2 900

832

978

978

0

Kostnad

-5 090

-5 181

-16 045

-15 245

800

Nettokostnad

-2 190

-4 349

-15 067

-14 267

800

0

0

0

0

0

Kostnad

-584

-802

-2 135

-2 135

0

Nettokostnad

-584

-802

-2 135

-2 135

0

1 185

5 440

8 771

8 771

0

Kostnad

-23 663

-25 810

-81 117

-79 617

1 500

Nettokostnad

-22 478

-20 370

-72 346

-70 846

1 500

4 515

3 973

8 967

8 967

0

Kostnad

-44 399

-45 557

-126 288

-138 146

-11 858

Nettokostnad

-39 884

-41 584

-117 321

-129 179

-11 858

4 314

4 796

14 045

14 045

0

Kostnad

-27 639

-29 177

-93 138

-99 468

-6 330

Nettokostnad

-23 325

-24 381

-79 093

-85 423

-6 330

32 724

15 291

29 695

29 695

0

-32 724

-15 291

-29 695

-29 695

0

0

0

0

0

0

Tkr
Central administration
Intäkt

Politisk verksamhet
Intäkt

Allmän IFO-verksamhet
Intäkt

Barn- och ungdomsvård
Intäkt

Vård av vuxna
Intäkt

Flyktingverksamhet
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Övrig verksamhet
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Utfall april
2018

Utfall april
2019

Budget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
Tkr

Intäkt

0

0

0

0

0

Kostnad

0

0

0

0

0

Nettokostnad

0

0

0

0

0

Intäkt

0

0

0

0

0

Kostnad

0

0

-2 888

0

2 888

Nettokostnad

0

0

-2 888

0

2 888

45 638

30 332

62 456

62 456

0

-134 099

-121 818

-351 306

-364 306

-13 000

-88 461

-91 486

-288 850

-301 850

-13 000

Tkr

Buffert

Totalt
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Individ- och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 13 000 tkr för år 2019.
Underskottet består av:









Central administration plus 800 tkr
Politisk verksamhet plus minus noll
Allmän IFO-Administration plus 1 500 tkr
Barn och ungdomsvård minus 11 858 tkr
Vård av vuxna minus 6 330 tkr
Flyktingverksamhet plus minus noll
Buffert plus 2 888 tkr
Totalsumma minus 13 000 tkr.

Åtgärder pågår för att minska prognostiserat underskott genom Rätt matchat stöd, samarbetsmodell
mellan myndighet och öppenvård, där alla komplexa ärenden ska övervägas i samverkan för att
möjliggöra interna alternativ. Används även vid omprövning/uppföljning, samt avslut av vård.
Strukturerat hemtagningsarbete innebär att öppenvårdskontakt med planering för hemgång ska finnas
redan vid placeringstillfället. En översyn och aktivt arbete med insatsen kontaktfamilj och
kontaktperson har resulterat i färre beslut med dessa insatser och involverat nätverket. Strategiskt
arbete med tidiga insatser genom att öppna för begränsat antal serviceinsatser med möjlighet för
föräldrar och barn att själv söka hjälp. Utvecklar intensiv öppenvård för att möta behovet av mer
omfattande insatser och flytta fram eller korta av heldygnsvård. Inom arbetet med Förstärkt
familjehemsvård kommer förvaltningen ha alternativ till externköpt familjehemsvård. Arbetet med
ansvar och gränssnitt i förhållande till andra vårdgivare, samt använda gällande överenskommelser och
rutiner för att nå överenskommelse.
Central administration
Central administration består av Förvaltningsledning, Kvalitet och utveckling, Ekonomifunktion HRfunktion samt övrig stödverksamhet. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheten med
ständiga förbättringar. Verksamheten beräknas göra ett överskott med 800 tkr beroende på ej tillsatta
tjänster.
Politisk nämnd
Politisk nämnd består av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 100 % av
nämndsekreterare. Verksamheten beräknas hålla sin budget.
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Allmän IFO verksamhet
Allmän IFO verksamhet består av administration av myndighetsutövning för barn och unga, unga
vuxna samt vuxna. Myndighetsutövningen barn och unga är uppdelad i fyra områden.
Myndighetsutövning vuxna är uppdelad i unga vuxna 18-25 år och vuxna.
Under allmän IFO-administration ingår även socialrådgivare, där nämnden ska medverka i de
familjecentraler som finns och de som kommer att etableras i Borås Stad
Övrig verksamhet under allmän IFO administration är familjerådgivning, familjerätt samt social jour.
Alla dessa tre verksamheter arbetar även med andra kommuner.
Sociala jouren har sedan 2018-12-01 två nya avtalskommuner. Verksamheten har reviderat och
tydliggjort avtalen utifrån vad som krävs för att ha en rättssäker och kvalitativ social jour. De
kommuner som ingår förutom Borås Stad är Bollebygd, Herrljunga, Mark, Tranemo, Svenljunga,
Ulricehamn samt Vårgårda.
Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse.
Verksamheten har fått medel från Socialstyrelsen för bemanning under år 2019 med 1 978 904 kr.
Verksamheten beräknas gå plus med 1 500 tkr framförallt beroende på alla tjänster inte är tillsatta under
året.
Barn och ungdomsvård
Barn och ungdomsvård 0-20 år består av institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser där
Dialogcentrum, boendestöd och kontaktverksamhet ingår. Övriga öppna insatser är fältverksamhet,
stödverksamhet, Barnahus samt bistånd som avser boende. Utväg, Ungdomsmottagning,
Spädbarnsverksamhet bedrivs tillsammans med Västra Götalandsregionen.
Nämnden ska fokusera på tidiga insatser och öka den enskildes delaktighet. All vård som ges med stöd
av Socialtjänstlagen ska ske i nära samarbete och samförstånd med samtliga parter och med barn och
ungas behov i centrum. Rätt matchat stöd, tillämpas så att den samlande kompetensen inom Individoch familjeomsorgsnämnden nyttjas optimalt och att stödet utformas och matchas utifrån den enskildes
behov.
Öppenvårdsinsatserna inom den sociala barn- och ungdomsvården innebär allt från stöd i ett tidigt
skede för att minska risken för framtida psykosociala svårigheter, till omfattande insatser för individer
där påtagliga problem redan visat sig.
Samarbetet med annan verksamhet och huvudman behöver fortsatt utvecklas och sker inom ramen för
nämndens samarbetsuppdrag. Ett välfungerande samarbete mellan olika aktörer och den enskilde är av
stor betydelse och verksamheten arbetar för att öka antalet samordnade individuella planer, SIP. Allt
för att uppnå bästa resultat av vård för den enskilde.
Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder med verksamheterna fältverksamheten, stödcentrum
och Dialogcentrum. En serviceinsats, Origo finns sedan januari 2018 och riktar sig till föräldrar med
barn. Stödet sker genom en begränsad och kortvarig samtalskontakt. Inom Dialogcentrum bedrivs
också barngruppsverksamhet genom Hopptornet som främst vänder sig till barn med separerade
föräldrar.
Verksamheten barn och unga beräknas göra ett underskott på 11 858 tkr. Underskottet består av:


Köp av externa platser minus 13 658 tkr.
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De stora underskotten inom köp av externa platser finns under verksamheterna:





HVB 13-20 år
Familjehemsplaceringar internt och externt, verksamheten har minskat köp av externa utförare
med 463 tkr januari-april 2019 jämfört med januari-april 2018.
Köp av HVB 13-20 år samt köp av familjehemsvård minus 17 658 tkr varav HVB - minus
8 520 tkr, familjehemsplatser minus 9 138 tkr.
Köp av öppenvårdsplatser minskar och beräknas göra ett överskott med 4 000 tkr.

Övriga verksamheter under barn och ungdomsvård beräknas göra ett överskott med 1 800 tkr.
Antal barn och unga med heldygnsinsatser var 2019-04-30, 156 st, 2019-03-31, 151 st, 2019-02-28, 158
st, 2019-01-31, 154 st.
Jämfört med 2018-04-30 141 st, 2018-03-31, 148 st, 2018-02-28, 153 st, 2018-01-31, 148 st.
Antal barn och unga med öppenvårds var 2019-04-30, 205 st, 2019-03-31, 200 st, 2019-02-28, 187 st,
2019-01-31, 183 st.
Jämfört med 2018-04-30 192 st, 2018-03-31, 211 st, 2018-02-28, 229 st, 2018-01-31, 219 st.
Arbetet med att stärka familjehemsvården ska fortsätta under 2019.
Verksamheten Barnahus som Individ- och familjeomsorgsnämnden bedriver ihop med
Västragötalandsregionen, Polisen, kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo,
Ulricehamn, Vårgårda Alingsås, Lerum samt Åklagarmyndigheten. Verksamheten är en
myndighetssamverkan i gemensamma lokaler för barn som misstänkts vara utsatta för brott. Med ett
Barnahus är det ett bättre bemötande och omhändertagande av barnet i utredningssituationen. I
verksamheten finns två samordnare som håller ihop arbete på Barnahuset.
Verksamheten Barnahus är i ekonomisk balans.
Vård av vuxna
Vård av vuxna består av institutionsvård, extern öppenvård och familjehemsvård för vuxna och
unga/vuxna med missbruksproblem. Interna insatser för vuxna med missbruksproblem där
verksamheterna Kaptensgatan, Klintesväng, Boendesocialenhet och Mobila teamet ingår. Individuellt
behovsprövad öppenvård och serviceinsatser utifrån missbruksproblematik på Cedern och
Yxhammarmottagningen. En öppen verksamhet för socialt utsatta på Träffen samt den
vräkningsförebyggande enheten vars uppdrag gäller alla i staden som riskerar vräkning.
Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar riktat mot gruppen unga vuxna med en egen
myndighetsutövning. Det har förbättrat möjligheten att nå gruppen och så småningom kommer det att
innebära ett bättre nyttjande av den samlade kompetensen inom individ och familjeomsorgen för att
bäst matcha stöd till den enskilde. Den riktade myndighetsutövningen innebär att unga vuxna som
tidigare inte haft insatser ifrån Socialtjänsten blivit synliggjorda och ökat inflödet.
Inom IFO vuxen hanteras utifrån biståndsbeslut boendesocialt stöd med andrahandskontrakt och
sociala kontrakt av den Boendesociala enheten. Det finns jourlägenheter för målgruppen
relationsvåldsutsatta och andra med biståndsbeslut, socialt kontrakt ifrån Arbetslivsnämnden samt
träningslägenheter för utslussning i samband med missbruksbehandling. Det vräkningsförebyggande
arbetet samordnas av nämnden och är en viktig del i Program mot hemlöshet. Hemlöshet är ett allt mer
centralt problem för socialtjänsten och nämndens samordningsansvar för socialt utsatta grupper med
behov av insatser från socialtjänsten är förtydligat i nämndens boendeuppdrag.
Det finns en verksamhet med blockhyrda lägenheter på Kaptensgatan med stöd för personer med
bestående psykisk och/eller fysisk ohälsa utifrån missbruk. Det finns även akutboendeplatser på
Badhusgatan med biståndsbeslut eter 10 nätter och ett boende med biståndsbeslut och dygnet runt
verksamhet på Klintesväng. Det finns möjlighet till kortare och längre tids dygnet runt boende på
Klintesväng med syfte att skapa förutsättningar för ett mer långsiktigt boende.
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Individ- och familjeomsorgsnämnden har en verksamhet på Badhusgatan på entreprenad.
Verksamheten är ett stödboende för personer med missbruksproblem i kombination med psykisk
ohälsa.
Verksamheten arbetar med Rätt matchat stöd för boendeinsatser, som är en viktig del i arbetet med att
minska behovet av externa boenden, tillsammans med starten av ett nytt drogfritt boende. Boendet
kommer på grund av svårigheter att skaffa lokaler att starta i augusti 2019.
IFO vuxen har två öppenvårdsmottagningar, Yxhammarsmottagningen och Cedern. Verksamheterna
arbetar med målgruppen 13 år och uppåt med riskbruk, missbruk eller beroende.
Yxhammarsmottagningen arbetar även med anhöriga och barn till anhöriga med missbruk. Inom
insatserna finns även mobila teamet och en strukturerad öppenvårdsinsats Smedjan som erbjuder
insatser som tidigare har köpt externt.
IFO-vuxen beräknas göra ett underskott på 6 330 tkr. Underskottet består av:





Köp av externa platser, tvång i öppenvård minus 3 300 tkr (Sammanlagd kostnad 5 330 tkr),
finns en budget på 2 000 tkr
Köp av platser i vård och omsorgsboende inom vård och äldreförvaltning, minus 131 tkr
Övriga köp av externa platser minus 4 469 tkr. Under övriga köp av externa platser är det
framförallt köp av Institutionsvård SoL
Övriga verksamheter under vuxen beräknas göra ett överskott med 1 570 tkr.

Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser var 2019-04-30, 55 st, 2019-03-31, 56 st, 201902-28, 60 st, 2019-01-31, 55 st.
Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser var 2018-04-30, 61 st, 2018-03-31, 57 st, 201802-28, 55 st, 2018-01-31, 54 st.
Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser var 2019-04-30, 88 st, 2019-03-31, 79 st,
2019-02-28, 79 st, 2019-01-31, 79 st.
Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser var 2018-04-30, 75 st, 2018-03-31, 70 st,
2018-02-28, 72 st, 2018-01-31, 70 st.
Flyktingverksamhet
Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande barn och finansieras av
Migrationsverket.
Verksamheten beräknas göra ett noll resultat.
Verksamheten bedriver ett stödboende. Ett fåtal platser köps externt.
Individ- och familjeomsorgsnämnden har tecknat ett avtal om Idéburet offentligt partnerskap, IOP
med aktörer från civilsamhället för de ensamkommande som är över 18 år.
Unga asylsökande som fyller 18 år ska få stanna i Borås Stad till dess den enskildes ansökan om asyl är
avgjord.
Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser var 2019-04-30, 84 st, 2019-03-31, 84 st, 2019-0228, 93 st, 2019-01-31, 99 st.
Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser var 2018-04-30, 143 st, 2018-03-31, 155 st, 2018-0228, 154 st, 2018-01-31, 163 st.
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5 Samarbetsuppdrag
Boendeprocessen
Nämnden har ett samordningsuppdrag gällande ansvarsfördelning och arbetssätt kring
boendeprocessen. Individ- och familjeomsorgsnämnden har våren 2018 lämnat ett förslag till
kommunstyrelsen som handlar om samordning av bostäder för de som är utanför bostadsmarknaden.
Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från flera nämnder samt kommunala
bostadsbolag och ger förslag på hur samordning och ansvarsdelning kan hanteras. I förslaget finns en
process framtagen som tydliggör de olika aktivitetsstegen från det att någon person vänder sig till Borås
stad och har behov av insatser beträffande en bostad. Här finns även en närmare definition kring vilken
målgrupp som avses. Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås bli ansvarig för att pröva rätten till
en social bostad (socialt kontrakt) och även ansvarig för insatser kopplat till boendet. Om förslaget blir
antaget återstår att ta fram närmare rutiner kring processen.
Ytterligare en arbetsgrupp ser över samverkansrutiner mellan Individ- och
familjeomsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen som i avvaktan
på den föreslagna arbetsgången ska tydliggöra och underlätta samverkan kring bl.a. boendefrågor.
Samarbetsuppdraget
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen arbetar med SSPF, vilket är en samarbetsform mellan
socialtjänst, skola, polis och fritid. Det finns en styrgrupp som följt upp arbetssätt och rutiner, vilket
görs årligen.
Samarbete finns även i närvårdssamverkan. Under 2018 upprättades totalt 84 SIP:ar (samordnad
individuell plan) och fram till och med 30 april 2019 har det upprättats 40 SIP:ar, vilket tyder på en
positiv trend.
Under hösten 2018 tog en gemensam arbetsgrupp, med representanter från Grundskoleförvaltningen
och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, fram en ny samverkansrutin som presenterats och
implementeras under våren 2019. Arbetsgruppen har arbetat fram LoSIP (lokal samordnad individuell
plan), vilken upprättas när en person har behov av insatser från olika verksamheter inom Borås Stad.
Arbetsgruppen har bland annat utgått ifrån strukturerna kring SIP (samordnad individuell plan), som
finns inom närvårdssamverkan. Registrering av LoSIP påbörjades 1 januari 2019 och fram till och med
30 april 2019 har 20 LoSIP upprättats.

6 Jämställdhetsperspektivet
Nämnden har påbörjat att närmare följa könsuppdelad statisk på olika områden såsom aktualiseringar,
återaktualiseringar och insatser för att utifrån denna statisk göra fördjupade analyser.
Förra året fanns en mycket liten övervikt för pojkar när det gäller de som har fått en insats i åldern 0-17
år. Detta återfinns även i år. I april hade 230 pojkar en insats och 196 flickor. En liten övervikt för
pojkar således. När det gäller öppenvårdsinsatser så är det ingen skillnad mellan könen. Skillnaden
uppkommer när det gäller placeringar utom hemmet. Detta kommer att analyseras ytterligare framöver
och visar enbart på några statistiska mått som hittills tagits fram.
Nämnden har anordnat en utbildning i Jämställdhetsintegrering för samtlig personal och för nämnden.
Plan är att följa upp detta i olika sammanhang såsom dialog på arbetsplatsträffar med mera.
Under våren 2019 har en som studerar till språkkonsult genomfört sin verksamhetsförlagda studietid i
nämndens verksamhet och då undersökt språk i utredningarna. Undersökningen var avgränsad och
enbart ett försök att se om det var möjligt att se skillnader i språkbruk. Genomgången visade på en
tendens till skillnad. Texter i utredningarna som handlade om pojkar innehöll fler verb (beskrivningar
av aktiviteter) än de texter som handlade om flickor.
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7 Verksamhetsmått
7.1 Individ- och familjeomsorg.
7.1.1 Barn och ungdom 0-20 år
7.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Utfall Apr 2018

Utfall 2018

Budget 2019

Utfall Apr 2019

Antal barn och
unga med
heldygnsinsatser

141

150

145

156

Antal barn och
unga med
öppenvårdsinsatser

192

215

210

205

Antal
ensamkommande
barn med
heldygnsinsatser

143

106

140

84

7.1.2 Vuxen
7.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Utfall Apr 2018

Utfall 2018

Budget 2019

Utfall Apr 2019

Antal vuxna
personer över 20 år
med
heldygnsinsatser

61

54

67

55

Antal vuxna
personer över 20 år
med
öppenvårdsinsatser

75

80

75

88
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8 Investeringar
8.1 Investeringar, årliga anslag
Investeringsprojekt
Tkr

Budget 2019

Utgift april
2019

Avvikelse
2019

Prognos
2019

Summa

Analys
Individ- och familjeomsorgsnämnden har inga investeringsprojekt.

8.2 Investeringar som löper över flera år
Tkr

Godkänd
utgift

Budget
2019

Utgift april
2019

Avvikelse
2019

Totalprogno
s projektet

Projekt
status

Summa

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

Analys
Individ- och familjeomsorgsnämnden har inga investeringsprojekt.

Individ- och familjeomsorgsnämnden, Tertial 1 2019

16(16)

Sida

SKRIVELSE

1(1)

Datum

Instans

2019-05-21

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2019-00046 1.2.4.1

Per-Olof Jinnegård
Handläggare

Budgetuppföljning efter april 2019, tertial 1
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen januariapril 2019, tertial 1 med helårsprognos. Budgetuppföljningen översändes till
Kommunstyrelsen.
Ärendet i sin helhet
Individ- och familjeomsorgsnämnden upprättar budgetuppföljning med
helårsprognos efter varje månad och redovisar denna för nämnden.
Beslutsunderlag
1. Tertial 1 2019 Individ- och familjeomsorgsnämnden.
Samverkan
Ärendet har 2019-05-09 samverkats med de fackliga organisationerna.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se

Mats Tolfsson
Ordförande
Anna-Lena Sellergren
Förvaltningschef

Individ och familjeomsorgsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Österlånggatan 74

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

