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Datum 
2021-06-14 

 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämndens ledamöter kallas härmed till sammanträde 
måndagen den 21 juni 2021 kl. 17:30. 
 
OBS att länk till nämndens arbete med riskanalys, med start kl. 11:00, 
skickas ut separat! 
 
Plats:  Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 6, 
sammanträdesrum Visen 
 
Sammanträdet inleds med genomgång och beslut av eventuella  
sekretessärenden kl. 17.30 – ca 17.35. 
 
Endast presidiets ledamöter kan delta på plats. Övriga ledamöter deltar via 
Teams-länk som skickas ut inför sammanträdet 
 
Sociala omsorgsnämnden har beslutat att inte ta emot besök från allmänheten 
under sammanträdet. Beslutet har fattats för att minska smittspridning av 
coronaviruset. Nämnden tar emot frågor från allmänheten via 
synpunktshanteringen. 
 
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 

OBS – Även gruppmötena bör genomföras på distans så långt det är möjligt. 
Förslagsvis kan gruppledaren sitta i mötesrummet på förvaltningen och hålla i 
mötet. 

Förhinder anmäls alltid till David Englund, 033 353854 eller via e-post: 
david.englund@boras.se 
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Datum 
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Ärende 
1. Beredning av ärenden i gruppmöte 

   

2. Val av protokolljusterare 
   

3. Begäran om yttrande och handlingar om ej verkställt beslut - 
Kontaktperson 9 § 4 LSS 
Dnr 2021-00078 1.1.3.1 1 

4. Förvaltningen informerar 
   

5. Information: Uppföljning av Borås Stads arbete med integrationsfrågor 
Dnr 2021-00077 1.1.3.1 1 

6. Månadsuppföljning ekonomi t.o.m. maj 2021 
Dnr 2021-00038 1.2.4.1 1 

7. Riskanalys och Intern kontroll 2021 
Dnr 2020-00159 1.1.3.1 1 

8. Remiss - Motion: Menssäkra Borås 
Dnr 2021-00070 1.1.3.1 1 

9. Revisionsberättelse och revisionsredogörelse 2020 för Sociala 
omsorgsnämnden 
Dnr 2021-00086 1.2.4.1 1 

10. Projekteringsframställan Rydsvägen LSS 
Dnr 2021-00097 1.1.3.1 1 

11. Initiativärende: Låt brukare på LSS-boende få använda kontokort 
Dnr 2021-00036 1.1.3.1 1 

12. Remiss - Initiativärende: Våga lära av privata utförare - för Borås Stads 
bästa!  
Dnr 2019-00153 1.1.3.1 1 

13. Ordförandebeslut: Sommargåva till anställda 2021 
Dnr 2021-00108 1.1.3.1 1 

14. Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2021-00001 1.1.3.1 1 

15. Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 
Dnr 2021-00002 1.1.3.1 1 

16. Övriga frågor 
   



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
socialomsorg@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Sofie Karlsson 
Handläggare 
033 358279 
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Datum 
2021-06-21 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2021-00078 1.1.3.1 
 

  

 

Begäran om yttrande och handlingar om ej verkställt 
beslut - Kontaktperson 9 § 4 LSS 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Med anledning av Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) begäran om 
yttrande avseende ovan rubricerade ärende önskar nämnden lämna följande 
yttrande.        

Sammanfattning 
IVO överväger att ansöka om utdömande av särskild avgift hos 
förvaltningsrätten när ett gynnande beslut inte blir verkställt inom skälig tid (28 
a § lagen [1993:387] om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS). IVO 
begär därför underlag i ärendet för att kunna bedöma om oskäligt dröjsmål 
uppstått i samband med verkställighet av beslutet.  

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande samt tillhörande handlingar. 
Anstånd att svara har medgetts till den 30 juni 2021.               

Beslutsunderlag 
1. Begäran om yttrande och handlingar om ej verkställt beslut - Kontaktperson 
9 § 4 LSS, IVO                             

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

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

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 
2021-06-21 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2021-00038 1.2.4.1 
 

  

 

Månadsuppföljning ekonomi t.o.m. maj 2021 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljning ekonomi 
t.o.m. maj 2021.        

Sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden redovisar en budgetavvikelse till och med maj på 2 
258 tkr. Fem tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet positivt med 3 
020 tkr. Budgetavvikelse exklusive buffert uppgår till -762 tkr. Prognosen för 
helåret är i nuläget enligt årsbudget. 

Personalkostnader 
Personalkostnaderna hittills i år har en positiv budgetavvikelse på 2 012 tkr. 
Några större positiva avvikelser avser en ny gruppbostad som öppnat några 
veckor senare än budgeterad, +1 100 tkr, färre deltagare på daglig verksamhet 
p.g.a. pandemin har hittills genererat plus på personalkostnaderna med 1 100 
tkr och under våren har förvaltningen haft två vakanta 
verksamhetschefstjänster. 

Material 
Prognosen är att materialbudgeten har ett överskott på 752 tkr, detta utifrån 
tidigare års budgetavvikelser. 

Externa placeringar 
Externa placeringar inom socialpsykiatrin har en prognos på ett underskott på -
2 000 tkr. 

Övriga tjänster 
Under posten övriga tjänster redovisas bl.a. kostnad för beviljade timmar 
personlig assistans. Fler antal beviljade timmar personlig assistans enligt LSS 
jämfört med budgeterat antal ger en negativ budgetavvikelse på -8 000 tkr. 
Kostnaden finns i område Myndighet som betalar ut ersättning för beviljade 
timmar till externa utförare samt till verkställigheten inom förvaltningen. 
Timmarna är en prognos utifrån nuläge. Enligt Borås stads budget 2021 ska 
nämnden ha en löpande dialog med Kommunstyrelsen för att diskutera hur 
hantering av volymökningen ska ske.               

Beslutsunderlag 
1. Månadsrapport t.o.m. maj 2021 Sociala omsorgsnämnden                            
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Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 14 juni 2021. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 

 
Månadsrapport maj 
Sociala omsorgsnämnden 
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1  Inledning 
Sociala omsorgsnämnden arbetar tillsammans för att personer med funktionsnedsättning kan leva ett 
gott liv i en välmående verksamhet. Nämnden har identifierat målbilder för att staka ut de viktigaste 
områdena att lägga fokus på de kommande åren. För att kunna bibehålla och utveckla kvaliteten i 
verksamheterna krävs att nämnden arbetar aktivt med: 

• Att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla personal och att möta 
framtidens behov från målgrupperna. 

• Att kunna göra brukare aktiva/delaktiga då förväntningarna på välfärden ökar. 

Sociala omsorgsnämnden redovisar en budgetavvikelse till och med maj på 2 258 tkr. Prognosen för 
helåret är i nuläget enligt årsbudget. 

2  Nämndens verksamhet 

2.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

tkr Utfall 
perioden 

Budget 
perioden 

Period- 
avvikelse 

Årsbudg
et 

Prognos Års-        
avvikelse 

Ersättning fr 
Försäkringskassan SFB 32 618 32 552 66 78 126 78 126 0 

Statsbidrag och övriga bidrag 6 859 6 909 -50 16 586 16 586 0 

Avgifter och övriga intäkter 9 419 8 781 638 20 761 20 761 0 

Summa intäkter 48 896 48 242 654 115 473 115 473 0 

       

Personalkostnader -193 077 -195 089 2 012 -508 075 -506 075 2 000 

Lokalkostnader -8 411 -8 439 28 -20 433 -20 433 0 

Material -3 921 -4 790 869 -12 016 -11 264 752 

Externa placeringar annan 
kommun -25 813 -25 231 -582 -57 900 -59 900 -2 000 

20 första timmarna 
Försäkringskassan -24 156 -23 750 -406 -57 000 -57 000 0 

Övriga tjänster -75 958 -72 573 -3 385 -176 760 -184 760 -8 000 

Kapitalkostnader -302 -350 48 -841 -841 0 

Summa kostnader -331 638 -330 222 -1 416 -833 025 -840 273 -7 248 

       

Buffert 0 -3 020 3 020 -7 248 0 7 248 

Nettokostnad -282 742 -285 000 2 258 -724 800 -724 800 0 

       

Kommunbidrag 285 000 285 000  724 800 724 800  

Resultat efter 
kommunbidrag 2 258 0  0 0  
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Resultatanalys 
Sociala omsorgsnämnden redovisar en budgetavvikelse till och med maj på 2 258 tkr. Fem tolftedelar av 
nämndens buffert påverkar resultatet positivt med 3 020 tkr. Budgetavvikelse exklusive buffert uppgår 
till -762 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget enligt årsbudget. 

Personalkostnader 

Personalkostnaderna hittills i år har en positiv budgetavvikelse på 2 012 tkr. Några större positiva 
avvikelser avser en ny gruppbostad som öppnat några veckor senare än budgeterad, +1 100 tkr, färre 
deltagare på daglig verksamhet p.g.a. pandemin har hittills genererat plus på personalkostnaderna med 
1 100 tkr och under våren har förvaltningen haft två vakanta verksamhetschefstjänster. 

För enheter som inte har en budget i balans fortsätter arbetet med att samplanera bemanningen. 

Diagrammet nedan visar personalkostnaderna, utfall och budget, för 2020 och 2021. Budgeten är inte 
linjär under året utan är periodiserad med hänsyn till löneavtal och semestervikarier. Budget 2021 har 
även periodiserats för ob-tillägg mm avseende december 2020 som utbetalas och blir en kostnad i 
januari 2021. Detta ger en mer rättvisande bild av aktuell budgetavvikelse. 

 
Material 

Prognosen är att materialbudgeten har ett överskott på 752 tkr, detta utifrån tidigare års 
budgetavvikelser. 

Externa placeringar 

Externa placeringar inom socialpsykiatrin har en prognos på ett underskott på -2 000 tkr. 

Övriga tjänster 

Under posten övriga tjänster redovisas bl a kostnad för beviljade timmar personlig assistans. Fler antal 
beviljade timmar personlig assistans enligt LSS jämfört med budgeterat antal ger en negativ 
budgetavvikelse på -8 000 tkr. Kostnaden finns i område Myndighet som betalar ut ersättning för 
beviljade timmar till externa utförare samt till verkställigheten inom förvaltningen. Timmarna är en 
prognos utifrån nuläge. Enligt Borås stads budget 2021 ska nämnden ha en löpande dialog med 
Kommunstyrelsen för att diskutera hur hantering av volymökningen ska ske. 
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2.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

tkr Utfall  
perioden 

Budget 
perioden 

Period-
avvikelse 

Årsbudg
et 

Prognos Års-      
avvikelse 

Gemensam administration       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -11 935 -12 000 65 -30 002 -29 452 550 

Nettokostnad -11 935 -12 000 65 -30 002 -29 452 550 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -570 -666 96 -1 620 -1 620 0 

Nettokostnad -570 -666 96 -1 620 -1 620 0 

Vård och omsorg i ordinärt 
boende       

Intäkt 560 399 161 1 091 1 091 0 

Kostnad -6 969 -5 287 -1 682 -13 420 -13 420 0 

Nettokostnad -6 409 -4 888 -1 521 -12 329 -12 329 0 

Vård och omsorg i särskilt 
boende       

Intäkt 2 556 2 396 160 5 752 5 752 0 

Kostnad -37 080 -36 076 -1 004 -90 991 -92 241 -1 250 

Nettokostnad -34 524 -33 680 -844 -85 239 -86 489 -1 250 

Insatser enl LSS och SFB       

Intäkt 45 275 44 828 447 107 143 107 143 0 

Kostnad -272 408 -273 464 1 056 -688 877 -696 477 -7 600 

Nettokostnad -227 133 -228 636 1 503 -581 734 -589 334 -7 600 

Övrig vård och omsorg       

Intäkt 550 620 -70 1 487 1 487 0 

Kostnad -2 721 -2 730 9 -8 115 -7 063 1 052 

Nettokostnad -2 171 -2 110 -61 -6 628 -5 576 1 052 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 -3 020 3 020 -7 248 0 7 248 

Nettokostnad 0 -3 020 3 020 -7 248 0 7 248 

Totalt       

Intäkt 48 941 48 243 698 108 225 115 473 0 

Kostnad -331 683 -333 243 1 560 -840 273 -840 273 0 

Nettokostnad -282 742 -285 000 2 258 -724 800 -724 800 0 
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2.2.1 Central administration 

Inom verksamheten central administration redovisas främst kostnader för centrala stödfunktioner. 

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar 550 tkr i budgetavvikelse. Avvikelsen beror på tjänstledigheter mm som inte 
ersätts med vikarier. 

2.2.2 Politisk verksamhet 

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

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar 0 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 boendestöd och hemtjänst. 

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar 0 tkr i budgetavvikelse. Den negativa budgetavvikelsen för 2019 och 2020 
avseende överförda brukare från Vård- och äldrenämnden kommer att regleras under året genom en 
budgetöverföring. 

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 -1 250 tkr i budgetavvikelse. Externa placeringar inom socialpsykiatrin har 
ett underskott på -2 000 tkr. Inom verksamheten prognostiseras även med några övriga diverse 
plusposter. 

2.2.5 Insatser enl LSS och SFB 

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 i nuläget -7 600 tkr i budgetavvikelse. Troligtvis används inte hela budgeten 
för material, ett överskott på 400 tkr. Inom gruppbostäderna finns det några enheter som har ett 
underskott och förvaltningen kommer att fortsätta det pågående arbetet med att samplanera 
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bemanningen. 

Fler antal beviljade timmar personlig assistans enligt LSS jämfört med budgeterat antal ger en negativ 
budgetavvikelse på -8 000 tkr. Timmarna är en prognos utifrån nuläge. Enligt Borås stads budget 2021 
ska nämnden ha en löpande dialog med Kommunstyrelsen för att diskutera hur hantering av 
volymökningen ska ske. 

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 1 052 tkr i budgetavvikelse. Ett överskott på 1 052 tkr från budget till 
aktiveringspedagoger. Nämnden har för avsikt att anställa två medarbetare med särskild kompetens 
kring psykisk ohälsa men rekryteringen har flyttats fram p.g.a. covid-19. 

2.2.7 Buffert 

Nämndens buffert för året är 7 248 tkr och motsvarar 1% av årets kommunbidrag. Bufferten är avsedd 
för oförutsedda kostnader som kan uppkomma under året. 

Årets buffert är periodiserad och ligger med som en tolftedel av periodens budget varje månad. Årets 
buffert väger upp underskottet för volymökning beviljade timmar personlig assistans LSS. Nämnden 
behöver ha en buffert för ev. nya externa placeringar. 

3  Verksamhetsmått 

3.1 Funktionshinderverksamhet LSS 

3.1.1 Personlig assistans 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2020 Utfall Maj 2021 Årsbudget 
2021 

Antal personer med personlig ass enl LSS 66 66 66 

Antal personer med personlig ass enl SFB 176 177 170 

Antal timmar personlig assistans enl LSS 12 506 12 884 166 133 

Varav retroaktiva beslut, antal timmar 91 142 0 
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Retroaktiva beslut avser en eller flera månader och kan även avse tidigare år. 

3.2 Funktionshinderverksamhet SoL 

3.2.1 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2020 Utfall Maj 2021 Årsbudget 
2021 

Antal personer med boendestöd 228 208 245 

Antal utförda timmar boendestöd 933  14 760 

Timmarna per maj 2021 är inte rapporterade ännu. 
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Sociala omsorgsnämnden 
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Remiss - Motion: Menssäkra Borås 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att avstå från att yttra sig.        

Ärendet i sin helhet 
Vänsterpartiet har i en motion till Kommunfullmäktige yrkat att Borås Stad på 
prov inför menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter. Ärendet har 
remitterats till Kommunstyrelsen, som skickat ärendet på remiss till nämnder 
och bolag.   

Sociala omsorgsförvaltningen anser att det är behjärtansvärt förslag, men 
konstaterar att finansieringen av förslaget inte är fullt utredd varför nämnden 
avstår från att yttra sig.       

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Motion menssäkra Borås 
2. Motion: Menssäkra Borås                                

Samverkan 
Anmäls vid nästa FSG. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



Motion 

Menssäkra Borås 
 

Hälften av alla människor föds med en livmoder. Mens är en del av många unga tjejers och 

kvinnors vardag i Borås. Under en livstid går kroppen igenom ungefär 450 menscykler. Trots 

det är inte mensskydd ett lika självklart inslag på offentliga toaletter som toalettpapper är. Att 

tamponger och bindor inte finns tillgängligt på alla toaletter i ett land som brukar kallas ett av 

världens mest jämställda är förunderligt. I november 2020 beslutade det skotska parlamentet 

enhälligt att införa gratis mensskydd till landets kvinnor, sedan 2018 erbjuds redan gratis 

mensskydd på skolor och universitet. Nya Zeeland har nyligen fattat beslut om gratis 

mensskydd för alla skolelever som behöver det, mot bakgrund av att en av tolv flickor stannar 

hemma från skolan vid mens för att de inte har råd med mensskydd. 

 

I Sverige bedrivs kampanjen ”Menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, skolor och offentliga 

rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En menssäkrad toalett tillhandahåller 

mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. Alla som någon gång fått sin mens vid ett oväntat 

tillfälle och inte haft tillgång till mensskydd vet vilket obehag det skapar, kanske allra mest 

för unga som nyligen fått sin första mens. Menssäkrade toaletter skapar trygghet.  

 

I flera kommuner har frågan om tillgång till mensskydd uppmärksammats. Forshaga kommun 

har exempelvis menssäkrat sin simhall, sina idrottshallar och en fritidsgård, biblioteken var 

sedan tidigare menssäkrade. De menar att det är lika självklart som att offentliga lokaler 

erbjuder plåster till dem som behöver. Menssäkrade toaletter kan bidra till att tjejer och 

kvinnor känner sig bekväma att delta i olika aktiviteter, vilket är en viktig jämställdhetsfråga. 

Borås Stad skulle kunna prova att menssäkra några verksamheter, exempelvis inom skola, 

kultur eller fritid. Om provverksamheten faller väl ut skulle den kunna utökas till flera 

verksamheter. Detta skulle vara ett utmärkt sätt att stärka Borås Stads arbete för jämställdhet. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 

- Att Borås Stad, i enlighet med intentionerna i texten ovan, på prov inför menssäkrade 

toaletter i en eller flera verksamheter. 
 

 

Borås 2021-03-08 

 

Inger Landström (V) 

Ida Legnemark (V) 

Peter Lund (V) 

Anita Spjuth (V) 
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Revisionsberättelse och revisionsredogörelse 2020 för 
Sociala omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att lägga revisionsredogörelse och 
revisionsberättelse för Sociala omsorgsnämnden 2020 till handlingarna.        

Sammanfattning 
Vi har granskat Sociala omsorgsnämndens verksamhet och årsredovisning 
2020. 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 tre av de tre indikatorer som 
Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. Kommunfullmäktiges enda 
uppdrag till nämnden är inte genomfört. 

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

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 
invånare att överklaga fattade beslut och för Sociala omsorgsnämnden att ta det 
övergripande ansvaret för sina verksamheter. 

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. 
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Stadsrevisionen tillstyrker att Sociala omsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet 
för år 2020.                  

Beslutsunderlag 
1. Revisionsberättelse och revisionsredogörelse 2020 för Sociala 
omsorgsnämnden                              
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
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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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SKRIVELSE 
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1(2) 

Datum 
2021-06-21 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2021-00097 1.1.3.1 
 

  

 

Projekteringsframställan Rydsvägen LSS 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens 
projekteringsframställan avseende Rydsvägen LSS, Häljasjö 1:102, Gånghester.        

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplanering 2020-2022 framställt sitt 
behov till Lokalförsörjningsnämnden om ny gruppbostad LSS. Boendet 
kommer att få inriktningen autism med 5 lägenheter.  

Förstudiekonto öppnades 2020-11-17.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2021 med en 
projektbudget om 18 500 tkr. 

 Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 
förstudien gällande nybyggnad av gruppbostad LSS (inriktning autism) med 
särskild service på anvisad tomt på Rydsvägen, Gånghester. Lokalerna är 
utförda med projektbeskrivning och styrdokument (Tillägg vid utformning av 
gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning inom LSS-verksamhet i 
Borås Stad) som riktlinje. Boendet/huvudbyggnaden är utformat på samma sätt 
som det nyligen uppförda LSS boendet på Backhagsvägen i Sjömarken och 
består av 5 lägenheter med tillhörande kök/gemensamhetsutrymme och har en 
total area på 507 m2 BRA. Rydsvägen LSS får även en separat lokal för daglig 
verksamhet på tomten. Den totala byggnadsarean på tomten inklusive 
komplementbyggnader är 595 m2 BRA. Boendet är utformad som ett standard-
LSS för personer med funktionsnedsättning (ej stora funktionsnedsättningar).  

Boendet kommer att få egna entréer utifrån. Byggnaden ska P-märkas och 
uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön. Solceller kommer att 
installeras på en av takytorna. 

Projektering vår 2021. Byggstart preliminärt hösten 2021 med preliminär 
inflyttning hösten 2022.               

Beslutsunderlag 
1. Investeringskalkyl Rydsvägen LSS-boende 
2. Budgetsammanställning Rydsvägen LSS-boende 
3. Ritningar Rydsvägen LSS                                
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Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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2021-06-21 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2021-00108 1.1.3.1 
 

  

 

Ordförandebeslut: Sommargåva till anställda 2021 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisat ordförandebeslut läggs till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 
Ordförandebeslut fattat 2021-06-08 redovisas till nämnden.               

 

Beslutsunderlag 
1. Ordförandebeslut 2021-06-08, SON 2021-00108                            
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Datum 
2021-06-21 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2021-00108 1.1.3.1 
 

  

 

Ordförandebeslut: Sommargåva till anställda 2021 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att Sociala omsorgsförvaltningens 
medarbetare får en sommargåva till värdet av 400 kronor.        

Ärendet i sin helhet 
Skatteverkets tillfälliga skattefrihet för gåvor till anställda har förlängts till att 
gälla för perioden 1 januari till 31 december 2021. Det finns möjlighet att ge 
gåvor till ett värde av sammanlagt 2000 kronor, förutom sedvanliga jul -och 
jubileumsgåvor. 

Kommunstyrelsen ser gåvan till de anställda som en positiv gest till sina 
medarbetare i samband med Stadens 400-årsjubileum samt en möjlighet för 
ökad lokal handel i Borås, och rekommenderar nämnderna att fatta 
motsvarande beslut. Detta gäller även nämnder som förväntar sig ett 
ekonomiskt underskott vid årets slut. I sedvanlig ordning sker sedan en 
prövning i bokslutet för 2021. Då bestäms vilket resultat som respektive nämnd 
kommer att bära med sig till nästa år.     

Sociala omsorgsnämndens presidium är överens om att en sommargåva till 
värdet av 400 kronor ska ges till Sociala omsorgsförvaltningens medarbetare.           

 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

 

 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
socialomsorg@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Marita Magnusson 
Handläggare 
033 358161 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-06-21 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2021-00001 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 
1. Protokoll 2021-04-07 lokal samverkansgrupp LSG, område 3 

Dnr SON 2021-00035 2.3.1.1 

2. Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 
Carin Löfving, ansvarskod 306202, startdatum 2021-04-07 
Ivanka Zejnilovic, ansvarskod 308185, startdatum 2021-04-19 
Susanna Lindberg, ansvarskod 300302, startdatum 2021-05-04 
Daniel Ashman, ansvarskod 308115 och 308116, startdatum 2021-04-19 

3. Beslut om avslut beslutsattest: 
Ivanka Zejnilovic, ansvarskod 306202, slutdatum 2021-04-07 
Maria Wall, ansvarskod 308116 och 308185, slutdatum 2021-05-06 

4. 2021-05-12 
Beslut att inte inleda utredning enligt lex Sarah LSS 
Dnr SON 2021-00091 3.7.0.3 

5. 2021-05-12 
Beslut att inte inleda utredning enligt lex Sarah SoL 
Dnr SON 2021-00084 3.7.0.3 

6. 2021-05-26 
Utredning enligt lex Sarah SoL avslutas 
Dnr SON 2021-00059 3.7.0.3 

7. 2021-05-28 
Utredning enligt lex Sarah SoL avslutas 
Dnr SON 2021-00064 3.7.0.3 

8. Anställningsbeslut Sociala omsorgsförvaltningen ärendenummer  
30:2021:9 – 30:2021:20 enligt förteckning 

9. Protokoll 2021-06-21 Sociala omsorgsnämndens socialutskott 
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Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-06-21 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2021-00002 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.       

Anmälningsärenden 
1. 2021-05-07 

Beslut 2021-05-02 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 3394-20 

2. 2021-05-10 
Beslut från Kommunfullmäktige 2021-04-29, § 82, Revidering av  
Borås Stads program för föräldraskapsstöd 
Dnr KS 2021-00093 1.2.2.1 

3. 2021-05-10 
Beslut från Kommunfullmäktige 2021-04-29, § 79, Årsredovisning 2020 
Dnr KS 2021-00039 1.2.4.1 

4. 2021-05-10 
Beslut från Kommunfullmäktige 2021-04-29, § 80, Personalekonomisk 
redovisning 2020 
Dnr KS 2021-00274 2.3.1.0 

5. 2021-05-10 
Beslut från Kommunfullmäktige 2021-04-29, § 87, Stöd till Borås näringsliv 
Dnr KS 2020-00330 1.2.4.25 

6. 2021-05-25 
Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2776-21 

7. 2021-05-25 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 6256-20 

8. 2021-05-25 
Dom 2021-05-24 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 6387-20 

9. 2021-05-25 
Skrivelse 2021-05-24 från kommunalråden i Borås Stad - Uppdaterad 
rekommendation om närvaro för ledamöter i Kommunstyrelsen, övriga 
nämnder samt i bolagsstyrelser i Borås Stad med anledning av 
Coronapandemin 
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10. 2021-05-27 
Dom 2021-05-25 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3776-20 

11. 2021-05-27 
Beslut från Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 99, Tilläggsbudget 2 2021 
Dnr KS 2021-00208 1.2.4.1 

12. 2021-05-27 
Beslut från Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 102, Rapportering av ej 
verkställda gynnande biståndsbeslut t.o.m. 31 december 2020 
Dnr KS 2020-00401 3.7.2.25 

13. 2021-05-28 
Beslut från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 2000-21 

14. 2021-05-28 
Beslut 2021-05-27 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 6643-20 

15. 2021-06-03 
Dom 2021-06-02 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5646-20 

16. 2021-06-03 
Dom 2021-06-02 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5033-20 

17. 2021-06-04 
Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping, dnr FJO 2021/194 

18. 2021-06-08 
Dom 2021-06-07 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 7292-20 

19. 2021-06-08 
Beslut från Kommunstyrelsen 2021-05-17, § 212, Information om 
ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2021 
Dnr KS 2021-00322 3.7.1.0 

20. 2021-06-08 
Beslut från Kommunstyrelsen 2021-05-17, § 218, Uppföljning intern 
kontrollplan 2020 
Dnr KS 2021-00221 1.2.3.2 

21. 2021-06-08 
Beslut från Kommunstyrelsen 2021-05-17, § 219, Revidering av  
Regler för internhyra 
Dnr KS 2020-00309 2.6.4.0 

22. 2021-06-09 
Beslut 2021-06-07 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om 
anmälan enligt lex Sarah – ärendet avslutas 
Dnr SON 2021-00026 3.7.0.3 

23. 2021-06-09 
Dom 2021-06-08 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 6073-20 
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Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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