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Månadsuppföljning och prognos t.o.m. september 2018 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättad månadsuppföljning 

med helårsprognos efter september månad och skicka den till 

Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Sociala omsorgsnämnden har en budget på 626 700 tkr. Prognosen för helåret 

är ett negativt resultat på – 13 000 tkr. Handlingsplaner för en ekonomi i balans 

finns framtagna men dessa förväntas inte kunna ge nollresultat för året. 

Orsaken till den negativa prognosen är Försäkringskassans förändrade tolkning 

av LSS-lagen och den övervältring av kostnader till kommunen som den nya 

tolkningen leder till samt nämndens fortsatta problem med att bemanna sina, i 

sammanhanget, små enheter utifrån den nya arbetstidsmodellen.         

Beslutsunderlag 
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1  Inledning 

I nämndens budgetförslag 2018 uppmärksammades behovet av en ökad ram med hänvisning till 
övervältring från Försäkringskassan, svårigheter att anpassa schemaläggning till heltider och gällande 
kollektivavtal, ökat vård och omsorgsbehov och höga ohälsotal. Nämnden har efter beslut i 
Kommunfullmäktige fått en utökad ram på 6 000 tkr. Trots utökad ram och en åtgärdsplan för att 
uppnå en ekonomi i balans redovisar nämnden en betydligt försämrad negativ prognos motsvarande 
minus 13 000 tkr. 

Åtgärdsplanen involverar hela nämndens verksamhetsområden och har fokuserat på åtgärder som ska 
leda till minskad ohälsa, åtgärder som stödjer fortsatt utveckling av samplanering och effektiv 
schemaläggning, vakansprövning av tjänster samt åtgärder som leder till minskade kostnader för inköp 
och köp av tjänster samt genomföra verksamhetsanpassningar för att minska/avsluta kostnader. 

Då det gäller att vakanshålla tjänster och minska köp av tjänster och material har nämndens åtgärder 
följt upprättad plan. Insatser för att bromsa utvecklingen kring sjukfrånvaron har börjat ge resultat då 
den negativa utvecklingen stannat av och frisknärvaron har därmed ökad något. Planerade 
verksamhetsanpassningar i form av att avsluta ineffektiv dagverksamhet, ej fullvärdigt boende och 
samorganisera korttidsverksamhet har också fått önskad effekt. Det ökade vård- och omsorgsbehovet 
som kopplas till fler äldre i boenden och mer komplexa diagnoser hos nämndens målgrupper har ställt 
krav på ökad bemanning i aktuella situationer. LSS säger goda levnadsvillkor och detta tillsammans med 
nämndens ansvar för arbetsmiljön försvårar för enheterna att anpassa personalkostnaderna till tilldelad 
ram. Prognos för verkställighet enligt Sol i eget boende och särskilt boende är fortsatt negativ men 
kostnadsutvecklingen har brutits i förhållande till 2017. Detsamma gäller för 
gruppboenden/servicebostäder enligt LSS och daglig verksamhet/daglig sysselsättning. 

Nämnden konstaterar att utvecklingen av beviljade timmar och personer med beslut kring LSS har 
fortsatt att öka. Det har inte heller varit möjligt att minska placeringar enligt Sol och LSS. Däremot kan 
nämnden notera att avsaknad av beslut från FK i nivå med behovet av personlig assistans enligt 
socialförsäkringsbalken lett till ansökan och beslut om särskild bostad som ökat nämndens kostnader i 
flera ärenden. Sedan augusti verkställer nämnden ett specifikt ärende till en kostnad av 10 -12 tkr per 
dygn. Fortfarande har också nämnden ett exceptionellt kostsamt barnärende att verkställa utan 
ersättning från Försäkringskassan. 

Utförandet av personlig assistans är den del som svarar för det största underskottet i förhållande till den 
ersättning som utgår för att utföra beviljad insats. Utförandet sker av assistansgrupper alternativt av ett 
LSS-team som utför korta insatser flera gånger per dag. Samplaneringen har så här långt inte hanterat 
schemaplaneringen. 

Sammanfattningsvis kommer nämnden att fortsätta arbetet mot att uppnå önskad effekt med upprättad 
plan för en ekonomi i balans och sträva efter fler möjligheter till fortsatta effektiviseringar. 

2  Nämndens verksamhet 

2.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 2017-

09 
Utfall 2018-

09 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 596 1 466 4 149 5 249 1 100 
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Tkr 
Utfall 2017-

09 
Utfall 2018-

09 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Avvikelse 

Tkr 

Avgifter och övriga intäkter 225 162 245 399 347 614 339 614 -8 000 

Summa intäkter 225 758 246 865 351 763 344 863 -6 900 

Personal -327 457 -335 459 -437 683 -440 683 -3 000 

Lokaler -14 464 -14 102 -19 910 -19 910 0 

Övrigt -387 417 -377 218 -513 393 -522 700 -9 307 

Kapitalkostnader -926 -878 -1 270 -1 270 0 

Summa kostnader -730 264 -727 657 -972 256 -984 563 -12 307 

Buffert (endast i budget)   -6 207  6 207 

Nettokostnad -504 506 -480 792 -626 700 -639 700 -13 000 

Kommunbidrag 491 253 474 611 626 700 626 700 0 

Resultat efter kommunbidrag -13 253 -6 181 0 -13 000 -13 000 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Resultat jfr med tillgängliga 
medel 

-13 253 -6 181 0 -13 000 -13 000 

Ackumulerat resultat      

Resultatanalys 

Nämnden prognos för helåret visar på ett underskott på minus 13 000 tkr jämfört med budget. Den 
största orsaken till försämringen är att kostnaderna för personlig assistans fortsätter att öka. Den nya 
tolkningen av reglerna kring assistans leder till att nämndens kostnader ökar för både 
myndighetsutövning och verkställighet. I juni fick nämnden 6 000 tkr i extra kommunbidrag för dessa 
kostnadsökningar. En annan orsak är nämndens ökade vård och omsorgsbehov där bla 
åldersstrukturen ställer nya krav på omsorg och bemanning. Nämnden kommer att begära täckning i 
årsbokslutet för kostnader i ett speciellt barnärende, kostnaderna för perioden jan-sep är 2 752 tkr. 

I avvikelsen efter september är all fordran och alla skulder periodiserade mot balanskonto. Den största 
fordran är mot Försäkringskassan och den är på dryga 19 000 tkr, bokad mot balanskonto och 
medräknat i resultatet. De största skulderna är externa kostnader för boende och personlig assistans. 

Nämnden har en åtgärdsplan för en ekonomi i balans som tar avstamp i förra årets negativa resultat. 
Nämnden har fortsatt problem med att bemanna sina, i sammanhanget, små enheter utifrån det 
gällande kollektivavtalet. Detta leder till svårigheter att få ett schema som passar verksamheten och 
personalkostnaderna blir väldigt höga. Nämnden brottas också med höga ohälsotal. I åtgärdsplanen för 
en ekonomi i balans är det dessa två faktorer som har störst påverkan. 

För myndighetsutövning LSS fortsätter övervältringseffekten från Försäkringskassan att ge väldigt höga 
kostnader för personlig assistans enligt LSS. Under juli, augusti och september var antalet beviljade 
timmar med personlig assistans enligt LSS de högsta någonsin. Under perioden jan-sep 2018 har 
timmarna ökat med ca 28 % jämfört med samma period förra året. En annan övervältringseffekt är att 
personer som tidigare haft personlig assistans enligt SFB ser sig tvingade att ansöka om boende med 
särskild service istället. En insats de blir beviljade utifrån behov. 

Nämnden har under året arbetet efter en åtgärdsplan för ekonomisk balans. Åtgärdsplanen har en 
helårseffekt motsvarande ca 15 000 tkr och det är av största vikt att de åtgärder som beskrivs i planen 
genomförs. Att identifierade åtgärder kopplat till ohälsotalen och samplanering inte får full effekt leder 
till att åtgärdsplanen inte får önskad effekt. 
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2.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 2017-

09 
Utfall 2018-

09 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Avvikelse 

Tkr 

Gemensam administration      

Intäkt 349 231 0 250 250 

Kostnad -20 801 -20 127 -29 893 -28 143 1 750 

Nettokostnad -20 452 -19 896 -29 893 -27 893 2 000 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -528 -918 -1 590 -1 590 0 

Nettokostnad -528 -918 -1 590 -1 590 0 

Vård och omsorg i ordinärt 
boende 

     

Intäkt 10 300 9 178 18 433 14 400 -4 033 

Kostnad -54 922 -34 394 -52 645 -49 867 2 778 

Nettokostnad -44 622 -25 216 -34 212 -35 467 -1 255 

Vård och omsorg i särskilt 
boende 

     

Intäkt 4 160 3 920 4 410 4 410 0 

Kostnad -68 736 -59 550 -69 058 -80 400 -11 342 

Nettokostnad -64 576 -55 630 -64 648 -75 990 -11 342 

Insatser enl LSS och LASS      

Intäkt 208 598 230 026 324 645 321 645 -3 000 

Kostnad -578 191 -604 900 -809 457 -814 557 -5 100 

Nettokostnad -369 593 -374 874 -484 812 -492 912 -8 100 

Övrig vård o omsorg för äldre 
och funktionshindrade 

     

Intäkt 2 351 3 510 4 274 4 200 -74 

Kostnad -7 073 -7 768 -9 612 -10 048 -436 

Nettokostnad -4 722 -4 258 -5 338 -5 848 -510 

Buffert      

Intäkt 0 0 0  0 

Kostnad 0 0 -6 207  6 207 

Nettokostnad 0 0 -6 207  6 207 

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      
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Tkr 
Utfall 2017-

09 
Utfall 2018-

09 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Avvikelse 

Tkr 

Kostnad      

Nettokostnad      

Totalt      

Intäkt 225 758 246 865 351 762 344 905 -6 857 

Kostnad -730 251 -727 657 -978 462 -984 605 -6 143 

Nettokostnad -504 493 -480 792 -626 700 -639 700 -13 000 

2.2.1 Gemensam administration 

Gemensam administration består av Förvaltningschef, HR-funktion, Ekonomifunktion och Kvalitet- 
och utvecklingsenhet. Gemensam administration ligger lite plus mot budget framförallt på 
personalkostnader där vissa tjänster ej ersätts enligt handlingsplan för en ekonomi i balans. 

2.2.2 Vård och omsorg i ordinärt boende 

2.2.2.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Enligt Borås Stads budget 2018 har den del av nämndens verksamhet som vänder sig till de som är 
under 65 år och i behov av omsorg enligt Socialtjänstlagen och kommunal hälso- och sjukvård (ej 
socialpsykiatri) flyttats till Vård och äldrenämnden. Arbete med att verkställa detta beslut pågår. 

Åtgärder 

Arbetet med att systematiskt följa upp insatser och verksamhetsmått inom hela myndighetsutövningen 
har gett en bättre intern kontroll och underlag för kommande prognostiseringar. Myndighetsbesluten 
kommer även i fortsättning enligt upprättad handlingsplan prövas mot aktuella domar och rättspraxis. 
Åtgärdsplan för ekonomisk balans finns framtagen. 

Analys av verksamheten 

Brist på korttidsplatser inom socialpsykiatrin kan, om det inte löses med hemmaplanslösningar innebära 
framtida behov av köpta externa placeringar och medföra ökade kostnader. 

Lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård som gäller from 2018-01-01 ersatte den 
tidigare betalningsansvarslagen. En överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen som reglerar kommunens betalningsansvar och in- och utskrivningsprocessen i 
Västra Götaland är beslutad av det politiska samrådsorganet SRO i VGR samt Västkom, innebär att 
antal dagar vid utskrivningsklara patienter inom psykiatrin ska minska från 30 till 3 dagar. SRO har 
beslutat att under 2019 inträder en kommuns betalningsansvar för enskilda som vårdats inom sluten 
psykiatrisk vård och som omfattas av överenskommelsen, 15 kalenderdagar efter att slutenvården 
meddelat att den enskilde är utskrivningsklar. Från och med 2020-01-01 till 2020-03-31 inträder 
kommunens betalningsansvar efter 7 dagar. From 2020-04-01 regleras betalningsansvaret på samma sätt 
oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård. 
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2.2.2.2 Insatser 

Boendestöd 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Avvikelsen mot budget är minus - 2 400 tkr. Underskottet beror till största delen på minskade intäkter 
på grund av låg utförandegrad. Prognos för helår - 3 400 tkr. 

Åtgärder  

Enhetschef tillsammans med medarbetare har arbetat fram handlingsplaner för en budget i balans. 
Fokus i handlingsplanen är att minska sjukfrånvaron och därmed minska kostnader för vikarier. Att öka 
intäkterna genom att öka utförandegraden är också ett prioriterat område. Det är fortsatt problem med 
att brukarna avbokar planerade insatser vilket genererar en låg utförandegrad och därmed minskade 
intäkter. Genomförda personalanpassningar har gett avsedd effekt och för första gången på lång tid 
uppvisar nu enheten en prognos i balans för personalkostnader. Verksamhetschef har gett i uppdrag till 
enhetscheferna om ytterligare personalanpassningar om tendensen fortsätter att brukarna frekvent 
avbokar planerade insatser. Minskade kostnader för material och tjänster är också en förutsättning för 
en budget i balans. 

Analys av verksamheten 

Det är fortsatt hög bomtid och många planerade insatser som avbokas av brukarna. Detta påverkar 
utförandegraden och därmed också intäkterna. Senaste månaden har dock den utförda tiden ökat något. 
För en budget i balans behöver enheten öka sina intäkter med ca 300 tkr per månad alternativt 
genomföra personalanpassningar i motsvarande nivå. Dialog med myndighetsutövning pågår gällande 
avslut av bistånd då brukarna frekvent avbokar beslutade insatser. Enhetscheferna måste särskilt arbeta 
med att förbättra kontinuiteten för att på så sätt öka utförandegraden och därmed intäkterna. 

2.2.3 Vård och omsorg i särskilt boende 

2.2.3.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser 

Det finns ett underskott gentemot budget vad gäller vård och boende för psykiskt funktionshindrade, 
orsaker kan beror på samsjuklighet men också för att vissa insatser är svåra att ge på hemmaplan. 

Beslut om bostad med särskild service enligt SoL verkställs inom nämndens gruppbostäder samt genom 
externa placeringar när behovet inte kan verkställas i egen regi. Enheten för myndighet eftersträvar i 
dialog med verkställigheten att andra insatser prövas först, som exempelvis boendestöd i ordinärt 
boende. 

Kostnaden för externa placeringar/ tvång i öppenvård förväntas kvarstå under 2018. 

Åtgärder 

För att inte utöka nuvarande nivå på antalet platser inom särskilt boende och balansera 
kostnadsökningar inom exempelvis hälso- och sjukvård och köpta tjänster är nämndens förebyggande 
arbete av stor vikt. Hemmaplanslösningar i form av stöd till personer i ordinärt boende behöver 
utvecklas tillsammans med boendestöd samt öppenvård där även bostadsfrågan är en central fråga för 
att insatserna på hemmaplan ska fungera. Åtgärdsplan för ekonomisk balans finns framtagen. 

Analys av verksamheten  

Det vräkningsförebyggande arbetet tillsammans med öppenvårdsinsatser eller boendestöd ska 
möjliggöra att människor behåller sin bostad i större utsträckning. Orsaken till externa placeringar kan 
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bero på brist på platser eller att brukarens behov inte kan tillgodoses inom befintlig verksamhet. 

Hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering ska tillgodose nämndens målgruppers behov av 
hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån det som regleras i hälso- och sjukvårdslag, överenskommelser kring 
hälso- och sjukvård mellan kommuner och Västra Götalandsregionen samt det som är angivet i 
nämndens reglemente. Kostnaderna har under de senaste åren ökat till följd av fler antal personer i 
behov av hjälpmedel. Ökningen kopplas till att aktuella målgrupper med funktionsnedsättning blir äldre 
och därmed får ett ökat behov av hälso- och sjukvård samt behov av hjälpmedel. 

  

2.2.3.2 Insatser 

Socialpsykiatri Gruppbostäder 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Avvikelsen mot budget är minus - 700 tkr. Jämfört med samma period 2017 uppvisar verksamheten ett 
förbättrat resultat på ca + 1 450 tkr. Underskottet som redovisas beror till stora delar på ökade 
personalkostnader utifrån höga sjuktal, ökad vårdtyngd samt ökat bemanningsbehov för att säkerställa 
en god arbetsmiljö. Detta leder till att all frånvaro som uppkommer på enheterna måste tillsättas med 
vikarier vilket resulterat i höga vikariekostnader. Prognos för helår - 1 200 tkr om framtagna 
handlingsplaner inte fullt ut får avsedda effekter. 

Åtgärder 

De åtgärdsplaner som har tagits fram inom verksamhetsområdet har gett viss effekt. Under hösten 
fortsätter arbetet med att se över bemanningen och på de enheter där det är möjligt kommer fortsatta 
anpassningar att genomföras. Enheterna har också fått i uppdrag att arbeta med ökad hälsa och 
handlingsplaner tas fram även för detta. Brukare med omfattande omvårdnadsbehov t ex beroende på 
demenssjukdom motiveras att söka vård- och omsorgsboende där behoven bättre kan tillgodoses. 

Analys av verksamheten 

Flera av socialpsykiatrins boenden redovisar underskott för personalkostnader utifrån höga sjuktal, 
ökad vårdtyngd samt ökat bemanningsbehov för att säkerställa en god arbetsmiljö. En tydlig tendens är 
att brukarnas allt komplexare funktionsnedsättningar, ökande ålder samt mer omfattande 
omvårdnadsbehov kräver en ökad personaltäthet som påverkar budgeten negativt. 

  

2.2.4 Insatser enligt LSS och LASS 

2.2.4.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker  

Antalet personer med insatsen personlig assistans ökade under 2017 och ökningen förväntas kvarstå 
2018. Övervältringen som initierats av FK till kommunen syns vid uppföljning av verksamhetsmått 
genom ökning av ärenden inom personlig assistans men också att beslut om bostad med särskild 
service till denna målgrupp som fått assistansersättningen indragen. 

Januari 2018 presenterade Regeringen nya lagförslag om personlig assistans till Riksdagen som trädde i 
kraft 1 april 2018. Lagen innebär att personlig assistans enligt LSS ska kunna beviljas för väntetid och 
beredskap under dygnsvila samt mellan hjälpinsatser vid aktiviteter utanför hemmet. Det är i dagsläget 
svårt att beräkna antal timmar samt ökat antal ansökningar/ beslut och ekonomiska konsekvenser men 



Sociala omsorgsnämnden, Månadsuppföljning september 9(13) 

kostnaderna för nämnden förväntas öka avsevärt genom denna lagändring. Brukare med beslut om 
personlig assistans samt beviljade timmar följs noggrant månadsvis. 

Åtgärder  

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att följa upp beslutade insatser och nyckeltal för att säkerställa 
en god intern kontroll. Beslut om insatser ska följas strikt av aktuell rättspraxis, beslut om eventuellt 
dubbla insatser som ex. särskilt boende och kontaktperson övervägs noga och följs upp oftare. 
Åtgärdsplan för ekonomisk balans finns framtagen. 

Analys av verksamheten  

Tendensen är att behoven av framtida insatser fortsätter att öka, det gäller även på nationell nivå. För 
att kunna planera för framtida behov behöver verksamheten tillsammans med såväl interna som externa 
aktörer vidareutveckla former för samverkan. Insatser ska exempelvis i möjligaste mån kunna erbjudas 
på hemmaplan, målgruppen idag har också andra krav på inriktning av verksamhet eller olika former av 
boenden. 

Kostnaderna för hälso- och sjukvård har under de senaste åren ökat till följd av att aktuella målgrupper 
med funktionsnedsättning blir äldre och därmed får ett ökat behov av hälso- och sjukvård samt behov 
av hjälpmedel. 

  

2.2.4.2 Insatser 

Servicebostäder 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Servicebostäder redovisar en budget i balans. Nya skattningar av brukarnas behov sker kontinuerligt vid 
förändringar och flera av enheterna har fått extra ersättning utifrån resursfördelningsmodellen (RFM). 

Åtgärder 

Arbetet med framtagna handlingsplaner pågår och de åtgärder som vidtagits har gett positiva effekter 
på ekonomin. Enheterna har också fått i uppdrag att arbeta med ökad hälsa och handlingsplaner tas 
fram även för detta. 

Analys av verksamheten 

Inom område servicebostäder har antalet lägenheter utökats i samband med uppstart av Klintesväng 10. 
I budget finns det under året inte täckning för denna volymökning och prognosen för 2018 är därför 
något osäker. Borttagandet av långa arbetspass samt följsamhet till det lokala kollektivavtalet är 
kostnadsdrivande för verksamheten. På flera av enheterna har det varit ett ökat behov av 
personalresurser b.la beroende på en ökad vårdtyngd samt att det inom verksamhetsområdet verkställs 
två beslut i assistansliknande form. För att kunna verkställa dessa beslut har det rekryterats särskilt 
utsedda personalgrupper, motsvarande ca 6,5 årsarbetare, vilket är kostnadsdrivande för 
verksamhetsområdet. 

AKL, Lss-team och Korttid 

AKL och Korttid följer budget, ett positivt resultat är att förvänta. 

Lss-team är fortfarande en ny verkställighet där resultatet behöver längre tid för att kunna ge en god 
analys. 

Boendesektionen 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Gruppbostädernas bemanningsbehov är morgon, em/kväll och helg vilket innebär det saknas dagturer 
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på flertalet enheter. Den nya arbetstidsmodellen resulterar i kostnadsökningar på grund av att man 
måste öka grundbemanningen för att ta bort korta och långa arbetspass men inte kan lägga ut timmarna 
på ett effektivt sätt. Ett par enheter har höga kostnader efter borttagande av dessa turer. Flera enheter 
har även lämnat in avsteg från kollektivavtalet med anledning av att hyresgästerna inte klarar byte av 
personal under ett arbetspass. Ett par enheter kan av schematekniska problem inte sänka arbets-passen 
enligt kollektivavtalet trots flera försök. Antalet nattjänster fortsätter öka i antal och ett arbete har 
påbörjats för att få till en nattorganisation för att samverka mellan enheterna och få till en bättre 
effektivitet. 

Åtgärder 

Arbete med handlingsplaner pågår. 

Analys av verksamheten 

Fler äldre har behov av vårdinsatser vilket innebär ökat antal personalresurser på flera enheter både på 
dag- och nattjänsterna. Ökade kostnader på ett par gruppbostad med anledning av mycket utåtagerande 
hyresgäster där handledning och utökning av personal är en åtgärd för att hantera både boende- och 
arbetsmiljö.  I september månad har många personal sagt upp sig och det behövs rekryteras 21 
personer, sjukskrivningstalen är fortsatt höga vilket blir en hård belastning för personal i tjänst då det är 
svårt att få vikarier. Det behövs även rekryteras 11 personal till den nya gruppbostaden som ska öppnas 
våren 2019. 

Personlig assistans 

Verkställigheten av personlig assistans går med ett minus om 9 000 tkr när fordringar och skulder är 
inräknade. Beräkna årsresultat och prognos är minus 13 000 tkr. Orsaken är bl a nattjour (kollektivavtal) 
där vi som arbetsgivare betalar för 4 timmar och får ersättning från försäkringskassan på 2 tim. Varje 
"nattärende" går minus ca 300 tkr per år. Assistansen verkställer för närvarande 18 brukare med 
nattjour, vilket innebär ett minus om ca 5 400 t kr/år. Kommunal assistans får även stå för sina egna 
sjuklönekostnader (ersättare vid sjukdom) jämfört med privata utförare som får sin sjuklönekostnad 
täckt av kommunen. 

En annan orsak är att det finns en svårighet att anpassa verksamheten efter det lokala kollektivavtalet, 
vilket har genererat ökade lönekostnader. Tolkning av LSS-lagen innebär bl a att brukare blir beviljade 
mindre timmar och kortare insatser. För att kunna verkställa besluten har en ny assistansgupp bildats, 
LSS teamet, vilket arbetar med flera brukare. En del av dessa ärenden är väldigt kostsamma att 
verkställa. LSS teamets uppdrag och funktion har följts upp med positiva resultat gällande både 
brukarnöjdhet och arbetsmiljö. Fortsatt utvärdering gällande ekonomiskt utfall ska göras under hösten 
då verksamheten så här långt inte kunnat ske inom ram för tilldelad ersättning. 

Daglig verksamhet, sysselsättning och Jobbresurs 

Daglig verksamhet gick med ett underskott på ca 4 000 tkr för 2017 därav har en handlingsplan 
framtagits för att få budget i balans. Prognosen för helåret efter genomförda åtgärder beräknas till 
minus2 400 tkr. Genomlysning och tät uppföljning av Daglig verksamhet, sysselsättning och Jobbresurs 
kommer att fortsätta tillsammans med enhetscheferna. Omvärldsanalys behöver även göras för att få en 
uppfattning om kommande behov för målgruppen. Då omsättning av personal och höga 
sjukskrivningstal är ett bekymmer inom daglig verksamhet är det av stor vikt att samarbetet med 
gruppbostäderna fortsätter. Sjukskrivningstalen följs upp varje månad. Planerade åtgärder i 
handlingsplanen genomförs men det ekonomiska resultatet dröjer med anledning av uppsägningstider 
av hyreskontrakt samt för omplanering för personal. Inom LSS ökar stadigt beslut om daglig 
verksamhet. Genomlysning pågår inom jobbresurs för att anpassa verksamheten och en tjänst 
vakanshålls. 
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2.2.5 Övrig vård och omsorg för äldre o funktionshindrade 

Mötesplats Berggården 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Enheten har en budget i balans. 

Analys av verksamheten 

Under hela 2018 pågår det fortsatta utvecklingsarbetet med stöd av PRIO-pengar. Fokus under året 
kommer även vara att utöka antalet deltagare samt att få fler från gruppbostäder som deltar i 
mötesplatsens aktiviteter. 

3  Verksamhetsmått 

De flesta budgetmått avser helår och är därför ett avsevärt högre värde än en månads utfall. I vissa fall 
saknas budgetmått helt och hållet, anledningen till detta är att budgetering av måttet inte anses ge något 
analysvärde. 

3.1 Funktionshinderverksamhet LSS 

3.1.1 Personlig assistans 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2017 Budget 2018 Utfall Sep 2018 

Antal personer med personlig assistans enligt 
LSS 

59 52 58 

Antal personer med personlig assistans enligt 
SFB 

177 201 176 

Antal beviljade timmar personlig assistans enligt 
LSS 

11 173 78 130 12 741 
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Måttanalys LSS 
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3.2 Funktionshinderverksamhet SOL 

3.2.1 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2017 Budget 2018 Utfall Sep 2018 

Antal personer med Boendestöd 136 415 223 

Antal utförda timmar Boendestöd 1 212 27 504 1 213 
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Remiss: Uppföljning av Överenskommelsen i Borås 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättat remissvar på 

”Uppföljningen av Överenskommelsen” och översända det till Fritids- och 

Folkhälsonämnden.    

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

I december 2016 antog Kommunfullmäktige Överenskommen med De idéburna 
organisationerna i Borås. Fritids- och folkhälsonämnden fick samordningsansvaret 
för arbetet och ansvarar därmed för uppföljning gentemot Kommunstyrelsen.  
 
För att de skall kunna fortsätta att utveckla det gemensamma arbetet och 
förutsättningarna för samverkan behöver Fritids- och folkhälsonämnden få svar på 
några frågor kring vad som har gjorts och hur nämnder och bolag tänker framåt 
inom området.  
 
I bilaga ”Sociala omsorgsnämndens svar Uppföljning av överenskommelse” 
återfinns nämndens svar på de frågor som Fritids- och folkhälsonämnden ställer.               

Beslutsunderlag 

1. Sociala omsorgsnämndens svar Uppföljning Överenskommelsen 

2. Överenskommelsen i Borås  

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden 

 

 

 

Yvonne Persson  

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 

 



Sociala omsorgsnämndens svar på 
Uppföljning av Överenskommelsen i Borås 
 

På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan med De idéburna 
organisationerna?  
 
Sociala omsorgsnämnden har: 
förlängt den IOP som vi har med Studieförbundet Vuxenskolan sedan 2016  
deltagit i nätverket för förvaltningarna kring överenskommelsen 
har haft dialog med två föreningar som ej har resulterat i någon överenskommelse 
Ansvarar för Lokala Funktionshinderrådet  
har gjort en direktupphandling från Folkuniversitetet 2017 
har kontakt med Svenska kyrkans diakoni med syfte att informera om varandras verksamheter 
anordnat en medborgardialog där en av frågeställningarna var vilken roll föreningarna skulle kunna ha 
i ett eventuellt aktivitetshus.  
 

 

Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)? 

Den IOP som Vuxenskolan och SON har avtalat om syftade till att nå ut med VIP-utbildningarna 

till personer som idag inte nödvändigtvis befann sig inom Sociala omsorgsförvaltningen. Att 

Vuxenskolan nu erbjuder denna utbildning borde på kort sikt resultera i att fler boråsare får 

vetskapen om VIP-utbildningen. På lång sikt hoppas vi att det leder till att fler personer får stärkt 

självkänsla vilket slutligen leder till minskade övergrepp. 

Nätverk överenskommelsen hålls i av Fritid och folkhälsoförvaltningen och syftar till att sprida 

kunskap och vara ett forum för diskussion om frågor och problem som kan uppstå i arbetet med 

överenskommelsen. Det är representanter från de olika förvaltningarna som utgör nätverket.  

Idag är det svårt att säga hur nätverket kommer boråsarna till gagn, både på lång och kort sikt.  

Funktionshinderrådet är tänkt att fungera så att de föreningar som representerar Sociala 

omsorgsnämndens målgrupp ska få utrymme att påverka de beslut som förvaltningen tar. På 

kort sikt ska rådet direkt kunna påverka enskilda beslut, och på lång sikt förväntas detta öka 

målgruppens inflytande i hur Sociala omsorgsnämnden driver sin verksamhet.  

Direktupphandlingen med Folkuniversitetet gav på kort sikt ökat utbud av aktiviteter på en av 

våra träffpunkter. På lång sikt var förhoppningarna att fler personer skulle lockas till träffpunkten 

och där med bryta den sociala isoleringen.  

Under medborgardialogen har boråsarna fått möjlighet att vara delaktiga redan i 

planeringsstadiet av ett aktivitetshus.   

  

Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan med De idéburna 

organisationerna? 



De allra största delarna av Sociala omsorgsnämndens verksamhet är lagstyrt och grunden till det 

som utförs finns i ett myndighetsbeslut. Det finns alltså en skyldighet att utföra det som är 

beslutat. Detta gör att det är få områden där SON:s verksamhet kan läggas på ideella föreningar.  

Ibland upplever SOF att de idéburna organisationerna har för små resurser, både 

kunskapsmässigt och personella för att hantera vår målgrupp.  

 

Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt sedan utveckla 
samarbetet med De idéburna organisationerna de närmaste åren? (Utgå från utmaningar i er 
egen verksamhet)  
 

De målgrupper som inte har rätt till daglig verksamhet men ändå står utanför ordinarie 
arbetsmarknad behöver sysselsättning. Om ett aktivitetshus för personer med psykisk ohälsa blir 
verklighet så bör en dialog med de idéburna organisationerna föras. 
 
 

Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för er att samverka? 

Intresseföreningarna för målgruppen har inte sökt samarbete i stor utsträckning. På SOF ser man 

tecken på att det finns en osäkerhet om vad en IOP är, detta gäller både förvaltning och föreningar.  

Där kanske man kunde tydliggöra, var går gränserna för vad som är en upphandling, IOP eller en 

överenskommelse.  

På medborgardialogen framkom att flera föreningar ser kommunen som konkurrenter. Detta skulle 

centrala överenskommelsearbetet kunna arbeta vidare med. 

 

Andra synpunkter? 

Sociala omsorgsförvaltningen upplever att de har goda relationer med intresseorganisationer 

och att det ibland läggs för mycket tid på att just samverka och nätverka. Utifrån de 

begränsningar som ovan beskrivits så tror vi inte att mer samverkan och nätverk alltid är svaret 

på frågan.  

Här ser SOF att det istället för ett allmänt nätverkande, så skulle det fungera bättre om man 

hade tydliga frågeställningar att samverka runt där berörda parter möts.  

 

 

 



Överenskommelsen i Borås

I Sverige har en Överenskommelse slutits på nationell nivå mellan regering,  
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och civilsamhällets organisationer för hur   
samverkan ska se ut mellan det offentliga och civilsamhället. Liknande Överenskommelser 
har också skett på regional och kommunal nivå runt om i landet.

Denna lokala Överenskommelse handlar om hur Borås Stad och Det Idéburnas organisationer 
i Borås ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Utmaningen blir hur man gemen-
samt kan upprätthålla och utveckla välfärden. I detta arbete stärks boråsarnas delaktighet 
och möjlighet att påverka. Representanter från Det Idéburna och Borås Stad har fört en 
dialog om förutsättningar för samverkan och resultatet är detta gemensamma dokument.

Parter  
Det Idéburna - civilsamhällets olika organisationer och representanter.
Staden - Borås Stad med dess politiker och tjänstemän.

Värdegrund
Samverkan utgår från sex principer som tillsammans bildar vår gemensamma värdegrund.

1. Självständighet och oberoende garanterar Det Idéburnas organisationer att vara   
 suveräna och bevara sin identitet i samarbetet med Staden.  

2. Öppenhet och insyn förutsätter tillgänglighet till information och en vilja till    
 öppenhet mot varandra och mot medborgarna om sina respektive verksamheter.

3. Mångfald handlar om alla människors möjlighet att utöva sitt engagemang och sina   
 intressen. Parterna skapar tillsammans förutsättningar för att de områden som 
 prioriteras i samverkan kan fullföljas.

4. Dialog förutsätter en struktur där parterna kan mötas på lika villkor.

5. Kvalitet betyder att Det Idéburna själva avgör kvaliteten i sin egen verksamhet. När det  
 idéburna utför verksamhet på uppdrag av Staden, är det Staden som avgör vilka krav på  
 kvalitet som gäller.

6. Långsiktighet förutsätter en organisation med långsiktiga relationer och kontinuerliga  
 träffar med företrädare från båda parter och med en gemensam agenda.



Det Idéburnas åtaganden
Det Idéburnas särart framgår särskilt av principen om självständighet och  
oberoende.

• Det Idéburnas aktörer representerar sina verksamheter i samarbetet med  
 Staden.

• Det Idéburna ansvarar själva för sin organisering och gör det på det sätt  
 det finner mest lämpligt.

• Det Idéburna åtar sig att informera kommunens invånare om sina  
 verksamheter och former att engagera sig på.

• Det Idéburna åtar sig att sprida information om Överenskommelsen inom  
 Det Idéburna.

• Det Idéburna ser dialogen med Staden som kontinuerlig och självklar.

• Det Idéburna ansvarar för att bjuda in övriga civilsamhället och Staden  
 till utbildningar som är relevanta.

• Det Idéburna tillhandahåller Staden aktuella kontaktuppgifter.



Borås Stads åtaganden
Stadens särart framgår särskilt av principen om öppenhet och insyn.

• Staden erkänner och visar respekt för det Det Idéburnas självständighet  
 och oberoende.

• Staden erbjuder ”en väg in” för Det Idéburnas organisationer för att göra  
 det lätt att hitta rätt i den kommunala organisationen samt i syfte att  
 förenkla och underlätta kontakten parterna emellan.

• Staden tar tillvara Det Idéburnas erfarenheter och särskilda kvalité.

• Staden åtar sig att stå för Stadens och Det Idéburnas organisationsresurser  
 som krävs för att Överenskommelsen ska fortleva och utvecklas.

• Staden ser till att Överenskommelsen och kunskap om Det Idéburna  
 förankras i den kommunala organisationen, både bland politiker och  
 tjänstemän.

• Staden ansvarar för att anordna och bjuda in till relevant utbildning för 
 Det Idéburna.

• Staden åtar sig att samordna och underlätta för boråsare att engagera sig  
 i Det Idéburna.



Gemensamma åtaganden och områden för samverkan
Definieras av principen om mångfald.

• Borås Stad och Det Idéburna har kommit överens om att gemensamt utveckla   
 välfärden i Borås när det gäller demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap 
 och social sammanhållning.

• Tillsammans ska parterna inspirera till samverkan, mobilisera kring gemen-
 samma intressen och utveckla samarbetsformer inom ramen för  
 Överenskommelsen i Borås.

Organisation och arbetssätt
Bygger på principerna om dialog, kvalitet och långsiktighet.

Det finns ett Samråd för Överenskommelsen i Borås. Det består av företrädare  
från Staden och från Det Idéburna. Samrådet träffas regelbundet och har  
ansvaret för att utveckla och fördjupa samarbetet. Parterna utser själva sina  
representanter.

Överenskommelsens arbete beskrivs i handlings- och uppdragsplaner. Dessa ska 
kontinuerligt följas upp. En gång om året arrangerar samrådet ett stormöte. Där 
redovisas innevarande års verksamheter och aktiviteter, samt nästkommande års 
verksamhet och inriktning.

Kontakt: Malin Andersson

Tel: 033-35 73 61

E-post: malin.andersson@boras.se

boras.se/overenskommelsen

Dokumentet gäller tillsvidare och följs upp hösten 2020.
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Revidering av dokumenthanteringsplan för Sociala 

omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden fastställer upprättat förslag till dokumenthanterings-

plan för Sociala omsorgsnämnden.        

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige antog 2012-12-20 Borås Stads arkivregler, reviderade den 

21 december 2016. Dessa regler gäller för Kommunfullmäktige och 

kommunens myndigheter. Med myndighet avses i reglerna Kommunstyrelsen 

och övriga nämnder, Kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala 

organ med självständig ställning. 

Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen, 

arkivförordningen, dessa arkivregler samt andra av Stadsarkivet utfärdade råd 

och anvisningar. 

Ett förslag på revidering av dokumenthanteringsplan för Sociala 

omsorgsnämnden har tagits fram för att den ska överensstämma med de 

organisationsförändringar som trädde i kraft 2017. Av revideringen framgår att 

Daglig verksamhet och Daglig sysselsättning har tillkommit och Individ- och 

familjeomsorg vuxen har tagits bort.   

Ett större arbete med nämndens dokumenthanteringsplan kommer att ske 

under 2019. Hela dokumenthanteringsplanen kommer att ses över och 

omarbetas, detta för att uppfylla Stadsarkivets krav för en dokumenthanterings-

plan i Borås Stad.   

Planen kommer därefter årligen ses över och revideras vid behov.                      

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige antog 2012-12-20 Borås Stads arkivregler, reviderade den 

21 december 2016. Dessa regler gäller för Kommunfullmäktige och 

kommunens myndigheter. Med myndighet avses i reglerna Kommunstyrelsen 

och övriga nämnder, Kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala 

organ med självständig ställning. 
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Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen, 

arkivförordningen, dessa arkivregler samt andra av Stadsarkivet utfärdade råd 

och anvisningar. 

Sociala omsorgsförvaltningen har tagit fram förslag på revidering av 

dokumenthanteringsplan för Sociala omsorgsnämnden för att den ska 

överensstämma med de organisationsförändringar som trädde i kraft 2017. 

Förslaget har skickats på samråd till Stadsarkivet i enlighet med Borås Stads 

arkivregler. Av revideringen framgår att Daglig verksamhet och Daglig 

sysselsättning har tillkommit och Individ- och familjeomsorg vuxen har tagits 

bort.  

Stadsarkivet har granskat dokumenthanteringsplanen och lämnat ett antal 

påpekanden i samrådsskrivelsen. Utöver framförda påpekanden har 

Stadsarkivet inga invändningar mot föreslagna gallringsbeslut. 

Samtliga påpekanden, förutom ett, har beaktats i den reviderade 

dokumenthanteringsplanen. Påpekandet under punkt 5 kommer att beaktas i 

kommande större arbete med nämndens dokumenthanteringsplan som 

kommer att ske under 2019:  

 Under 1.2 står i anmärkningen att för redovisningssystemet Agresso 

kommer en separat dokumenthanteringsplan att upprättas. Den delen ska 

strykas eftersom det inte kommer att ske på det sättet. Formuleringen bygger 

på ett äldre tillvägagångssätt att ta fram och redovisa dokumenthanterings-

planer. Precis som alla andra handlingar som myndigheten hanterar ska även 

handlingar inom verksamhetsområdet ekonomi knytas till de processer i 

vilka de förekommer, inklusive de som hanteras i Agresso, i den dokument-

hanteringsplan som redovisas utifrån den av Kommunstyrelsen beslutade 

informationsklassificeringsstrukturen och som myndigheten ska påbörja 

arbetet med 2019.  

Hela dokumenthanteringsplanen kommer att ses över och omarbetas, detta för 

att uppfylla Stadsarkivets krav för en dokumenthanteringsplan i Borås Stad. 

Planen kommer därefter årligen ses över och revideras vid behov. 

Beslutsunderlag 

1. Samrådsskrivelse från Borås Stadsarkiv 2018-09-20 

2. Dokumenthanteringsplan för Sociala omsorgsnämnden                                         

Beslutet expedieras till 

1. Stadsarkivet 

 

 

Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 
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Samråd inför Sociala omsorgsnämndens beslut om doku-
menthanteringsplan 
I enlighet med Arkivregler för Borås Stad har arkivmyndigheten, genom Stadsarki-
vet, mottagit föreliggande dokumenthanteringsplan för samråd. 

Sociala omsorgsnämnden har uttryckt ett behov av att snabbt ändra dokumenthan-
teringsplanen för att den ska överensstämma med de organisationsförändringar som 
trädde ikraft 2017. Dokumenthanteringsplanen bygger därför inte på den informat-
ionsklassificeringsstruktur för redovisning av informationen i dokumenthanterings-
planer som Kommunstyrelsen beslutade om att införa den 30 januari 2017. Sociala 
omsorgsnämnden har meddelat att en sådan översyn kommer att påbörjas 2019. 

 
Stadsarkivet har granskat dokumenthanteringsplanen och har följande påpekanden.  

Hanteringsanvisningar 
• Från och med den 1 januari 2018 införde de myndigheter som använder 

ärendehanteringssystemet Ciceron en helt digital ärendehanteringsprocess 
genom gallring av pappershandlingar efter skanning till ärendehanteringssy-
stemet. Det bör i inledningen av dokumenthanteringsplanen hänvisas till det 
beslut som nämnden fattat i frågan samt ges en kortfattad beskrivning av 
dess innebörd.  

• Med anledning av att beslutet om ersättningsskanning enligt punkten ovan 
hänvisar till Stadsarkivets anvisningar om godkända filformat, ska ”papper” 
strykas i kolumnen Arkivmedium/-format under 1.1.3 och 1.1.4. 

• Eftersom handlingarna i Ciceron hanteras och kommer att bevaras digitalt 
ska handlingstyperna under 1.1.4 Diarielistor i diarienummer- respektive dia-
rieplanordning samt Diarieplan strykas då de inte förekommer på det sättet. 

• Handlingstypen Diarieförda handlingar bör strykas då det inte är någon 
egentlig handling och att det framgår för respektive handlingstyp hur de ska 
hanteras, till exempel diarieföras. 

• Under 1.2 står i anmärkningen att för redovisningssystemet Agresso kom-
mer en separat dokumenthanteringsplan att upprättas. Den delen ska strykas 
eftersom det inte kommer att ske på det sättet. Formuleringen bygger på ett 
äldre tillvägagångssätt att ta fram och redovisa dokumenthanteringsplaner. 
Precis som alla andra handlingar som myndigheten hanterar ska även hand-
lingar inom verksamhetsområdet ekonomi knytas till de processer i vilka de 
förekommer, inklusive de som hanteras i Agresso, i den dokumenthante-
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ringsplan som redovisas utifrån den av Kommunstyrelsen beslutade inform-
ationsklassificeringsstrukturen och som myndigheten ska påbörja arbetet 
med 2019.  

• För nämndens protokoll, kallelser, föredragningslistor och dagordningar för 
sammanträden anges, under 1.1.1, att de ska inbindas. Det är inget krav från 
Stadsarkivets sida, även om nämnden kan välja att göra det om man finner 
det lämpligt. 

• Under 2.1.2 förekommer handlingstypen Lex Sarah-rapportering etc., för 
vilken hanteringsanvisning saknas i kolumnen Bevaras/gallringsfrist. Ef-
tersom anmärkningen gäller såväl original och kopior, bör ”(kopior)” tas 
bort ur kolumnen Handlingstyp (gäller även under 2.3.1). 

• Under 2.1.3 förekommer handlingstypen Beställning på daglig verksamhet, 
helt utan hanteringsanvisningar.  

• Under 2.1.3 förekommer handlingstypen Överenskommelser med praktik-
platser, för vilken det av hanteringsanvisningen i kolumnen Bevaras/gall-
ringsfrist inte klart framgår att de ska gallras. 

• Med anledning av att HSL-dokumentationen ska ses över och tillsvidare för-
varas i VIVA, ska ”papper” strykas i kolumnen Arkivmedium/-format un-
der 2.4.1. 
 

Utöver ovanstående har Stadsarkivet inga invändningar mot föreslagna gallringsbe-
slut. 

I tjänsten 

 
 
Håkan Ek 
Arkivarie 
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Verksamhetsområde
Handlingstyp

Registrering Förvaringsplats Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium
/-format

Lev.-
frist

Anmärkningar

1. Förvaltningsgemensam verksamhet

1.1. Allmän administration
Inledande anmärkning: Gallring av pappershandlingar efter skanning till 
ärendehanteringssystemet Ciceron, beslut Sociala omsorgsnämnden  
2017-08-22, § 100. Beslutet innebär att inkommande pappershandlingar, 
som tillhör ett ärende i ärendehanteringssystemet Ciceron, skannas för att 
därefter gallras. Innan gallringen kan verkställas ska Sociala omsorgs-
förvaltningen ha säkerställt att skanning gjorts till ett filformat som är 
godkänt för bevarande enligt Stadsarkivets anvisningar, kontroll ha gjorts 
för att garantera att gallringen inte medför förlust av betydelsebärande 
information eller möjligheten att fastställa autenciteten och att gallringen 
inte möter hinder i lagstiftning eller påverkar informationens bevisvärde. 
Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som 
inkommit till myndigheten från och med 2018-01-01.                                                            

1.1.1. Sammanträden, ledning och nämndadministration 
Kallelser, föredragningslistor och dagordningar till sammanträden S Närarkiv för 

förvaltningsadm.
Papper Bevaras 5 år

Närvarolista vid nämndens sammanträde S Närarkiv för 
förvaltningsadm.

Papper Vid inaktualitet Närvaro framkommer i protokollet.

Omröstningslista (voteringslista) från nämndens sammanträde S Närarkiv för 
förvaltningsadm.

Papper Vid inaktualitet Omröstningsresultat framkommer i beslutet.

Motioner/Initiativärenden D Närarkiv för 
förvaltningsadm.

Papper Bevaras 5 år

Nämndens protokoll S Närarkiv för 
förvaltningsadm.

SvA 100 Bevaras 5 år

Justeringsanslag S Stadshusets reception Papper Vid inaktualitet Tillkännagivandet av justeringen antecknas i protokollet. Anslås på 
anslagstavla i Stadshusets entré.

Protokoll och mötesanteckningar från förvaltningsledning, avdelningsmöten, 
informationsmöten eller liknande

S Ciceron Digital Se anmärkning Kan gallras vid inaktualitet under förutsättning att handlingarna inte 
innehåller information av betydande värde för verksamheten i ett 
långsiktigt perspektiv. 

Protokoll från arbetsplatsträffar S J:/ Digital 2 år

Protokoll från nämndens socialutskott S Närarkiv för 
förvaltningsadm.

Papper Bevaras 5 år

Sekretessförbindelse för nämndens förtroendevalda politiker S Nämndsekreterare Papper Se anmärkning Gallras då förtroendeuppdraget är avslutat.

1.1.2. Planering, uppföljning och kvalitetsarbete
Rutinbeskrivningar S CaneaOne och J:\ Digital Vid inaktualitet
Organisationsplaner D Närarkiv för 

förvaltningsadm.
Papper Bevaras 5 år

Mål- och policydokument D Närarkiv för 
förvaltningsadm.

Papper Bevaras 5 år

Verksamhetsplaner D Närarkiv för 
förvaltningsadm.

Papper Bevaras 5 år

Verksamhetsberättelser D Närarkiv för 
förvaltningsadm.

Papper Bevaras 5 år Kan ingå i årsredovisningen.

Svar på enkäter, inkommande S Handläggare Papper, digital Vid inaktualitet
Enkäter, egenproducerade S Handläggare Papper, digital Se anmärkning Kan gallras då sammanställningen är klar.
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Gallringsfrist

Arkivmedium
/-format
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frist

Anmärkningar

Sammanställningar av resultat vid enkäter S Handläggare Papper, digital Se anmärkning 5 år Bevaras om sammanställningen innehåller information som är av 
betydande värde för förvaltningen eller framtida forskning. Bevara då alltid 
ett exemplar av undersökningens frågeställningar om dessa inte tydligt 
framgår av sammanställningen. Övriga sammanställningar gallras vid 
inaktualitet.

1.1.3. Kris- och säkerhetsarbete
Nyckelkvittenser och förteckningar över utlämnade nycklar S Respektive handläggare Papper Vid inaktualitet
Skyddsrondsprotokoll S K:\ Digital Se anmärkning Gallras när ny skyddsrond genomförts, under förutsättning att 

åtgärdspunkter har åtgärdats eller överförts till det nya protokollet.
Dokumentation från systematiskt brandskyddsarbete S Respektive enhet Papper Vid inaktualitet
Plan för samhällsstörningar och extraordinära händelser D Närarkiv för 

förvaltningsadm.
Digital Bevaras 5 år

Dokumentation med anledning av kris eller extraordinär händelse D Närarkiv för 
förvaltningsadm.

Papper Bevaras 5 år

Logglistor S Processledare VIVA Papper Vid inaktualitet Listor över slumpmässigt utvalda handläggare och de sökningar och 
uppgifter som handläggarna tagit del av i verksamhetssystemet VIVA. 
Listan gallras efter att behörighetskontroll genomförts. "Loggningskontroll 
avseende personals åtkomst av elektroniska uppgifter i verksamhets-
systemet - Rutin för Äldreomsorgen, Individ- och familjeomsorgen, 
Funktionshinderverksamheten samt för privata utförare" framtagen av 
Styrgrupp Äldreomsorg 2015-01-29, reviderad 2016-03-03 och beslutad 
av områdeschefer på kommungemensamt LSG.

1.1.4. Ärende- och dokumenthantering
Egenproducerade rapporter D Ciceron Digital Bevaras 5 år

Postlista S/Ciceron Ciceron Digital Vid inaktualitet

Dokumenthanteringsplan D Ciceron Digital Bevaras 5 år

Inspektionsrapporter och PM från arkivmyndigheten D Närarkiv för 
förvaltningsadm.

Papper Bevaras 5 år

Remisshandlingar (egna upprättade) D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år Följande bevaras: Utgående skrivelser/följebrev, remissförslaget,  
inkomna remissyttranden samt ev. sammanställningar över inkomna 
remissyttranden.

Remisshandlingar (inkomna) Se 
anmärkning

Ciceron Digitalt Se anmärkning Se 
anm.

Följande bevaras: Inkomna skrivelser/följebrev samt egna 
remissyttranden. Diarieföres. Levereras efter 5 år.
Följande gallras vid inaktualitet: Remissförslaget. Förvaras systematiskt.

1.1.5. Övriga generellt förekommande handlingar
Avtal D Närarkiv för 

förvaltningsadm.
Papper Bevaras 5 år Avtal av stor vikt eller av långvarig karaktär.

Avtal av rutinmässig karaktär S Närarkiv för 
förvaltningsadm.

Papper Se anmärkning Kan gallras 5 år efter att avtalet upphört.

Uppsägningar av avtal D/S Närarkiv för 
förvaltningsadm.

Papper Se anmärkning Hanteras på samma sätt som avtalet uppsägningen rör.

Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse S Papper, digital Vid inaktualitet Handlingar av tillfällig betydelse som inte tillför ärende sakuppgift eller 
föranleder någon åtgärd av vikt. Gallringen fastställd genom 
Kommunstyrelsens beslut 2000-01-11, § 42, samt tillägg 2011-01-24, § 
43.

Hemsidor, webbsidor S boras.se, intranet.boras.se Digital Vid inaktualitet Kommunstyrelsen ansvarar för Borås interna och externa webbplatser och 
bevarandet hanteras i deras dokumenthanteringsplan. 
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Inventarieförteckningar Regitwise Regitwise Papper Vid inaktualitet Inventarier registreras i systemet Regitwise som administreras av 
Lokalförsörjningsnämnden. Listor och sammanställningar som genereras 
ur systemet kan gallras då förvaltningen inte längre har ett behov av dem.

Informationsmaterial och trycksaker som framställts inom den egna 
verksamheten

S Närarkiv för 
förvaltningsadm.

Papper Bevaras Bevara ett arkivexemplar av varje trycksak. Sorteras årsvis.

Synpunkter, handlingar rörande Ciceron/ 
Synpunkts-

Ciceron/ 
Synpunktshantering

Digital Se anmärkning Se beslut fastställt i Kulturnämnden 2013-12-12, § 182.

1.2. Ekonomiadminstration
Redovisningssystemet Agresso För handlingar som förekommer i redovisningssystemet Agresso, kommer 

en separat dokumenthanteringsplan att upprättas. Denna del upptar 
ekonomiska handlingar utöver de i Agresso.

* Förvaringplats: Ekonomihandlingarna förvaras i Ekonomirummet, plan 6, 
i 1 år. Därefter flyttas de till förvaltningens huvudarkiv på plan 1.

1.2.1. Budget, bokslut och uppföljning
Budget D Närarkiv för 

förvaltningsadm.
Papper Bevaras 5 år

Tertial- och månadsuppföljningar D Närarkiv för 
förvaltningsadm.

Papper Bevaras 5 år

Årsredovisning D Närarkiv för 
förvaltningsadm.

Papper Bevaras 5 år

Intern kontroll D Närarkiv för 
förvaltningsadm.

Papper Bevaras 5 år

1.2.2. Fakturabetalningar (Leverantörsreskontra)
Leverantörsfakturor (skannade) S Stadsarkivet Papper 3 år Avser pappersfakturor som skannas in och sedan skickas till Stadsarkivet. 

Där förvaras de i avvaktan på gallringsfristen, som är 3 år, efter tillstånd 
från Skatteverket att i förtid förstöra pappersversionen av 
leverantörsfakturor som skannats in. Gallringen är fastställd av 
Kulturnämnden 2013-04-18, § 65.

Bilagor till leverantörsfakturor S Ekonomirummet* Papper 3 år I verifikationsnummerordning. Avser pappersversion av bilagor (som av 
förvaltningen tilläggsskannas) såsom kvitton, följesedlar och 
deltagarlistor, som specifierar den skannade fakturan i Agresso. 

Leverantörsfakturor (ej skannade), utbetalningar, med buntsammandrag S Ekonomirummet* Papper 10 år I verifikationsnummerordning. Avser underlag till betalningar i form av 
pappersfakturor, som inte skannas och som kräver särskild hantering.

Leverantörsfakturor rörande vård (original) S Ekonomirummet* Papper 10 år Sekretess. I kronologisk ordning. Avser pappersfakturor rörande vård i 
original (d.v.s. omaskerade). Kopior tas av dessa, där personuppgifter 
maskeras. De maskerade pappersfakturorna skannas sedan in av 
skanningsföretag och hanteras som övriga Leverantörsfakturor.

Leverantörsfakturor rörande vård (original), bilagor S Ekonomirummet* Papper 10 år Sekretess. I kronologisk ordning.
Bilagor till leverantörsfakturor S Ekonomirummet* Papper 3 år I verifikationsnummerordning. Avser pappersversionen av bilagor (som av 

förvaltningen tilläggsskannas), såsom kvitton, följesedlar och 
deltagarlistor, som specificerar den skannade fakturan i Agresso.

Utbetalningar till leverantörsreskontra, med buntsammandrag S Ekonomirummet* Papper 10 år I verifikationsnummerordning. Avser underlag till betalningar i form av 
pappersfakturor, som inte skannas och som kräver särskild hantering t.ex. 
p.g.a brådska, samt övriga utbetalningar, såsom till handkassor.

Betalningspåminnelser S Ekonomirummen Papper 1 år I kronologisk ordning

1.2.3. Faktureringar (Kundreskontra)
Underlag för fakturering S Ekonomirummet* Papper 2 år I kronologisk ordning.
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1.2.4. Bokföring och övrig ekonomisk dokumentation
Ansökan till Migrationsverket om ersättning för varaktig vård, stöd och service 
samt hälso- och sjukvård

S Ekonomirummet* Papper 10 år I kronologisk ordning. 

Bokföringsorder S Ekonomirummet* Papper 10 år I verifikationsnummerordning. Med attest.
Följesedlar S På respektive enhet Papper Se anmärkning Gallras vid inaktualitet, om motsvarande faktura är specificerad med 

tillräcklig information, annars 10 år.
Handkassor, avstämning av S Ekonomirummet* Papper 10 år I kronologisk ordning.
Handkassor, redovisning av S Ekonomirummet* Papper 10 år I kronologisk ordning.
Handkassor, utkvittering av S Ekonomirummet* Papper 10 år I kronologisk ordning.
Kvittenser för betalkort S Ekonomirummet* Papper 2 år I kronologisk ordning.
Privata medel, redovisning av S Ekonomirummet* Papper 10 år Inklusive kassablad. Per person/år. Handlingarna förvaras på boendet 

under året, varefter de överflyttas till förvaltningens ekonomienhet.           
(Hantering av privata medel, se Borås Stads riktlinjer 2007-11-05 för 
hantering av privata medel för vårdtagare)

Momsstatsbidrag, redovisning av S Ekonomirummet* Papper 10 år I kronologisk ordning. Avser hos Skatteverket sökt kompensation för 
ingående moms i verksamhet som inte är momspliktig, t.ex. när 
kommunen köper tjänst av privat entreprenör.

Rekvisitioner för inköp S Ekonomirummet* Papper 10 år I kronologisk ordning.
Underlag för utbetalning av habiliteringsersättning S Ekonomirummet* Papper 10 år I kronologisk ordning.
Underlag för utbetalning av hemvårdsbidrag S Ekonomirummet* Papper 10 år I kronologisk ordning.
Utbetalningsorder för förskott S Ekonomirummet* Papper 10 år I kronologisk ordning.

1.3. Personaladministration
Handlingar rörande personal. Se anmärkning Se kommungemensam dokumenthanteringsplan rörande 

personalhandlingar. Fastställd av Kulturnämnden 2013-04-18 § 66.

2. Vård och omsorg

2.1. Socialpsykiatri 

2.1.1  Insatser enligt socialtjänstlagen, SoL
Inledande anmärkning: Gallring av handlingar i personakt regleras i 12 
kap. 1-2 §§ socialtjänstlagen och 7 kap. 2 § socialtjänstförordningen. 
Gallringen skall utföras såväl i verksamhetssystemet som i pappersakten. 
Handlingar som ska undantas från gallring för forskningens behov utgörs 
av handlingar rörande personer födda den femte, femtonde och 
tjugofemte i varje månad. Handlingar i ärenden rörande personer födda 
övriga datum ska gallras fem år efter sista anteckningen i akten. De 
handlingar som undantas från gallring får heller inte vara tillgängliga för 
verksamheten under längre tid än de handlingar som gallras enligt 
bestämmelserna ovan. Leverans till arkivmyndigheten ska därför ske 5 år 
efter sista anteckning för personakter som bevaras.

*Förvaringsplats: Närarkiv plan 5 när ärendet är aktuellt. När ärendet 
avslutas rensas personakten och förvaras i förvaltningens huvudarkiv plan 
1 tills akten gallras eller avställs för arkivering hos arkivmyndighet.

Personakter enligt SoL VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. in-
ledand

 Journalanteckningar i personakt VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Förs löpande av handläggaren i ärendet från första kontakt till avslutad 
insats.

Anmälningar som tillhör eller ger upphov till ärende VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Anmälningar som inte tillhör eller inte ger upphov till ärende S Närarkiv* Papper 5 år I kronologisk ordning.
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Arkivmedium
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Anmärkningar

Ansökningar med eventuella bilagor VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Ansökan om insats enl SoL görs oftast muntligt och vid personligt möte, 
finns ingen särskild ansökningsblankett. Ansökan dokumenteras genom 
journalanteckning.

Utredning med förslag till beslut VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Beslutas i Sociala omsorgsnämndens socialutskott

Protokollsutdrag från Sociala omsorgsnämndens socialutskott VIVA Personakt* Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Beslutet dokumenteras i journalanteckning

Beslut enligt delegation VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Beslutas enligt delegationsordning fastställd av Sociala omsorgsnämnden 
2015-01-02, reviderad 2015-12-17 och 2016-12-20

Beställning av insats/ansökan till institutioner VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

PM - klargörande dokument i ärendet till utskott och/eller till institution VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Placerings/platshänvisning från SIS VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. Statens institutionsstyrelse (SIS)
Överklaganden med bilagor VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 

anm.
Inkomna beslut/domar VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 

anm.
Kallelser till möte med handläggare, rättegång mm S Personakt Papper Vid inaktualitet

Kopior av hyreskontrakt VIVA Personakt Papper Vid inaktualitet

Inkomna, utgående och upprättade handlingar av betydelse för ärendet VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Inkomna, utgående och upprättade handlingar av tillfällig betydelse och/eller 
rutinmässig karaktär

S Personakt Papper Vid inaktualitet

Dokumentation om planering som rör den enskilde, t.ex. behandlingsplaner, 
vårdplaner

VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Läkarintyg VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Begäran om yttrande från IVO, JO, Försäkringskassan, Transportstyrelsen mfl VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Institutionen för vård och omsorg (IVO), Justitieombudsmannen (JO)

Yttranden till IVO, JO, Försäkringskassan, Transportstyrelsen m fl VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Samtyckesblankett VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Upprättas vid behov.

2.1.2. Boendeadministration

Personakter enligt SoL VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
Journalanteckningar i personakt VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 

anm.
Privata medel, redovisning av S Boendet/Ekonomienheten Papper 10 år Inklusive kassablad. Per person/år. Handlingarna förvaras på boendet 

under året, varefter de överflyttas till förvaltningens ekonomienhet.           
(Hantering av privata medel, se Borås Stads riktlinjer 2007-11-05 för 
hantering av privata medel för vårdtagare)

Lex Sarah-rapportering och tillhörande dokumentation VIVA Personakt Papper Födda dag 5,
15, 25
bevaras. Övriga 
gallras 5 år 
efter sista 
anteckning.

Kopior läggs i personakt. Originalet diarieförs och hanteras i enlighet med 
"Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela 
Socialtjänstens område i Borås Stad". Fastställd av förvaltningschefer vid 
Arbetslivsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen, 
Stadsdelsförvaltningarna Norr, Väster och Öster 2012-02-24.

Tillbudsrapporter (kopior) S Boenet Papper Vid inaktualitet Original skickas till personalenheten.
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Gallringsfrist

Arkivmedium
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Lev.-
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Anmärkningar

Personalscheman S Papper Vid inaktualitet

2.1.3. Daglig sysselsättning 

Överenskommelser med praktikplatser S Handläggare, VIVA Papper, digital Se anmärkning Gallras då överenskommelsen upphört.
Uppföljningar av klienter/ anteckningar S/VIVA Handläggare, VIVA Papper, digital Se anmärkning Gallras 2 år efter deltagaren slutat.
Intyg över praktik S Handläggare Papper Vid inaktualitet Ett exemplar till deltagaren.

Kartläggning av deltagare S Handläggare Papper Se anmärkning Gallras 2 år efter deltagaren slutat.

Närvarolistor S Samordnare Papper Vid inaktualitet Sätts i pärm hos Samordnaren.

Checklista för deltagare S Respektive arbetsplats Papper Se anmärkning Innehåller information om deltagaren och arbetsplatsen och uppdateras 
kontinuerligt. Exempelvis innhåller checklistan uppgifter om eventuell 
medicinering, utrymmningsvägar, uppföranderegler etc. Gallras 2 år efter 
deltagaren slutat.

Dokumentation från utvecklingssamtal S Respektive arbetsplats Papper Vid inaktualitet

Vårdplanering för deltagare i tvång i öppenvård S/VIVA Handläggare,VIVA Papper, digital Se anmärkning Gallras 2 år efter deltagaren slutat.

2.2. Funktionshinderverksamheten

2.2.1. Insatser enligt socialtjänstlagen, SoL

Inledande anmärkning: Gallring av handlingar i personakt regleras i 12 
kap. 1-2 §§ socialtjänstlagen och 7 kap. 2 § socialtjänstförordningen. 
Gallringen skall utföras såväl i verksamhetssystemet som i pappersakten. 
Handlingar som ska undantas från gallring för forskningens behov utgörs 
av handlingar rörande personer födda den femte, femtonde och 
tjugofemte i varje månad. Handlingar i ärenden rörande personer födda 
övriga datum ska gallras fem år efter sista anteckningen i akten. De 
handlingar som undantas från gallring får heller inte vara tillgängliga för 
verksamheten under längre tid än de handlingar som gallras enligt 
bestämmelserna ovan. Leverans till arkivmyndigheten ska därför ske 5 år 
efter sista anteckning för personakter som bevaras.

*Förvaringsplats: Närarkiv plan 5 när ärendet är aktuellt. När ärendet 
avslutas rensas personakten och förvaras i förvaltningens huvudarkiv plan 
1 tills akten gallras eller avställs för arkivering hos arkivmyndighet.

Personakter enligt SoL VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Journalanteckningar VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Anteckningar förs löpande av handläggaren i ärendet från första kontakt 
till avslutad insats.

Ansökan från enskild om bistånd eller service, med eventuella bilagor VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
Utredning med förslag till beslut VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 

anm.
Beslutas i Sociala omsorgsnämndens socialutskott
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Anmärkningar

Protokollsutdrag från Sociala omsorgsnämndens socialutskott VIVA Personakt* Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Beslutet dokumenteras i journalanteckning

Beslut enligt delegation VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Beslutas enligt delegationsordning fastställd av Sociala omsorgsnämnden 
2015-01-02, reviderad 2015-12-17 och 2016-12-20

Kommunicering/delgivning av beslut, ansökningar VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Överklaganden, med bilagor VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Domar/beslut i förvaltningsdomstol VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Kallelser till möte med handläggare mm S Personakt* Papper Vid inaktualitet

Dokumentation av planering som rör den enskilde, t ex individuella planer VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Inkomstförfrågan S Avgiftshandläggare Papper 1 år I kronologisk ordning, årsvis/person. 

Underlag för avgiftsberäkning S Personakt Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

I kronologisk ordning, årsvis/person.

Avgiftsbeslut VIVA VIVA Digitalt 5 år/Bevaras Enl. inl. 
anm.

Avgiftsbeslutet finns digitalt i verksamhetssystemet VIVA, beslutas av 
avgiftshandläggare. Innehåller inkomst, utgifter och avgiftsutrymme som 
t.ex. skatt, bostadstillägg och hyra. Uppgifterna hämtas från "Avgifts- och 
debiteringsunderlag" i VIVA.

Beslut om avgiftsbefrielse VIVA Personakt Papper, digital 5 år/Bevaras Enl. inl. 
anm.

Beslut om avgiftsbefrielse beslutas av handläggare på myndig-
hetsutövningen i samråd med enhetschef. Förvaras som aktbilaga i 
personakt och finns digitalt i verksamhetssystemet VIVA.

Inkomna, utgående och upprättade handlingar av betydelse för ärendet VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Inkomna, utgående och upprättade handlingar av tillfällig betydelse och/eller 
rutinmässig karaktär

S Personakt Papper Vid inaktualitet

2.2.2. Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
Inledande anmärkning: Gallring av handlingar i personakt regleras i 21 c 
och 21 d §§ i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
och i 12 § förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
Gallringen skall utföras såväl i verksamhetssystemet som i pappersakten. 
Handlingar som ska undantas från gallring för forskningens behov utgörs 
av handlingar rörande personer födda den femte, femtonde och 
tjugofemte i varje månad. Handlingar i ärenden rörande personer födda 
övriga datum ska gallras fem år efter sista anteckningen i akten. De 
handlingar som undantas från gallring får heller inte vara tillgängliga för 
verksamheten under längre tid än de handlingar som gallras enligt 
bestämmelserna ovan. Leverans till arkivmyndigheten ska därför ske 5 år 
efter sista anteckning för personakter som bevaras.

*Förvaringsplats: Närarkiv plan 5 när ärendet är aktuellt. När ärendet 
avslutas rensas personakten och förvaras i förvaltningens huvudarkiv plan 
1 tills akten gallras eller avställs för arkivering hos arkivmyndighet.

Personakter enligt LSS VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anmJournalanteckningar VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Anteckningar förs löpande av handläggaren i ärendet från första kontakt 
till avslutad insats.
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/-format
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Ansökan VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Bekräftelsebrev gällande ansökan VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Bekräftelsebrev med begäran om komplettering VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Begäran om intyg/ADL mm VIVA Närarkiv* Digital 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Allmän daglig livsföring (ADL)

Samtycken VIVA Närarkiv* Digital 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Till exempel att lämna ut utlåtanden, information till utförare mm

Läkarintyg VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Utredningar, utlåtanden VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Till exempel psykologutredningar, ADL-utlåtanden, pedagogiska 
utlåtanden från skola

Utredning med förslag till beslut VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Beslutas i Sociala omsorgsnämndens socialutskott

Protokollsutdrag från Sociala omsorgsnämndens socialutskott VIVA Personakt* Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Beslutet dokumenteras i journalanteckning

Beslut enligt delegation VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Beslutas enligt delegationsordning fastställd av Sociala omsorgsnämnden 
2015-01-02, reviderad 2015-12-17.

Kommunicering/delgivning av beslut, ansökningar VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Överklaganden, med bilagor VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Domar/beslut i förvaltningsdomstol VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Kallelser till möte med LSS-handläggare mm S Personakt* Papper Vid inaktualitet
Handlingar från Försäkringskassan VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 

anm.
Till exempel gällande assistansersättning, aktivitetsersättning, sjuk-
ersättning, handikappersättning, vårdnadsbidrag

Beställning av insatser VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Ansökan om god man/förvaltare VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Dokumentation av planering som rör den enskilde, t ex individuella planer VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Inkomna, utgående och upprättade handlingar av betydelse för ärendet VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 
anm.

Inkomna, utgående och upprättade handlingar av tillfällig betydelse och/eller 
rutinmässig karaktär

S Personakt Papper Vid inaktualitet

Handlingar rörande placering av barn enligt LSS VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper Bevaras Papper Enligt 21 d § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, får 
handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att en insats 
lämnats enligt 9 § 8 inte gallras med stöd av 21 c §. Detta gäller placering 
i boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller 
ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.
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2.2.3. Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
Enligt 17 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
får en kommun med bibehållet ansvar sluta avtal med någon annan om att 
tillhandahålla insatser enligt denna lag. Handlingar i en personakt i 
enskild verksamhet som, enligt 23 b § LSS, ska undantas från gallring för 
forskningens behov utgörs av handlingar rörande personer födda den 
femte, femtonde och tjugofemte i varje månad samt handlingar rörande 
placering i boende i familjehem eller bostad med särskild service för 
barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet. 
Sådana handlingar ska, enligt samma lag, överlämnas för bevarande till 
den nämnd som beslutat om insatsen, d.v.s till Sociala omsorgsnämnden. 
Handlingarna levereras därefter till Stadsarkivet, tillsammans med övriga 
LSS-handlingar som ska bevaras från nämnden och med samma 
leveransfrist, 5 år efter sista anteckning.

2.2.4. Boendeadministration
Journalanteckningar i personakt VIVA VIVA/Personakt* Digital/Papper 5 år/Bevaras Papper Enl. inl. 

anm.
Dagboksanteckningar/Rapportböcker S Respektive enhet Papper Vid inaktualitet Minnesanteckningar för personal om omsorgstagare

Personalscheman S Papper Vid inaktualitet

Privata medel, redovisning av S Boendet/Ekonomienheten Papper 10 år Inklusive kassablad. Per person/år. Handlingarna förvaras på boendet 
under året, varefter de överflyttas till förvaltningens ekonomienhet.           
(Hantering av privata medel, se Borås Stads riktlinjer 2007-11-05 för 
hantering av privata medel för vårdtagare)

Lex Sarah-rapportering och tillhörande dokumentation (kopior) VIVA Personakt Papper 5 år/Bevaras Kopior läggs i personakt. Originalet diarieförs och hanteras i enlighet med 
"Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela 
Socialtjänstens område i Borås Stad". Fastställd av förvaltningschefer vid 
Arbetslivsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen och 
Stadsdelsförvaltningarna Norr, Väster och Öster 2012-02-24, reviderad 
2014-09-17.

2.3. Daglig verksamhet

2.3.1. Personakt enligt LSS
Inledande anmärkning för personakt enligt LSS: Gallringen regleras i 
21c och 21d §§ i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) och i § 12 förordningen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. Den beslutade gallringen skall utföras såväl i 
verksamhetssystemet som i pappersakten. De handlingar som undantas 
från gallring får inte vara tillgängliga för verksamheten under längre tid än 
de handlingar som gallras enligt bestämmelserna ovan.
Leverans till arkivmyndigheten ska därför ske 5 år efter sista anteckning 
för personakter som bevaras.

Beställning på daglig verksamhet VIVA VIVA Digital Födda dag 5,
15, 25
bevaras. Övriga 
gallras 5 år 
efter sista 
anteckning.

Papper Enl. 
Inled 
ande 
anm.
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Genomförandeplaner VIVA VIVA Digital Födda dag 5,
15, 25
bevaras. Övriga 
gallras 5 år 
efter sista 
anteckning.

Papper Enl. 
Inled 
ande 
anm.

Individuella handlingsplaner VIVA Personakt Papper Födda dag 5,
15, 25
bevaras. Övriga 
gallras 5 år 
efter sista 
anteckning.

Enl. 
Inled 
ande 
anm.

Korrespondens av vikt med deltagare, närstående, ställföreträdare eller ombud 
m.m.

VIVA Personakt Papper Födda dag 5,
15, 25
bevaras. Övriga 
gallras 5 år 
efter sista 
anteckning.

Enl. 
Inled 
ande 
anm.

Korrespondens av ringa värde eller tillfällig betydelse S Personakt Papper Vid inaktuallitet
Levnadsberättelser VIVA VIVA Digital Födda dag 5,

15, 25
bevaras. Övriga 
gallras 5 år 
efter sista 
anteckning.

Papper Enl. 
Inled 
ande 
anm.

Lex Sarah-rapportering och tillhörande dokumentation VIVA Personakt Papper Födda dag 5,
15, 25
bevaras. Övriga 
gallras 5 år 
efter sista 
anteckning.

Enl. 
Inled 
ande 
anm.

Kopior läggs i personakt. Originalet diarieförs och hanteras i enlighet med 
"Rutin för handläggning av missförhållanden inom hela socialtjänstens 
område i Borås Stad". Fastställd av förvaltningschefer vid 
Arbetslivsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen
och Stadsdelarna 2012-02-24.

Nivåbeställning S Personakt Papper Födda dag 5,
15, 25
bevaras. Övriga 
gallras 5 år 
efter sista 
anteckning.

Enl. 
Inled 
ande 
anm.

Personliga arbetsscheman/aktivitetsscheman VIVA Personakt Papper Vid inaktuallitet

Uppsägning eller avslut av plats inom daglig verksamhet VIVA VIVA Digital Födda dag 5,
15, 25
bevaras. Övriga 
gallras 5 år 
efter sista 
anteckning.

Papper Enl. 
Inled 
ande 
anm.

Åtgärdsregistrering/journalanteckning VIVA VIVA Digital Födda dag 5,
15, 25
bevaras. Övriga 
gallras 5 år 
efter sista 
anteckning.

Papper Enl. 
Inled 
ande 
anm.



Sida 11

Verksamhetsområde
Handlingstyp

Registrering Förvaringsplats Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium
/-format

Lev.-
frist

Anmärkningar

Överenskommelser angående egenvård VIVA Personakt Papper Födda dag 5,
15, 25
bevaras. Övriga 
gallras 5 år 
efter sista 
anteckning.

Enl. 
Inled 
ande 
anm.

Individuell plan VIVA Personakt Papper Födda dag 5,
15, 25
bevaras. Övriga 
gallras 5 år 
efter sista 
anteckning.

Enl. 
Inled 
ande 
anm.

2.3.2.  Övrig dokumentation inom daglig verksamhet
Dokumentation om dagliga rutiner kring deltagare, "infopärm". S Vikariepärm hos

respektive arbetsgrupp
Papper Vid inaktualitet Snabbinformation om deltagare.

HSL-delegation för personal VIVA VIVA Digital Vid inaktualitet Utgör en bekräftelse om att personal fått delegation från legitimerad 
personal. Originalet återfinns hos utfärdaren.

Närvarolistor över deltagare S Respektive verksamhet Papper Vid inaktualitet
Tillstånd att vara med i den egenproducerade tidningen S Arbetsgrupp Kontor och

papper
Papper Se anmärkning Kan gallras då deltagaren slutar.

Ut-trycket (Tidning) S Arbetsgrupp Kontor och
papper

Papper Bevaras Ett arkivexemplar bevaras övriga exemplar kan gallras.
Sorteras kronologiskt.

APT för deltagarna S Respektive verksamhet Papper Bevaras
Utvärdering av praktikplats S Respektive verksamhet Papper Se anmärkning Överlämnas till den praktiserande eleven. Kopia kan

gallras vid inaktualitet.
Ledighetsansökan för deltagare S Habiliteringspersonal Papper Vid inaktualitet
Omsorgsmeddelanden S Inkorgsansvarig/ 

Enhetschef
Papper Vid inaktualitet

Verksamhetsberättelser från arbetsplatserna Se avsnitt 1.1.2.

Mötesanteckningar från deltagarråd (Åsiktern) S Arbetsmarknadshandlägga
re 

Papper 5 år

Mötesanteckningar från samrådsmöten med
brukarorganisationer

S K:\ Papper 5 år

2.4. Kommunal hälso- och sjukvård 

2.4.1. Patientjournaler enligt HSL
Hälso- och sjukvårdsjournal (HSL-journal) Se anmärkning Förvaras tillsvidare i VIVA i väntan på en översyn av

kommunens HSL-dokumentation.
*Förvaringsplats: Närarkiv plan 5 när ärendet är aktuellt. När ärendet 
avslutas rensas personakten och förvaras i förvaltningens huvudarkiv plan 
1 tills akten gallras eller avställs för arkivering hos arkivmyndighet.

Kopia från läkarjournal VIVA Närarkiv Plan 5* Papper/digitalt Se anmärkning
Signeringslistor VIVA Närarkiv Plan 5* Papper/digitalt Se anmärkning
Dosexpedition VIVA Närarkiv Plan 5* Papper/digitalt Se anmärkning
Vårdplaneringsdokument VIVA Närarkiv Plan 5* Papper/digitalt Se anmärkning
Behandlingslistor VIVA Närarkiv Plan 5* Papper/digitalt Se anmärkning
Uppgifter om överkänslighet för läkemedel eller vissa ämnen VIVA Närarkiv Plan 5* Papper/digitalt Se anmärkning
Behandlingsinstruktioner VIVA Närarkiv Plan 5* Papper/digitalt Se anmärkning
Hjälpmedelsinstruktioner VIVA Närarkiv Plan 5* Papper/digitalt Se anmärkning
Anvisning för specialanpassning VIVA Närarkiv Plan 5* Papper/digitalt Se anmärkning
Upprättade eller inkoma intyg VIVA Närarkiv Plan 5* Papper/digitalt Se anmärkning
Träningsprogram VIVA Närarkiv Plan 5* Papper/digitalt Se anmärkning
Bilder och filmer i HSL-jornalen VIVA Närarkiv Plan 5* Papper/digitalt Se anmärkning
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Verksamhetsområde
Handlingstyp

Registrering Förvaringsplats Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium
/-format

Lev.-
frist

Anmärkningar

Avvikelserapporter enligt HSL S I pärm hos respektive 
verksamhet

Papper Se anmärkning Förvaras tillsvidare i pärm hos respektive verksamhet i väntan på en 
översyn av kommunens HSL-
dokumentation.

HSL-beställningar VIVA VIVA Digital Se anmärkning Förvaras tillsvidare i VIVA i väntan på en översyn av kommunens HSL-
dokumentation.

2.4.2. Övrig dokumentation inom kommunal hälso- och sjukvård
Delegeringar VIVA Närarkiv Plan 5* Papper/digitalt 3 år
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Systembeskrivning

Verksamhetssystem Beskrivning Användare
Agresso Borås Stads redovisningssystem Ekonomiadministrationen i förvaltningens verksamheter
Ciceron Verksamhetssystem för diarieföring, dokument- och ärendehantering, synpunktshantering. Inga 

offentliga sökvägar till systemet. Allmänheten kan kontakta registrator för sökningar i Ciceron.
Nämndadministration, förvaltningsledning och berörda som handlägger 
ärenden till nämnd

VIVA Verksamhetssystem av dokumentation för vård och omsorg
Heroma Kommunens gemensamma personal- och löneadministrationssystem. Allmänheten kan 

kontakta personalenheten för sökningar i Heroma
Personalenheten, förvaltningschef, områdeschefer och enhetschefer i 
verksamheterna

Stratsys Budget, budgetuppföljning, verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser, SAM (systematiskt 
arbetsmiljöarbete)

Förvaltningsadministration

SiteVision Program för att skapa webbsidor externt och internt Kommunikatör och utsedda webbredaktörer
RegitWise Verksamhetssystem för stöldmärkning
CaneaOne Processhanteringsverktyg, ex. rutiner och processer
Infracontrol Synpunktshantering Synpunktsansvariga och samtliga chefer

Här förs uppgifter in om de verksamhetssystem som används inom myndigheten med en beskrivning över vad det används till, vilken information som hanteras, när det togs i bruk, eventuella 
föregångare som de konverterats från och när det skedde, ev. koppling till andra verksamhetssystem, vilka funktioner som har behörighet till systemet etc.
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DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-10-22 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00012 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av delegationsbeslut 2018 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

 

1. Beslut om avslut av rätt att attestera beslutsattest 

Elisabeth Hindelius, ansvarskod 307000, slutdatum 2018-08-31 

 

2. Beslut om rätt att attestera beslutsattest 

Helen Persson, ansvarskod 307000, startdatum 2018-09-24 

 

3. 2018-09-12 

Protokoll från Lokal samverkansgrupp Sociala omsorgsförvaltningen 

Dnr SON 2018-00025 2.3.1.1 

 

4. 2018-09-17 

Protokoll från Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp 

Dnr SON 2018-00011 2.3.1.1 

 

5. 2018-09-24 

Protokoll från Sociala omsorgsnämndens socialutskott 

 

 

               

Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 



 

 

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 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(3) 

Datum 

2018-10-22 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00013 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.       

Anmälningsärenden 

  

1. 2018-09-19 

Dom 2018-09-19 från Förvaltningsrätten i Jönköping 

Mål nr 5598-17 

 

2. 2018-09-19 

Dom 2018-09-19 från Förvaltningsrätten i Jönköping 

Mål nr 3449-18 

 

3. 2018-09-20 

Dom 2018-09-19 från Förvaltningsrätten i Jönköping 

Mål nr 2298-18 

 

4. 2018-09-20 

Beslut 2018-09-18 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Dnr SON 2017-00122 700 

  

5. 2018-09-20 

Mailkonversation med anhörig (2 e-postmeddelanden) 

Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

 

6. 2018-09-24 

Beslut 2018-09-18 från Högsta förvaltningsdomstolen 

Mål nr 4907-18 

 

7. 2018-09-25 

Rapport 2018-06-21 Sociala omsorgsförvaltningen – Första 

generationen äldre personer med utvecklingsstörning 

Dnr SON 2018-00127 3.7.2.2 
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8. 2018-09-28 

Beslut från Kommunfullmäktige 2018-09-20, § 163 – Revidering av 

reglementen för Fritids- och folkhälsonämnden, Vård- och 

äldrenämnden samt Sociala omsorgsnämnden 

Dnr SON 2018-00128 1.2.2.2 

 

9. 2018-09-28 

Beslut från Kommunfullmäktige 2018-09-20, § 153 – Plan för 

laddinfrastruktur för elfordon 

Dnr SON 2018-00026 1.1.3.1 

 

10. 2018-10-01 

Beslut från Kommunfullmäktige 2018-09-20, § 155 – Rapportering av ej 

verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m. den  

31 mars 2018 

Dnr SON 2018-00131 3.7.2.25 

 

11. 2018-10-01 

Mailkonversation med anhörig 

Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

 

12. 2018-10-03 

Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om 

registrerade uppgifter  

Dnr SON 2018-00132 1.4.2.1 

 

13. 2018-10-03 

Mailkonversation med anhörig 

Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

 

14. 2018-10-04 

Mailkonversation med anhörig 

Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

 

15. 2018-10-05 

Beslut från Kommunfullmäktige 2018-09-20, § 164 – Svar på motion av 

Anethe Tolfsson (S): Borås Stad ska inte samarbeta med och 

subventionera gym som inte aktivt tar avstånd från droger och doping 

Dnr KS 2017-00747 028 

 

16. 2018-10-08 

Mailkonversation med anhörig (3 e-postmeddelanden) 

Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 
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17. 2018-10-09 

Inbjudan till vernissage från Kulturförvaltningen, FN-dagen 24 oktober 

 

18. 2018-10-10 

Beslut 2018-10-03 från Förvaltningsrätten i Jönköping 

Mål nr 5109-18 

 

19. 2018-10-10 

Beslut från Kommunstyrelsen 2018-10-01, § 421 – Uppföljning av 

Ungdomspolitisk handlingsplan 2019–2017 

Dnr SON 2018-00061 1.1.3.1 

 

20. 2018-10-11 

Mailkonversation med anhörig 

Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

 

Avgiven skrivelse 

21. 2018-10-10 

Utlämnande av begärda handlingar 

Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

 

               

 

Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 
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