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Utredning av Aktivitetshus för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget om att anställa två 
aktiveringspedagoger, under förutsättning att KF tillskjuter medel årligen för 
detta.        

Sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur ett 
aktivitetshus kan utformas.  

Det övergripande målet med ett aktivitetshus är att öka tryggheten, främja lika 
levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet, bidra till en meningsfull 
fritid och ge stöd till studier eller arbete. 

Eftersom ett livslångt utanförskap kostar minst 12 -15 miljoner kronor, är det 
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv mycket lönsamt med denna typ av stöd.  

Under utredningstiden har synpunkter samlats in från professionella och 
brukare och deras föreningar. Studiebesök har gjorts på många mötesplatser 
inom staden och aktivitetshus i andra kommuner. Unga kommunutvecklare har 
deltagit i arbetet. 

Förvaltningen har kommit fram till att det i dagsläget inte behövs några nya 
lokaler. Vad profession och brukare däremot ser ett stort behov av är 
aktiveringspedagoger. De årliga kostnaderna för dessa beräknas bli 

- 1200 000 för två aktiveringspedagoger inklusive kompetensutveckling  
- 300 000 för övrigt 

 
Aktiveringspedagogerna ska  

-   vara anställda på Sociala omsorgsförvaltningen 
-   arbeta uppsökande och stödjande 
-   samarbeta med andra förvaltningar och organisationer 

 
På sikt kan verksamheten behöva utökas med ytterligare personal och lokaler. 

Det kan också föra med sig att nya individer får kännedom om socialtjänsten 
och handläggarna får därmed ta mot ett ökat antal ärenden. 
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1 Inledning 

Sociala omsorgsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur ett aktivitetshus 
för personer med psykiska funktionsnedsättningar kan utformas.  

Gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning utan sysselsättning är stor och heterogen. 

Det finns i Borås Stad både en träffpunkt Simonsland, och flera mötesplatser som är öppen för 

alla innevånare. För personer med psykiska funktionsnedsättningar finns det mötesplatser som 

drivs av föreningar samt en mötesplats som drivs av Sociala omsorgsförvaltningen.  

2018 genomfördes en utredning som visade att det inte finns behov av fler mötesplatser, däremot 

finns det ett stort behov av aktivitetshus för målgruppen. Skillnaden mellan aktivitetshus och 

mötesplats är att ett aktivitetshus har personal som har stor kompetens om målgruppen. Den 

huvudsakliga målgruppen för ett aktivitetshus är personer i yrkesför ålder. Återgång till 

arbetsmarknaden eller studier är ett mål. 

En annan slutsats som framkom i utredningen 2018 var att Borås Stad inte tillhandahåller den 

metod med högst evidens för arbetsrehabilitering för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar, Individual Placement and Support (IPS). Sociala omsorgsförvaltningens 

ledning menar att ett aktivitetshus kan vara lämplig hemvist för metoden.  

Arbetslivsförvaltningen ger stöd till personer som har en arbetsförmåga som är över 25 procent 

men står långt från arbetsmarknaden. Personer med en arbetsförmåga som långvarigt understiger 

25 procent och som har sjuk eller aktivitetsersättning kan få biståndsbedömd sysselsättning som 

beviljas genom handläggare på Sociala omsorgsförvaltningen. Personer som har en arbetsförmåga 

som understiger 25 procent, men inte uppfyller kraven för att få biståndsbeslut eller som inte är 

intresserade av att söka sådant, faller ofta mellan stolarna. Sociala omsorgsförvaltningen utreder 

om kriterierna för biståndsbedömd sysselsättning ska revideras och i så fall hur. 

 

2 Syfte 

Syftet med utredningen är att ta reda på hur ett aktivitetshus kan utformas så att det 
motverkar isolering och stillasittande 

De övergripande målen med ett aktivitetshus är att öka den sociala tryggheten, främja jämlika 

levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet, bidra till en meningsfull fritid och ge stöd 

till studier eller arbete.  

Utredningen ska visa hur målgruppen kan få tillgång till ett stödjande nätverk som tror på deras 

förmåga och aktiviteter som det finns evidens för motverkar isolering och leder till ökad 

delaktighet i samhället och på arbetsmarknaden. 

 

3 Frågor som utredningen ska besvara 

 Vilken förvaltning är lämplig att ha huvuduppdraget? 

 Hur ska ett samarbete med andra förvaltningar och organisationer byggas upp? 

 Hur bör en ny verksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar bäst 

utformas? 

 Vilka resurser är nödvändiga för att möta och stödja de behov målgruppen har utifrån 

stöd till studier, arbete samt meningsfull och aktiv fritid? 



 Vilka är ett aktivitetshus viktigaste samarbetspartners? 

 Förslag till lokalisering med hänsyn tagen till tillgänglighet? 

 Årliga kostnader för drift av ett aktivitetshus? 

 

 

4 Metod 

Uppdragsbeställning som skrivits av Sociala omsorgsförvaltningens ledning har använts 
som utgångspunkt i arbetet 

 Resultat från den medborgardialog som Sociala omsorgsnämnden genomförde 12 september 

2018 på temat ”Aktivitetshus för personer med psykisk ohälsa” har använts.  

Diskussioner har förts med representanter från Sociala omsorgsförvaltningen, 

Arbetslivsförvaltningen, Fritid och Folkhälsoförvaltningen och Kulturförvaltningen. 

Samtal har även förts med Brukarorganisationerna verksamma inom området i Borås stad, Friskis 

och Svettis, Svenska kyrkan, Nationell samling för psykisk hälsa i Göteborg och Social 

resursförvaltningen i Göteborgs stad med flera. 

Samtal med personer som var med och startade upp Simonsland och projektledaren som arbetar 

med Framtid Sjöbo har förts. 

Material som samlats in under projekt ”Ökad sysselsättning för personer med psykisk ohälsa”. 

Till sist men inte minst har Sociala omsorgsförvaltningen under tre intensiva sommarveckor tagit 

hjälp av 4 stycken Unga kommunutvecklare 15-18 år. 

Allra först gjordes en riskanalys. I den identifierades fyra risker med ett aktivitetshus. 

 Att man startar upp en verksamhet som har för stor kostym för antalet reella deltagare. 

 Att man startar upp en ny verksamhet som egentligen redan finns. 

 Att man startar upp en verksamhet som konkurrerar med den ideella sektorn. 

 Att man skapar en inlåsningseffekt med verksamheten. 

 

5 Målgrupp 

Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp. Vi nås dagligen av nyhetsinslag som berättar att den psykiska 

ohälsan bland våra unga ökar. De diagnoser som media syftar på är ångest, social fobi, 

ätstörningar och självskadebeteende. Det är tillstånd som är behandlingsbara. Antalet personer 

som insjuknar i Schizofreni och bipolär sjukdom ökar inte. Vården blir allt bättre på att ge rätt 

stöd och behandling även till dessa grupper. Med rätt stöd behöver inte en psykisk 

funktionsnedsättning alltid bli livslång, men med felaktiga åtgärder och bemötande kan även 

enklare åkommor leda till livslånga svårigheter. All sjukdom behöver inte leda till en 

funktionsnedsättning och vilka svårigheter funktionsnedsättningen för med sig beror i hög grad 

på omgivningen. Borås stad arbetar aktivt för att öka tillgängligheten för alla oavsett eventuella 

funktionsnedsättningar. 



Psykiska funktionsnedsättningar har en person om hen har väsentliga svårigheter att 
utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa svårigheter har funnits eller kan antas 
bestå under en längre tid. Orsaken till svårigheterna ska vara en psykisk sjukdom.1 

Målgruppen kan hittas inom den vuxenpsykiatriska öppen och slutenvård, i kyrkornas 

verksamhet och hos personligt ombud. Vissa individer kan ha kontakt med någon 

brukarorganisation. En del är aktiva på nätet.  

Personer med psykisk funktionsnedsättning har ofta svårt att lämna sin hemmiljö. De har ofta 

svårt att lämna sin komfortzon. Nya miljöer upplevs ofta ångestskapande och kan ge 

tvångspåslag.  Även när de planerar att vara med dyker hinder upp som gör det omöjligt. De har 

ofta dåliga erfarenheter av andra människor. Fortsatt isolering är blir en kortsiktig strategi som på 

sikt förvärrar problemen. Initiativförmågan är ofta nedsatt. Det finns unga personer som bor hos, 

och försörjs av, sina föräldrar och som inte når Borås stads verksamheter.  Kanske är det den 

grupp som ett aktivitetshus skulle vara särskilt viktigt för.  

Det beräknas finnas över 500 personer med psykiska funktionsnedsättningar som är ”okända” av 

Social omsorgsförvaltningen2. Varje person som inte kommer in på arbetsmarknaden beräknas 

kosta samhället 1 200 000 kronor3 under sin livstid. Förutom minskat lidande finns det således 

stor ekonomiska vinster att göra om dessa personer kan lockas utvidga sin komfortzon. 

 

6 Resultat 

6.1 Lämplig förvaltning för huvuduppdraget  

Det finns tre förvaltningar som skulle kunna ha huvuduppdraget för ett aktivitetshus 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar med övergripande folkhälsoarbete och att främja 

fritidsverksamheten i kommunens medborgare. De ansvarar för anläggningar och föreningsstöd. 

De samordnar det suicidpreventiva teamet som består av representanter från flera förvaltningar, 

regionen och andra organisationer som träffar personer med psykisk ohälsa. Fritid och 

Folkhälsoförvaltningens huvuduppdrag är unga upp till 25 år och äldre än 65 år. Alltså 

huvudsakligen inte personer i yrkesför ålder.  

Sociala omsorgsförvaltningen ansvarar för biståndsbedömt stöd till medborgare med någon typ 

av funktionsnedsättning och har en stor kunskap om psykiska funktionsnedsättningar. Deras 

huvudsakliga målgrupp är personer som är 18-65 år.  

Arbetslivsförvaltningen är en viktig aktör. Arbetslivsförvaltningens målgrupp är personer som har 
en arbetsförmåga som överskrider 25 procent och som är 16-65 år. De har ett nära samarbete 
med samordningsförbundet och ansvarar för personligt ombud.  
 
I princip alla som bidragit till utredningen har varit överens om att vi ska ta tillvara det utbud som 
finns i Borås Stad. Utredningen har resulterat i ett förslag om en verksamhet, byggd på ett tätt 
samarbete mellan Fritid och Folkhälsoförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen.  
 
 

                                                 
1 Statlig offentlig utredning 2006:5 Ambition och ansvar. Nationell strategi för utveckling av 
samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder 
2 Uppskattning genom statistik från försäkringskassan 
3 Nilsson, I. et al (2014). Utanförskapets pris. Lund: Studentlitteratur 



Arbetlivsförvaltningen kommer också vara av stor vikt. Samarbete genom Personligt ombud 
kommer att vara en del av det. Kontakt med aktivitetshuset kan även vara ett komplement till 
Arbetslivsförvaltningens förberedande steg.  Det kan också vara ett första steg till kontakt med 
dem. 
 

6.2 Hur samarbetet kan byggas upp 

 

Det viktigaste i ett aktivitetshus är personalen 
 
 Lämplig person kan vara aktiveringspedagog som utbildats på yrkeshögskola. Runt dem ska det 
finnas ett tätt samarbete mellan Fritid och Folkhälsoförvaltningen och Sociala 
omsorgsförvaltning. 

 

 Aktiveringspedagogerna behöver ha styrgrupp som kan hjälpa dem att identifiera de 

största behoven. Det suicidpreventiva teamet som finns på Fritid och 

Folkhälsoförvaltningen skulle vara en bra styrgrupp för aktiveringspedagogerna. Det är 

ett forum där olika organisationer och professioner som möter målgruppen träffas. 

 Aktiveringspedagogerna behöver tillhöra en arbetsgrupp som de kan utbyta tankar med. I 
arbetsgemenskapen kan de behålla och utvidga sin kompetens. Det finns störst kunskap 
om målgruppen på Sociala omsorgsförvaltningen. Det är därför lämplig att de får ha sin 
hemvist där.  
 

 Aktiveringspedagoger behöver vara två. Erfarenhet från arbete i andra kommuner är 
viktigt att de är minst två, så att de alltid har någon att bolla med. De ska möjligheten att 
arbeta uppsökande och motiverande. 

 

 De ska vid bestämda tider finnas i lokaler som deltagarna vet att de kan hitta 
aktiveringspedagogerna. Lokalerna kan med fördel lånas av annan kommunal verksamhet 
eller föreningar som inte nyttjar sina lokaler fullt ut. 

 

6.3 Resurser som är nödvändiga för att möta och stödja utifrån de behov 
målgruppen har till studier, arbete samt meningsfull fritid 

 

Etablerade metoder 

De metoder som har störst evidens när det gäller stöd till och i arbete, studier och 

fritidsverksamhet utgår alla från den arbetsrehabiliterande metoden Individual Placement and Support 

(IPS). Den utgår från att man söker arbete på den öppna arbetsmarknaden utan föregående 

arbetsträning och utan biståndsbedömning. Deltagaren erbjuds stöd i att söka, få och behålla ett 

arbete4. Stöd ges till både arbetstagare och arbetsplats.  I Borås finns metoden på 

                                                 
4 Samtidigt forskas det vidare om arbetsrehabilitering och enligt senaste forskning bör stöd i 

arbete föras över från kommunernas arbetsmarknadsenheter till HR-avdelningar och 

företagshälsovården. Gustafsson, J.(2019)Breddad rekrytering i kommuner utifrån ett 

kompetensförsörjningsperspektiv. Örebro: Örebro universitet, Institutionen för 

hälsovetenskaper. 



vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen på Björkängen. Sjuhärads samordningsförbund 

driver ett projekt i samarbete med Arbetslivsförvaltningen med inslag av IPS. Metoden är 

däremot fortfarande inte en del av Arbetlivsförvaltningens ordinarie utbud. Sjuhärads 

samordningsförbund riktar sig också bara till personer som har en arbetsförmåga som överstiger 

25 %. 

Supported education (Sed), stöd i studier, är en vidareutveckling av IPS.  Supported education (Sed)är i 

socialstyrelsen riktlinjer en metod som ännu endast ska erbjudas inom ramen för forskning och 

utveckling. Den används ändå alltmer runt om i Sverige av olika organisationer. Den används av 

vissa kommuner, på något enstaka av arbetsförmedlingens kontor och av intresseorganisationer. I 

Borås Stad används inte metoden även om försök har gjorts på Arbetslivsförvaltningen.  

Vissa kommuner har IPS och eller Sed biståndsbedömda. Bland annat har Partille, Mölndal, 

Eskilstuna och Karlskoga former av IPS som biståndsbedömd insats. I Örebro finns Sed som 

biståndsbedömd insats. Skulle biståndsbeslut på insatserna införas skulle det bli Sociala 

omsorgsförvaltningens ansvar. Annars tillhör de nog Arbetslivsförvaltningens ansvar. Andra 

kommuner som Göteborg har valt att ha all sysselsättning för målgruppen som öppen 

verksamhet. 

Karlskronas kommun har utvecklat IPS vidare till IPS-fritid. IPS-fritid innebär att man stödjer 

individen i att hitta, börja och slutföra en fritidsaktivitet som finns i kommunens ordinära utbud. 

Deras arbete har tydligt visat att en aktivitet som bedrivs med stöd från Fritid och 

Folkhälsoförvaltningen, kan var att första steg mot återgång till arbete. Både föreningar som 

riktar sig direkt till målgruppen och föreningar som har aktiviteter som kan attrahera deltagarna är 

viktiga samarbetspartner. Ibland är det emellertid bra att det finns aktiviteter för en liten grupp 

med likartade svårigheter. I den lilla gruppen kan man skapa erfarenheter, kunskap och 

självkänsla som man kan ta med sig vidare i livet.5  

Det är den sistnämnda metoden som har störst berättigande i ett aktivitetshus. Övriga metoder 

har nog större berättigande på Jobb Borås Arbetslivsförvaltningen och eller Jobb resurs på 

Sociala omsorgsförvaltningen. En av aktiveringspedagogernas arbetsuppgifter blir att motivera 

deltagarna att ta kontakt med dessa verksamheter. 

 

Av den information som samlats in under utredningstiden framstår visst innehåll i 
verksamheten som särskilt viktigt 

Det är viktigt att fånga upp och stödja individens egen vilja att hitta sin väg mot återhämtning till 

psykisk hälsa. Individens behov kan variera över tid. I ett visst läge handlar det om att ha 

någonstans att vara, att kravlöst träffa andra människor i ett sammanhang. I ett annat läge handlar 

det om att ha något att göra, och i ytterligare ett annat handlar det om att få stöd att komma 

vidare till ett aktivt liv med studier eller arbete6. Centralt är att få tillhöra ett socialt sammanhang. 

Den nya verksamheten ska vara öppen, det vill säga inte bygga på biståndsbeslut. Det ökar 

tillgängligheten och ger möjligheten att fånga upp nya deltagare. Det är viktigt med bokat besök 

för första kontakt. Det är till för att bygga upp ett förtroende. Det avslutas lämpligen med en 

överenskommelse om ett återbesök vid bestämd tid och för en bestämd aktivitet, till exempel för 

                                                                                                                                                         
 
5 Personligt ombud(2017), Fontänhuset i Helsingborg och erfarenhet från projektet Ökad 
sysselsättning för personer med psykisk ohälsa. 
6 Socialstyrelsen (2018). Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd 



att läsa en tidning. Även om verksamheten är öppen är det viktigt att kunna erbjuda schemalagda 

uppföljningar7.  

Enskilda presumtiva deltagare har berättat att de vill ha möjligheten att bekanta sig med den 

öppna verksamheten redan under inläggning i slutenvården. De menar att det skulle bli lättare att 

söka upp den öppna verksamheten efter vårdtiden om de har ”ett ansikte”.  

Personer med psykisk ohälsa har även ofta sämre fysisk hälsa än den övriga befolkningen. Det 

har fler orsaker. Dels finns det kopplingar mellan genetiska anlag för psykisk ohälsa och metabola 

sjukdomar. Personer med psykisk ohälsa har oftare än andra levnadsvanor som påverkar den 

fysiska hälsan negativt. Medicinerna som används för behandling kan öka risken för metabola 

sjukdomar. Det sammantaget gör fysisk aktivitet och goda sömn och matvanor extra viktiga för 

personer med psykisk ohälsa. Aktiviteter som dessutom i sig påverkar det psykiska hälsan 

positivt.8 Personligt ombud har uppmärksammat behov av praktisk samhällskunskap och hjälp att 

söka bostad9. Det är alla sådana verksamheter skulle kunna organiseras speciellt för målgruppen. 

Skapande verksamhet efterfrågas. 

Eftersom personer med psykiska funktionsnedsättningar ofta lever under knappa ekonomiska 

förutsättningar får inte aktiviteterna kosta för mycket.  

Nödvändiga lokaler för små grupper 

 

 Kök. 

 Lokaler för skapande verksamhet. 

 Lokaler för fysisk aktivitet. 

 Möjlighet att bara vara diskutera och kanske göra läxor, soffor, TV med något spel. 

 

6.4 Viktiga samarbetsparter 

 

Förutom kommunen; Fritid och folkhälsoförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen 
inklusive boendestödet och Arbetslivsförvaltningen, finns flera tänkbara 
samarbetspartner  
 

 Svenska kyrkan. De har förutom diverse aktiviteter även samtalsmottagning som du själv 

bestämmer om du behöver eller inte. Även andra trossamfund kan säkert vara bra 

samarbetspartner. 

 

 Studieförbunden, som har utrustade lokaler som ibland står tomma. De kan också ha 

aktiviteter som kan intressera målgruppen. 

 

                                                 
7 Erfarenheter gjorda och sammanställda i den öppna verksamheten i Göteborg stad. 
8 Risö Bergerlinder, L-L. (2017). Psykisk ohälsa ökar risken för allvarliga fysiska sjukdomar. I 
Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa utgiven av NSPH och Hjärnkoll. 
9 Personligt ombud (2017). Erfarenhetsrapport. Borås: Borås stad 



 Föreningar, som har lokaler som inte används. De kan också ha aktiviteter som kan 

intressera målgruppen. 

 

 Regionen inte minst de personer som är anställda som Personligt egenerfaren resurs (Peer 

Support)10 i slutenvården som skulle kunna vara en aktiv samarbetspart. De kan följa med 

inneliggande patienter till ett först besök hos aktiveringspedagogerna. 

6.5 Lokalisering för största möjliga tillgänglighet 

 

För största möjliga tillgänglighet krävs hänsyn till flera aspekter 

 

 Nära till allmänna kommunikationer, förslagsvis någonstans längs busslinje 1:s sträckning. 

Det är den linjen med tätast trafik. 

 Gärna på promenadavstånd från Psykiatrins planerade nya kvarter på Södra Älvsborgs 

sjukhus i Borås. 

 God fysisk tillgänglighet 

 Behöver finnas tillgänglig på nätet i lämpligt forum. 

 Hemlik miljö. En del personer sig obekväma i miljöer som påminner om institution. 

 

6.6 Årliga driftskostnader 

Uteblivna insatser kan leda till att onödigt många funktionsnedsättningar blir livslånga. 
På sikt beräknas därför åtgärderna leda till en samhällsekonomisk vinst.  

Resurs Kostnad/år Kommentar 

Aktiveringspedagoger 

 

 

1 200 000 Inklusive 

kompetensutveckling 

Inköp och subventionering av 

aktiviteter till små grupper. 

Samt material 

300 000 En del av kostnaderna, till 

exempel hyreskostnader för de 

små grupperna, kommer 

troligtvis bli andra kommunala 

eller kommunalt stödda 

verksamheters inkomst 

 

                                                 
10 Peer Support är en ny yrkesgrupp i psykiatrin. Det är personer med egen erfarenhet av psykisk 
sjukdom som finns som stöd för patienterna och som bland annat följer med på promenader och 
till öppen verksamhet.  



 

 

7 Utvärdering av arbetet i projektet 

Arbetet med utvärderingen har resulterat i en satsning på kompetent personal istället för lokaler.  

Genom att prioritera kompetent personal framför lokaler minimeras risken att bygga upp en för 

stor verksamhet för antalet reella deltagare. 

Genom att börja med två personer med spetskompetens och sedan bygga ut verksamheten vid 

behov är ytterligare ett sätt att undvika detta. 

Genom att prioritera metoder som syftar till få ut deltagarna i kommunens ordinarie utbud av 

aktiviteter och stödfunktioner risken för att bygga upp parallella stödstrukturer och inlåsning.  

Genom att inte ha egna lokaler undviks också konkurrens med den ideella sektorn. 

Genom att ge aktiveringspedagogerna både en styrgrupp och arbetsgrupp säkerställs att de gör 

rätt saker på rätt sätt. 

Nästa steg är att i samförstånd för allas bästa för ögonen få till konkreta samarbeten med 

lämpliga föreningar och andra samarbetspartner. 

Det är också viktigt att titta på hur den nya verksamheten bäst marknadsförs.  
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Månadsuppföljningar ekonomi 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättad månadsrapport med 
helårsprognos efter september månad och skicka den till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har en budget på 657 275 tkr. Prognosen för helåret 
är ett negativt resultat på -14 400 tkr. Handlingsplaner för en ekonomi i balans 
har tagits. Den största 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.               

               

Beslutsunderlag 
1. Månadsuppföljning t.o.m. september 2019                                

Samverkan 
FSG 2019-10-14 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Initiativärende - Ny yrkestitel Specialistundersköterska 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att, inom 
ramen för det kompetensförsörjningsarbete som idag sker, stärka kompetensen 
inom nämndens områden för att bättre möta framtidens utmaningar.        

Sammanfattning 
Vid Sociala omsorgsnämndens sammanträde 2019-02-25 presenterade 
Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) ett initiativärende om 
specialistundersköterska som en ny yrkestitel. Sociala omsorgsnämnden tog då 
beslutet att inventera behovet av specialistundersköterskor. Då titeln 
undersköterska ej förekommer i förvaltningen kan det ses som något besynnerligt 
att införa titeln specialistundersköterska. Den titulatur förvaltningen har idag 
bygger på GR och projekt Carpes arbete med titulatur inom 
funktionshinderområdet (se bilaga). Sedan föregående skrivelse om detta ärende 
finns nu några förtydliganden samt tillägg för de beslut som tagits i Boråsregionen 
och på Sociala omsorgsförvaltningen, samt för daglig verksamhet som vid denna 
tid tillhörde Arbetslivsförvaltningen.     

Ärendet i sin helhet 
Inom Social omsorg mot funktionshinder- och psykiatriområdet används idag 
inte titeln Undersköterska även om de med vård- och omsorgsutbildning har 
undersköterskekompetens. De titlar som idag används nationellt inom 
funktionshinderområdet är beslutade med stöd av SOSFS 2014:2 samt det 
arbete som projekt Carpe respektive GR arbetat fram kring titulatur inom 
funktionshinderområdet (se bilaga). Rekommendation om att följa denna 
titulatur kom från Boråsregionen 2015-05-25 (se bilaga). I Sociala 
omsorgsförvaltningen samt för daglig verksamhet, som vid denna tid tillhörde 
Arbetslivsförvaltningen, beslutades det att följa dessa rekommendationer i sin 
helhet 2016-09-16 (se bilaga). Med bakgrund mot de rekommendationer som 
kom från Boråsregionen så genomfördes en kartläggning av utbildningsnivån på 
alla förvaltningens medarbetare och utifrån det skapades en tids- och 
genomförandeplan. Titelbytena skedde sedan under löneöversynen 2016. Som 
förtydligande är den nedanstående titulaturen en gemensam nationell titulatur 
som i stort sett alla kommuner nu infört inom dessa verksamheter. 
 
Sociala omsorgsförvaltningen har idag följande yrkestitlar inom verkställigheten: 
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Stödassistent 
- Arbetar i förvaltningens gruppbostäder, korttiden, servicebostäder samt 

daglig verksamhet och daglig sysselsättning 
- Har utbildning inom vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och 

fritidsprogrammet eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren 
bedömt lämplig utifrån uppdraget (exempelvis har vi medarbetare med 
pedagogisk utbildning som har titeln stödassistent). 

Boendestödjare 
- Arbetar i boendestödet och i förvaltningens gruppbostäder inom social 

psykiatrin. Har utbildning inom vård- och omsorgsprogrammet eller 
barn- och fritidsprogrammet eller annan lämplig utbildning med 
psykiatrisk inritning. 

Habiliteringspersonal 
- Arbetar i förvaltningens gruppbostäder, korttiden, servicebostäder samt 

daglig verksamhet och daglig sysselsättning 
- Saknar den utbildning som ovanstående titlar kräver. 

Personlig assistent 
- Arbetar i individens hem som personlig assistent för de med beslutad 

insats om detta. 
- Har utbildning inom vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och 

fritidsprogrammet eller annan lämplig utbildning med inriktning mot 
personlig assistans. 

Stödpedagog 
- Arbetar idag i förvaltningens gruppbostäder, korttidsverksamheter, 

servicebostäder och boendestöd för att utveckla det pedagogiska arbetet 
inom verksamheten. Stödpedagogen är ofta knuten till en eller några 
enheter under en chef.  

- Har stödpedagogsutbildning alternativt 200 yrkeshögskolepoäng/60 
högskolepoäng med tydlig inritning mot 
funktionshinderområdet/psykiatriområdet. 

AKL-området 
- Avlösare, Ledsagare och kontaktperson 
- Dessa hanteras på ett separat sätt och utifrån en separat lagstiftning och 

förgås därför inte av de krav vi har på övriga titlar.  

 
Det finns idag ett behov av att utveckla kompetens inom demensområdet på 
förvaltningen. Kompetensbehoven kan ses utifrån två delar; det är dels den 
vårdande sidan där behovet ligger på omvårdnad utav personer med demens 
och dels är det ett behov utav kompetens kring bemötande och de pedagogiska 
delarna. Förvaltningen har idag en titelgrupp som heter stödpedagoger som 
finns till för att utveckla det pedagogiska arbetet i verksamheten och kan 
därmed ses vara den grupp som ska inneha specialistkompetens även kring 
denna funktionsnedsättning. 
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Med bakgrund av ovanstående kan konstateras att införa titeln 
specialistundersköterska kan upplevas, utifrån nuvarande titulatur, något 
besynnerligt då titeln undersköterska inte används av i förvaltningen. Däremot 
klargörs att behoven av specialistkompetens inom demens är ökande och att 
behov utav kompetensutveckling inom det området därmed föreligger. 
Däremot ses det inte som aktuellt att denna specialistkompetens tydliggörs 
under en titel så som specialistundersköterska, som exempel på detta har vi de 
Stödassistenter som idag har specialistkunskap inom autismspektrumdiagnoser 
vilka inte skiljer sig i titel från övriga kollegor som troligtvis är extra 
specialiserade inom andra områden med kopplat till deras verksamhet.  
 
Att samla all specialistkunskap under endast de som innehar 
undersköterskekompetens, med andra ord de som gått vård- och 
omsorgsprogrammet, skulle begränsa förvaltningen i sitt 
kompetensförsörjningsarbete och därmed innebära svårigheter att fylla det 
kompetensgap som uppstår kring exempelvis demensområdet. Det skulle också 
riskera att segmentera förvaltningens medarbetagrupper så att endast de med 
vård- och omsorgsutbildning har möjligheter till en titelkarriär om man så vill 
vilket stänger ute en stor del utav förvaltningens medarbetargrupper. I 
förvaltningens verksamheter krävs ofta annan kompetens än den som är 
begränsad till att vara vård- och omsorgsutbildad, exempelvis är de pedagogiska 
delarna ofta minst lika viktiga i förvaltningens verksamheter.  
 

Beslutsunderlag 
1. Bilaga 1 ” Titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom 
funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner” 
2. Bilaga 2 ”Projekt Carpes Yrkeskrav kortversion” 
3. Bilaga 3 ” Förslag till Överenskommelse om Titulatur och utbildningskrav 
för baspersonal inom funktionshinderområdet i Boråsregionens kommuner” 
4. Bilaga 4 ”Överläggningsprotokoll” 
5. Bilaga 5 ”Initiativärende Specialistundersköterska –en ny yrkestitel”                                
 
 

 

Yvonne Persson  
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Dokumentation av arbetet med enhetliga titlar inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens 
medlemskommuner.  Arbetet har pågått 2008-2011 och har nedtecknats för Nätverket FH-chefer av 

AnnBrith Davidson, Partille. 
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Arbetsgruppen i kranskommunerna inom GR bestod av: 
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Elisabeth Sjöberg - Härryda kommun 
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Inledning 
Funktionshindercheferna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har under fyra år 
diskuterat och arbetat med att få samsyn när det gäller titlar och kompetens för baspersonal 
inom funktionshinderområdet. Det utgör ett av målen för att möta framtida behov av 
arbetskraft och för synliggörande av verksamhetsområdet. Resultatet av arbetet är denna 
dokumenterade överenskommelse.  
Vid mötet för verksamhetschefer inom funktionshinderområdet i den 1 december 2011 ställde 
sig följande tolv kommuner bakom överenskommelsen: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda 
Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn och Öckerö. 
Här följer ett utdrag ur minnesanteckningarna för mötet: 
”Av GRs tretton kommuner ställer tolv upp på att följa dokumentets riktning. Kungsbacka 

aviserar att innehållet är bra, men att de måste förhålla sig till övriga Hallandskommuner 

och därför inte kan säga ja i dagsläget.” 

”Brukarorganisationer och privata aktörer har uttalat sig positivt om arbetet.” 

Bakgrund 
Kraven på personal inom funktionshinderområdet ökar och behoven pekar på både bred och 
djup kompetens. Under 2000-talet har möjligheterna att ställa diagnos ökat och många av de 
personer som söker stöd enligt LSS har komplexa och sammansatta behov. Det betyder att 
kommunen förväntas kunna möta både förändrade önskemål om insatser från den enskilde 
och hans företrädare/anhöriga och nya målgruppers behov. Den enskilde ska få stöd i att själv 
klara sitt liv, göra val och motiveras till ett aktivt deltagande i samhället. För det krävs att 
personal samverkar med den enskildes nätverk och med andra professioner. Lagstiftning 
fastställer krav på verksamheten t.ex. när det gäller kvalitet, dokumentation, hygien, 
livsmedelshantering, brandskydd m.m. Samtidigt ställs också kraven på personal att planera, 
genomföra och utvärdera sitt eget arbete. Trots stora behov av kompetenshöjande åtgärder har 
inga statliga satsningar gjorts inom området, vare sig när det gäller att fastställa 
kompetenskrav eller att tillföra ekonomiska resurser. 

Brister 
Utbildningsanordnare har svårt att uppfatta behoven av utbildning inom 
funktionshinderområdet bl.a. tack vare den mångfald av titlar som finns inte bara inom 
Göteborgsregionen (GR) utan i hela landet. För presumtiva arbetstagare är det svårt att få en 
bild av det arbetskraftsbehov som finns. Det går inte att få fram användbar statistik över 
anställda inom området för att visa på kompetens- och rekryteringsbehov. Det finns ingen 
styrning från samhället när det gäller kompetens inom området. Intresset för forskning och 
professionalisering är svalt och de personer som behöver mest stöd och som är beroende av 
den kvalitet kommunen och privata aktörer erbjuder har svårt att göra sin röst hörd. 
Marknadsföringen av funktionshinderområdet försvåras avsevärt av att gemensamma 
kompetenskrav och titlar saknas och följden blir en otydlig yrkesidentitet. 

Vårt förslag till åtgärd 
Göteborgs stad genomförde under 2008-2009 ett arbete med förändrad titulatur som landade i 
två titlar: stödassistent och stödpedagog, som kompletteras med specifikation om i vilken 
verksamhet man arbetar t.ex. stödassistent/boende, stödassistent/korttidshem eller 
stödpedagog/daglig verksamhet. En arbetsgrupp inom kranskommunerna arbetade vidare med 
frågan under 2010-2011 och vidgade den till att omfatta alla GR:s medlemskommuner samt 
tog fram förslag till utbildningskrav för titlarna. Tidigare titlar som byggdes upp kring 
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begreppen ”vård” eller ”habilitering” ersätts nu av begreppet ”stöd”. Med det vill vi tona ner 
anknytningen till sjukvård och förstärka den stödjande roll personalen har för att stärka och 
motivera den enskilde till egenmakt över sin vardag och sitt liv. Det anknyter också till Lagen 
och stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som styr vilka insatser personer med 
funktionsnedsättning får. Arbetsgruppen har kontinuerligt återkopplat, diskuterat och 
förankrat förslaget i nätverket för funktionshinderchefer (FH-chefer) inom GR och vi är nu 
framme vid genomförandet av titelbyte som ett led i kvalitetssäkring av stöd till personer med 
funktionsnedsättningar. 

Avgränsningar 
Titeln personlig assistent behålls för insatser enligt § 9:2 LSS och Socialförsäkringsbalken 
kap. 51. I begreppet ligger att det ska vara ett personligt stöd som utformas för att tillgodose 
brukarens grundläggande behov och andra personliga behov. Den enskilde har ett stort 
inflytande över val av person och hur behoven ska tillgodoses och titeln får anses väl 
inarbetad. Titeln har också en egen AID-kod, 207027. 
 
Rätten till stöd i vardagen inklusive den personliga omvårdnaden för personer med 
funktionsnedsättningar och som bor i eget boende och som inte har rätt till personlig assistans, 
tillgodoses idag med insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) s.k. boendestöd. Titeln 
boendestödjare blir allt vanligare främst för insatser till personer med psykiska 
funktionsnedsättningar, men också för personer med intellektuella, neuropsykiatriska eller 
sammansatta funktionsnedsättningar. I arbetet med översyn av LSS-lagen fanns förslag om att 
liknande insatser skulle ingå i LSS men detta genomfördes ej.  
I väntan på nya direktiv för dessa insatser enligt SoL, beslutar varje kommun om 
boendestödjare skall byta eller ha kvar titeln boendestödjare. För dem som väljer att byta titel 
används stödassistent och stödpedagog med de utbildningskrav som dokumenteras här.   

Utbildningskrav 
I arbetet med att genomföra titelbyte för personal inom verksamhetsområdet stöd och service 
till personer med funktionsnedsättning behövs en samstämmighet i utbildningskraven för de 
överenskomna titlarna stödassistent och stödpedagog. För att belysa hur förarbetet skett 
beskrivs nedan de skolformer och poängsystem som dokumentet behandlar. 

Gymnasieskolan 
En elev som avslutat ett gymnasieprogram kan få en yrkesexamen eller en 
högskoleförberedande examen.  
För yrkesexamen ska eleven ha 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända. Eleven ska också 
ha godkänt i Svenska, alternativt Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 och Matematik 1. Ett 
krav är också att eleven har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett 
godkänt gymnasiearbete. Även den som gått en lärlingsutbildning eller en skolförlagd 
yrkesutbildning kan uppnå en yrkesexamen. 
För högskoleförberedande examen ska eleven ha 2500 poäng varav 2250 godkända. Eleven 
ska också vara godkänd i Svenska, alternativt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 
och 6 samt Matematik 1 och ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. 
 
Högskoleförberedande examen kommer att ge grundläggande högskolebehörighet. En 
yrkesexamen samt godkända betyg i Svenska, alternativt Svenska som andraspråk, 2 och 3 
samt Engelska 6 ger också grundläggande högskolebehörighet. 
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Alla elever på yrkesprogram ska ha rätt att läsa in de kurser som krävs för grundläggande 
högskolebehörighet.  

Vuxenutbildningen 
Gymnasieskolans ämnesplaner och kunskapskrav ska användas i den gymnasiala 
vuxenutbildningen, som motsvarar gymnasieskolan till mål och nivå. Samtidigt ska hänsyn 
tas till behov av individanpassning och flexibilitet. Detta är vuxenutbildningens särart. 

Yrkeshögskolan (Yh) 
Yrkeshögskola är en utbildning på eftergymnasial nivå med en mix av teori och praktik. 
Utbildningarna skapas utifrån behov från arbetsmarknaden och för att kunna söka en yh-
utbildning ska man ha s.k. grundläggande behörighet. Den grundläggande behörigheten består 
i slutbetyg från gymnasiet eller gymnasial vuxenutbildning med lägst betyget godkänt i minst 
2250 gymnasiepoäng. Utöver det kan skolan kräva särskilda förkunskaper för en viss 
utbildning s.k. särskild behörighet. Vari den särskilda behörigheten består anges av 
utbildningsanordnaren och kan t.ex. vara kunskaper från vissa gymnasiekurser eller 
yrkeserfarenhet av speciell betydelse för utbildningens inriktning. 
Om fler sökande finns än antalet utbildningsplatser görs ett urval och det är upp till varje 
utbildningsanordnare att bestämma vad som ska utgöra grunden för urvalet bl.a. prioriteras 
sökande som man uppfattar har ett stort intresse för yrket och är verkligt motiverade att gå 
utbildningen. 
De flesta Yh-utbildningar är två år långa men de kan vara från 6 månader och uppåt. På Yh-
utbildningar anger man utbildningarnas längd i s.k. Yh-poäng, där fem poäng motsvarar en 
veckas studier på heltid. 100 poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 poäng ett års 
heltidsstudier, 400 poäng två års heltidsstudier. 
En stor del av utbildningstiden på yh-utbildningen är förlagd ute på en arbetsplats, något som 
kallas ”Lärande i arbete” (LIA). Tanken med LIA är att komplettera det man lär sig teoretiskt 
med praktiska kunskaper direkt från arbetslivet. 
 
För att få en yrkeshögskoleexamen krävs att utbildningen omfattar minst 200 yh-poäng (1år) 
och för att få en s.k. kvalificerad yrkeshögskoleexamen krävs att utbildningen omfattar minst 
400 yh-poäng (2 år) 

Högskolan 
Alla kurser och utbildningar på högskolan anges i högskolepoäng som visar utbildningens 
omfattning. Varje veckas heltidsstudier ger 1,5 högskolepoäng. Det betyder att en termins 
heltidsstudier omfattar 30 högskolepoäng, ett års heltidsstudier 60 högskolepoäng osv. 

Utbildningskrav stödassistent 
För titeln stödassistent krävs ett avslutat gymnasieprogram med yrkesexamen inom: 

• Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete, eller pedagogiskt arbete 
• Vård och omsorgsprogrammet med specialisering inom programfördjupningen 

”funktionsnedsättning”  
Detta är enligt gymnasieprogrammen i GY2011 och de anställda som finns hos kommunerna idag 
har inte denna utbildning men däremot utbildningar som kan räknas som likvärdiga. Vid 
konverteringen av titlar kommer närmaste chef att gå igenom de examensbevis som anställda 
kan visa och bedöma om utbildningen är att betrakta som likvärdig. Oklarheter lyfts till nästa 
nivå och vid behov till respektive kommuns personalavdelning. 
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För specifika tjänster inom t.ex. daglig verksamhet kan en annan gymnasiekompetens utgöra 
grunden för anställning som stödassistent, t.ex. inom kök ”Restaurang och 
livsmedelsprogrammet” eller inom hantverk ”Hantverksprogrammet”. Det är naturligt att 
dessa tjänster också får titeln stödassistent. Arbetsgivaren ansvarar för att personalen får den 
kompletterande utbildning som krävs för arbetet med stöd till personer med 
funktionsnedsättning. 

Utbildningskrav stödpedagog 
För titeln ”stödpedagog” krävs en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet 
som omfattar minst 200 yh-poäng eller 60 högskolepoäng eller kombination däremellan som 
motsvarar minst två terminers heltidsstudier. Utbildningen skall ha tydligt inriktning mot 
funktionshinderområdet i hela sin omfattning. Som exempel nämns: 

• Pedagogisk vägledare vid funktionshinder  
(Yh Gbg 300 yh-poäng) 

• Omsorgsassistent, specialkompetens inom funktionsnedsättningar  
(Yh Växjö 200 yh-poäng) 
 

• Aktiveringspedagog inom LSS  –  grav kognitiv funktionsnedsättning  
(Yh i Mölndal 400 yh-poäng) 

• LSS-handledare med spetskompetens i pedagogiskt förhållningssätt  
(Yh i Lund 200 yh-poäng) 

• Boendepedagog  
(Yh i Göteborg, Bräcke 200 yh-poäng) 
 

Högskolestudier motsvarande 60 högskolepoäng kan vara delar av en yrkesutbildning (t.ex. 
socionomprogrammet) eller enstaka kurser, men alla 60 poängen måste ha en direkt 

koppling till verksamhetsområdet. 
Som exempel på kurser kan nämnas: 
Handikappvetenskap (30 p) 
Handikappvetenskap med inriktning mot autismspektrum I och II (30 + 30 p) 

Roller och behov 
Båda rollerna stödassistent och stödpedagog skall finnas helt och hållet i det brukarnära 
arbetet och har inte olika nivå i linjen. Skillnaden i befattningarna stödpedagog och 
stödassistent ligger i kompetensnivå. Stödpedagogen har en fördjupad kunskap inom ett eller 
flera områden som direkt anknyter till arbetet och kan också ha en spetskompetens inom ett 
område t.ex. autism. Att på detta sätt bredda och fördjupa kompetensen kommer att höja 
kvaliteten på de insatser som den enskilde har rätt till. Liksom varje kommun har olika 
kvalitetsmål kommer kommunerna att ha olika mål när det gäller mixen av de båda rollerna 
där också arbetsplatsens behov styr hur många stödpedagoger det ska finnas i förhållande till 
stödassistenter. 
 
Arbetsuppgifter som i första hand tillhör stödpedagogrollen är: 

• Handledning av nyanställda och elever 
• Vid behov handleda/stödja stödassistenten i arbetet med social dokumentation och 

genomförandeplaner. 
• Omvärldsbevakning när det gäller funktionshinder, metoder och kommunikation 
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Primärt är det alltid erfarenhet och personlig kompetens som avgör vilka arbetsuppgifter man 
ansvarar för. Stödpedagogens ökade ansvar för vissa uppgifter kan vara olika på olika 
arbetsplatser och det kommer alltid an på närmaste chef att tydliggöra dem.  

Titelbytet 
Innan byte av titlar sker skall sedvanlig samverkan ske med fackliga företrädare.  
 
Närmaste chef ska tillsammans med personalavdelningen i kommunen BAS-löneplacera de 
två nya titlarna. En preliminär BAS-värdering har gjorts i Partille kommun där stödassistent 
ligger i box D och stödpedagog i box E. Varje kommun avgör i den lokala samverkan om ny 
lön skall följa med titelbytet eller om eventuella justeringar sker i kommande löneöversyn.  
 
Vidare behöver AID-koder för båda titlarna beställas. (Arbetsidentifikation kommuner och 
landsting AID, är ett system för gruppering av arbetsuppgifter som är avsedd för att kunna 
analysera lönebildningen på central och lokal nivå samt att ge underlag för viss planering.) I 
nuläget används AID-koden ”vårdare” (207021 och 207022) för de flesta av våra titlar, vilket 
medför att mycket av den centrala statistik som tas ut är missvisande. AID utgör grunden för 
den partsgemensamma lönestatistiken, vars främsta syfte är att förse parterna med ett 
gemensamt underlag till centrala och lokala förhandlingar. Därutöver ger statistiken allmän 
information om lönestrukturer, lönelägen, löneutveckling och sysselsättning.  
 
Då all personal byter titlar kommer några anställda ej att uppfylla kraven på grundläggande 
utbildning för titeln stödassistent. För några anställda kan det vara svårt att avgöra om kraven 
är uppfyllda, beroende på lång erfarenhet och att man fått vidareutbildning i sitt arbete. För att 
göra ”rätt” bedömning bör personalavdelningen finnas med i processen och givetvis också 
berörda fackförbund, genom den lokala samverkan. 
Varje enskild kommun beslutar om kraven för befintlig personal att erhålla titeln 
stödassistent. För de kommuner som kommer att erbjuda validering för befintlig personal så 
att kraven uppfylls, kan den gamla titeln med BAS-löneplacering kvarstå tills detta skett. 

Validering 
Vuxenutbildningen har i Partille kommun fått ett uppdrag att ta fram en valideringsutbildning 
liknande den som gjorts för äldreomsorgen i kommunen och som omfattar 1350 
gymnasiepoäng (GY11). Meriteas valideringsmodell (mot kurser i GY11 och ger 
gymnasiepoäng) har använts i Partille kommun, vilket innebär att kursen delas upp i 
delmoment som är en förutsättning för validering på arbetsplatsen. Handledare och lärare 
certifieras av Meritea. På motsvarande sätt kan andra kommuner genomföra validering. 
 
Utbildningen har följande upplägg: 

• En bedömningsvecka inne på skolan 
• Sex veckors validering på annan arbetsplats än den egna då valideringen av kunskap 

man redan har görs av en lärare från utbildningen och en handledare på arbetsstället. 
Varje elev får en individuell studieplan. 

• 32 veckor teoretisk utbildning en dag per vecka. 
 

Utbildningen för funktionshinderområdet kommer att bli en kombination av innehållet i barn- 
och fritidsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet med ämnen kopplade till 
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verksamhetsområdet. Vi har gått igenom Carpes Yrkeskrav (se www.projektcarpe.se) och 
kopplat dem till kurser inom de båda gymnasieprogrammen. De kurser som är aktuella är: 

• Lärande och utveckling 
• Kommunikation  
• Människor och miljöer 
• Socialt arbete 
• Grundläggande vård och omsorg 
• Specialpedagogik 1 
• Medicin 1 
• Psykologi 1 
• Vård och omsorgsarbete 
• Socialpedagogik 
• Friskvård och hälsa 

 
Efter genomgången valideringsutbildning har man den kompetens som krävs för titeln 
stödassistent. För ett avslutat gymnasieprogram med slutbetyg = gymnasiets yrkesexamen får 
medarbetaren (validanten) själv komplettera med bl.a. gymnasiegemensamma ämnen.  

Kvalitetssäkring av titlarna 
Kommunerna kommer efter denna överenskommelse om titlar, i framtiden att anställa 
personer som uppfyller utbildningskraven för titeln stödassistent eller stödpedagog. Detta för 
att kvalitetssäkra titlarna och underlätta för de anställda vid byte av kommun eller 
verksamhetsområde.  
De korttidsvikarier som inte uppfyller utbildningskraven bör anställas med en annan titel, 
förslagsvis den gamla titeln kommunen använt. Man bör redan vid anställningen av 
korttidsvikarier utan rätt utbildning, uppmärksamma dem på att de endast kan arbeta kortare 
tid i verksamheten om de inte skaffar rätt utbildning. Det är givetvis också en ekonomisk 
fråga att inte anställa personer som kommunen sen får bekosta utbildning/validering för.  

Konsekvenser av titelbyte 
Vi ser en rad vinster som kommer att påverka vårt verksamhetsområde positivt bl.a. 

• Verksamheten rustas för kommande rekryteringsbehov och för att möta nya 
målgrupper med förändrade krav på innehåll i insatserna. 

• Verksamhetens behov kommer att styra vilken kompetens som rekryteras vilket ger 
möjlighet för de som har stora och komplexa behov får personal med högre 
kompetensnivå. 

• Professionaliseringen av yrkesområdet drivs på. 
• Möjligheter att påverka utbildningsanordnare om innehåll i utbildningar. 
• Möjlighet att påverka Arbetsförmedlingen regionalt genom att samlad titulatur ger 

tydlig bild av arbetskraftsbehovet. 
• Större möjlighet till karriärvägar, till personlig utveckling och individuell 

löneutveckling inom funktionshinderområdet. 
• Tydligare yrkesidentitet bidrar till yrkesstolthet och därmed en ökad attraktion för 

yrket. 
• Personal- och lönestatistik kommer att förbättras avsevärt för Göteborgsregionen. 
• Påverkan på nationella aktörer och övriga kommuner att titelfrågan samordnas och 

förtydligas. 
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Överenskommelse 
Verksamhetscheferna inom funktionshinderområdet inom Göteborgsregionen (GR:s nätverk) 
kommer överens om att arbeta för ett införande av titlarna stödassistent och stödpedagog för 
baspersonal i verksamheten.  

• Varje enskild kommun kommer att ha sin egen tidplan för införandet av titlarna och 
agenda för hur det praktiskt genomförs.  

• Varje enskild kommun kommer att besluta om validering ska ske eller om all befintlig 
personal byter titel.  

• Varje enskild kommun ansvarar för att utarbeta beskrivning av titlarnas arbetsinnehåll 
och att tydliggöra de utbildningar som ligger till grund för titeln stödpedagog. 

• Varje enskild kommun kommer att besluta om eventuell annan titel för outbildad 
personal. 

• För framtida anställningar gäller att använda titlarna med de krav på utbildningsnivå 
som finns i detta dokument för att på så sätt kvalitetssäkra titlarna.  



 
 

YRKESKRAV 
Generella kunskaper för medarbetare inom 
verksamhetsområdet ”stöd och service till 
personer med funktionsnedsättning” 
Kortversion med yrkeskrav och ämnesområden 
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INLEDNING 
Verksamhetsområdet ”stöd och service till personer med funktionsnedsättning” är brett, 
heterogent samt svårt att beskriva och avgränsa på ett enkelt sätt. Verksamheterna riktar sig 
till en mycket bred målgrupp, med mycket skiftande behov. Detta får konsekvenser för dem 
som arbetar inom verksamhetsområdet. Att hitta en gemensam yrkesidentitet försvåras av 
verksamhetsområdets bredd och komplexitet. Vad är det för yrke? Är det flera olika yrken? 
Vilka kunskaper behövs för yrket/yrkena?  
 
Varför behövs Yrkeskrav? Den viktigaste förutsättningen för att kvalitet och intentioner som 
delaktighet och inflytande ska prägla utförandet är kompetens. Att ständigt utveckla och 
säkra kompetensen är en avgörande faktor för nyttan för varje enskild person som är i behov 
av en insats. En nytta som ytterst ska leda till jämlikhet och full delaktighet i samhällslivet. 
Det är också en viktig faktor för god samverkan med viktiga aktörer.  
 
Mellan åren 2003-2005 pågick ett projekt inom Stockholms län som kallades ”Modellarbets-
platser”. Syftet var att stärka och tydliggöra yrkesrollen inom vård- och omsorgsområdet. 
Man sökte svar på frågorna: Vad är det vi gör? Vad är det vi måste kunna? Hur kan vi synlig-
göra och värdera det vi kan och det vi behöver utveckla? Under projekttiden beslutade man 
att skilja på funktionshinderverksamheterna och äldreomsorgen eftersom verksamhetsom-
rådena är olika och därför ställer olika krav på dem som arbetar.  
 
Projektet ledde fram till en modell med sex yrkeskrav och i samverkan med ”kravmärkt yr-
kesroll” har yrkeskraven för funktionshinderområdet aktualiserats och bearbetats. 
 
Projekt CARPE startade 2009 och syftar bland annat till att göra verksamhetsområdet ”stöd 
och service till personer med funktionsnedsättning” både tydligare och synligare för olika 
grupper och på olika nivåer. Arbetet med att utveckla yrkeskrav för funktionshinderområdet 
fortsatte med hjälp av en arbetsgrupp som bestod av representanter från olika kommuner 
och olika typer av funktionshinderverksamheter. Innehållet har också diskuterats i olika fo-
rum och ur olika perspektiv för att ta tillvara mångas erfarenheter och få en bred förankring. 
Målsättningen har varit att formulera gemensamma yrkeskrav som beskriver de generella 
kunskaper som krävs för att arbeta inom verksamhetsområdet.   
 
Material är framtaget för att beskriva de kunskaper som behövs inom verksamhetsområdet 
”stöd och service till personer med funktionsnedsättning”. Kunskaperna som beskrivs avser 
generella kunskaper som alla bör ha, oavsett vilken typ av verksamhet man arbetar i. Gene-
rella Yrkeskrav som ska gälla för en bred heterogen målgrupp kan inte gälla i sin helhet för 
alla. Frågan om vilka kunskaper som är viktiga i just den verksamhet man arbetar i för att 
kunna tillgodose individers enskilda behov avgör vilka delar av Yrkeskraven som är relevanta 
och vilka man behöver fördjupa sig kring.  
För att erhålla dessa generella kunskaper krävs både teoretiska kunskaper och praktiska 
förmågor, vilket innebär att kunskaperna endast kan uppnås genom en kombination av trad-
itionellt lärande i form av utbildning och erfarenhetsbaserat lärande i form av att ha utfört 
arbetsuppgifter i en kontext. De generella kunskaperna som beskrivs här kan alltså inte upp-
nås genom att endast gå en grundutbildning. Man behöver också ha utövat yrket under en 
period. I många verksamheter behöver man också fördjupade kunskaper, eller spetskun-
skaper, utöver de generella kunskaper som beskrivs i detta material. 
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I denna reviderade upplaga (2014-01-08) finns verksamhetsområdet socialpsykiatri, som ger 
stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, med som del i de generella yrkeskraven. 
Vissa språkliga ändringar har också gjorts i texten. 
 

Läsanvisning 
I detta material finns endast de två översta nivåerna, det vill säga yrkeskraven och ämnes-
områdena med. Kunskapsmålen och lärandemålen beskrivs i det fullständiga materialet. 

Yrkeskraven är strukturerade på följande sätt:  
Det finns 6 övergripande yrkeskrav;  
Varje yrkeskrav innehåller ett antal ämnesområden  
Varje ämnesområde består av olika kunskapsmål  
Varje kunskapsmål bryts ner i ett antal olika lärandemål  
 

Under lärandemålen kan det finnas en förklarande 
text och/eller exempel på kunskaper som medar-
betaren bör ha.  
 
Syftet med texten är att förtydliga nivån på läran-
demålet, inte att detta är ”svaret” på lärandemålet. 
Medarbetaren ska ha en teoretisk förståelse som 
kan omsättas i handling. 
 
 
Lärandemålens nivåer 
För att nivån på den efterfrågade kunskapen ska bli tydlig är läran-
demålen formulerade enhetligt enligt följande: 
 
Praktiskt yrkeskunnande/yrkesutövning:   
- Kan utföra något                                                                                                                                                   
 

Teoretisk kunskap:  
- Kännedom om:   
Känner till ämnet, vet vad det handlar om kan beskriva det med några ord och till vem/vart 
man vänder sig för att få mer information..  
 
- Kunskap om:     
Vet vad som menas med ämnet och använder sig av kunskapen. Vet var information finns om 
man vill läsa ännu mer. Förstår vad det handlar om.  
 
- Insikt i:     
Ha en djupare kunskap och förståelse, kan göra egna reflektioner och jämförelser. Har gjort kunskapen 
till sin egen och kan förklara för andra.  
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Användningsområden 
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KONTAKT OCH SAMSPEL  
Lagstiftningen som gäller för verksamhetsområdet vilar på en humanistisk människosyn. Det 
innebär i korthet att alla människor är unika och har lika värde utifrån sin existens och inte 
utifrån sina funktioner. 
 

Den humanistiska människosynen blir synlig i verksamheterna genom möten mellan de som 
arbetar och de som behöver stöd/service/assistans. Bemötande och kommunikation är av-
görande i alla situationer då möten sker och det krävs kunskap och förmåga för att kunna 
klara detta på ett optimalt sätt. Bemötande innebär ett samspel mellan människor och den 
inställning personer har till varandra. Inom verksamheterna för personer med funktionsned-
sättning har människosyn och bemötande en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. 
 

I yrkesrollen ska alla medarbetare kunna skapa relation med och se individen och dennes 
behov. För detta krävs kunskap om både samhälleliga och individuella förutsättningar. I ar-
beten där man möter människor i behov av stöd till följd av en funktionsnedsättning är det 
särskilt viktigt med kunskaper om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i var-
dagen. Detta är avgörande för att medarbetare i verksamheterna ska kunna bidra till god 
livskvalitet och en positiv hälsoutveckling. 
  

Medarbetare ska kunna kommunicera med den som behöver stöd/service/assistans, oavsett 
om dennes möjligheter att kommunicera är reducerad eller inte, samt vara medveten om 
hur man själv använder sin kropp som kommunikationskanal. Det är viktigt att ha kunskap 
om till exempel psykisk ohälsa, missbruk och problemskapande beteende för att kunna för-
stå och bemöta särskilda behov och känslotillstånd hos personer med funktionsnedsättning.  
 

Yrkeskravet Kontakt och samspel handlar framför allt om kommunikation, bemötande och 
olika funktionsnedsättningar. Under detta yrkeskrav finns sex ämnesområden.     
 
Historia och traditioner 
För att kunna ge ett individuellt anpassat stöd behövs förståelse för varje persons unika 
sammanhang, både vad det gäller historia, nutid och framtid. Medarbetare behöver därför 
känna till hur samhället, levnadsvillkoren och kulturen såg ut förr samt hur det ser ut idag 
och i framtiden för personer med funktionsnedsättning. Medarbetare behöver också ha kun-
skap om hur olika faktorer, så som generation, kultur och religion, påverkar en människas 
vanor och behov. 
 

Vanor och behov 
För att ha förståelse för individen och kunna skapa en miljö och aktiviteter som tilltalar och 
stimulerar behöver man lära känna personerna som vistas i verksamheten. Medarbetare 
behöver ha kunskap i att lära känna individer och kunna ta reda på individuella behov, vanor 
och önskemål. Medarbetare behöver också ha kunskap att stimulera och värna den enskildes 
delaktighet och självbestämmande i planeringen av insatser och aktiviteter. 
 

Olika funktionsnedsättningar 
Olika funktionsnedsättningar utgör själva kärnan i alla verksamhet inom området eftersom 
alla personer som behöver stöd har någon form av funktionsnedsättning. Alla medarbetare 
behöver därför allmänna kunskaper om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser 
i vardagen för den enskilde. Oftast behövs också fördjupade kunskaper om just de funk-
tionsnedsättningar som medarbetaren möter i det dagliga arbetet. 
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Medarbetare inom verksamheterna behöver ha förståelse för hur människor i normala fall 
utvecklas och vilka svårigheter som kan uppstå om utvecklingen störs. Kognitiva svårigheter 
är mycket vanligt oavsett funktionsnedsättning. Medarbetare behöver kunskap om kognition 
och olika typer av stöd vid kognitiva svårigheter.  
 

Bemötande och förhållningssätt 
I varje möte mellan två människor är det viktigt att det finns ömsesidig respekt. I ett möte 
och en relation som utgår ifrån att den ena är i behov av stöd från den andra uppstår alltid 
ett maktförhållande. För medarbetare som ger detta stöd är det viktigt att vara medveten 
om maktförhållandet och hur man kan medverka i att skapa en så bra balans som möjligt. 
Det är viktigt att varje möte präglas av respekt för den enskildes individuella resurser och 
förmågor, samt en helhetssyn på den andres totala livssituation.  
 

I mötet med personer med funktionsnedsättning behövs kunskap om vad funktionsnedsätt-
ningen innebär och hur den påverkar individens syn på sig själv och sina livsvillkor. Medarbe-
taren behöver kunskap om hur man ska arbeta för att stärka den enskildes resurser, hur man 
bemöter olika känslor och hittar rätt nivå att kommunicera på. Funktionsnedsättning kan 
innebära ett annorlunda sätt att förstå och tolka intryck samt olika nivåer av känslomässigt- 
och kognitivt fungerande. Det kräver ett pedagogiskt förhållningssätt där medarbetaren be-
höver hitta rätt nivå och skapa förutsättningar för kommunikation på den nivå och det sätt 
som den enskilde behöver.  
 

Kvalité i verksamheten är beroende av varje möte mellan medarbetare och person med 
funktionsnedsättning.  
 

Kommunikation  
Kommunikation är avgörande för att mötet mellan två människor ska kunna bli bra. Alla som 
möter människor i sitt arbete behöver därför grundläggande kunskaper om kommunikation 
och kommunikationens betydelse. Vissa funktionsnedsättningar innebär dessutom att kom-
munikationsförmågan påverkas, både när det gäller att själv göra sig förstådd och att förstå 
andra. Skälet till kommunikationssvårigheter kan variera, men gemensamt är att kommuni-
kationen måste anpassas efter varje individs förmåga och att det är en viktig uppgift för 
medarbetaren att försäkra sig om att individen förstår och kan göra sig förstådd.  
 

Medarbetare behöver teoretiska kunskaper om orsakerna samt olika strategier och redskap 
för att kunna bemöta och stödja personer med olika typer av kommunikationssvårigheter. 
Det handlar om att göra många avväganden utifrån ett individuellt behov eller önskemål. 
 

Psykisk ohälsa, missbruk och problemskapande beteende  
Gemensamt för alla människor medarbetare möter i verksamheten är att de har någon form av 
funktionsnedsättning som gör att de behöver stöd i sin vardag. Utöver detta är det en mycket 
heterogen grupp som gör att medarbetare inom verksamheterna kan möta en mängd olika be-
teenden, levnadsförhållanden och situationer som ibland är direkt eller indirekt kopplade till 
funktionsnedsättningen. Det kan handla om psykisk ohälsa, missbruk eller beteenden som på 
olika sätt är skadliga för personen själv och ibland även för andra. 
 

Medarbetare behöver därför kunskap att känna igen dessa beteenden eller situationer samt 
kunskap att veta hur man kan hantera dem i verksamheten och arbeta för att göra det bättre 
och lättare för den enskilde. 
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AKTIVITETER OCH RELATIONER 
Att stödja till aktiviteter och relationer utgör en stor del i arbetet kring personer med funkt-
ionsnedsättning. Målet är att personer med funktionsnedsättningar, oavsett diagnos, ska 
uppnå bästa möjliga funktion och förmåga samt att förbättra förutsättningarna för delaktig-
het i vardagslivet. Det kan handla om att bibehålla förmågor. Det kan ibland också handla 
om att utifrån t ex. arbetsterapeuts eller sjukgymnasts instruktioner stödja vid rehabilite-
rande aktiviteter.  
 

De som arbetar inom verksamheterna för personer med funktionsnedsättning ska stödja och 
stimulera individens egen förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet. I detta ingår att 
kunna se fysiologiska och motoriska förändringar hos individen. Medarbetare ska kunna, i 
samarbete med sjukgymnast och/eller arbetsterapeut, hjälpa till med fysisk aktivering och se 
till att de hjälpmedel och kognitiva hjälpmedel personen behöver finns och används. Det är 
också viktigt att ha kunskap om hur man arbetar på ett tryggt och säkert sätt både för per-
sonen som har funktionsnedsättning och för medarbetaren själv.  
 

En viktig uppgift för medarbetare i verksamheter för personer med funktionsnedsättning är 
att stimulera och skapa förutsättningar för ett aktivt, meningsfullt och socialt liv. Medarbe-
tare ska kunna arrangera aktiviteter och stimulera sociala relationer. Vissa funktionsnedsätt-
ningar innebär att personen har svårt att skapa, bygga upp och behålla långvariga relationer. 
Personer med psykiska funktionsnedsättningar kan behöva stöd till återhämtning. Det inne-
bär att stödja brukaren att påbörja en process att återerövra makt över sitt eget liv. Medar-
betare har en viktig roll att skapa förutsättningar för ett rikt socialt liv utifrån varje individs 
behov och önskemål samtidigt som en helhet där balans mellan aktivitet och vila för varje 
individ är viktigt. Vet att personer med funktionsnedsättningar kan behöva stöd att hitta den 
balansen.  
 

Yrkeskravet Aktiviteter och relationer handlar främst om meningsfulla aktiviteter och goda 
sociala relationer. Under detta yrkeskrav finns fem ämnesområden. 
 
Motorik och fysiologi 
I arbete där man möter personer som har olika typer av funktionsnedsättningar är det viktigt 
att ha ett rehabiliterande/habiliterande förhållningssätt, vilket i korthet innebär: 
 

• att brukaren är subjekt i sin egen rehabilitering eller habilitering  
• att processen utgår från en helhetssyn (holism)  
• att processen har fokus på det friska (salutogenes) och konkreta problem samt är 

framtidsinriktad.   
 
Medarbetare behöver ha kunskap att ta tillvara individens egna resurser och förmågor i var-
dagssituationer, samt att stimulera till utveckling och förbättring av förmågorna i syfte att 
individen ska bli så självständig som möjligt. 
 

Det är av stor vikt att de som arbetar i verksamheterna för personer med funktionsnedsätt-
ningar kan arbeta ergonomiskt riktigt, då arbetet ibland är fysiskt påfrestande. Detta gäller i 
många olika situationer till exempel att sitta på ett riktigt sätt vid matningssituationer, bära 
matkassar eller att vara behjälplig vid förflyttningar. Det är också viktigt att känna till olika 
tekniska hjälpmedel, vem som ordinerar dem och hur man hanterar dem på ett respektfullt 
sätt gentemot den enskilde.  
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Fritid, kultur och meningsfulla aktiviteter 
Många personer med funktionsnedsättning behöver stöd att planera och genomföra aktivi-
teter både på sin arbetsplats/dagliga verksamhet och på sin fritid, samt att delta i olika kul-
turella arrangemang. Det är viktigt att medarbetare i verksamheterna förstår betydelsen av 
en aktiv och meningsfull tillvaro, oavsett om det handlar om arbete, daglig sysselsättning 
eller annan sysselsättning eller fritid. Medarbetarnas uppgift är ofta att stimulera och moti-
vera till aktivitet och att tillsammans med individen planera aktiviteter som motsvarar per-
sonens behov och önskemål.   
 

Social gemenskap 
En viktig uppgift för medarbetare inom verksamheter för personer med funktionsnedsätt-
ning är att vara ett stöd när det gäller social gemenskap. Vissa funktionsnedsättningar inne-
bär att personen själv har svårt att skapa, bygga upp och bevara relationer med andra. Det är 
därför av stor vikt att medarbetare kan stimulera, motivera och bidra till gemenskap och 
relationsbygge utifrån varje individs önskemål och behov. Medarbetare behöver också ha 
förståelse och kunskap att vara ett stöd när det gäller sex- och samlevnadsfrågor. 
 

Dialog med närstående 
Närstående, till exempel föräldrar, syskon, andra anhöriga och vänner, har ofta en viktig roll 
för en god livssituation och hög grad av livskvalité. För medarbetare i verksamheter för per-
soner med funktionsnedsättning är det därför viktigt att ha en god relation och dialog med 
de närstående som är betydelsefulla för den enskilde. Relationen och dialogen med närstå-
ende ska präglas av professionalism och respekt. Medarbetare behöver ha kunskap att ta 
ansvar för relationen med närstående i syfte att skapa goda förutsättningar enligt den en-
skildes önskemål. 
 

Hjälpmedel 
Många människor som har en funktionsnedsättning använder olika typer av hjälpmedel för 
att göra det lättare att använda nedsatta funktioner eller för att kompensera för dem. 
Hjälpmedel kan vara en förutsättning för delaktighet. Medarbetare inom funktionshinder-
verksamheterna behöver ofta vara ett stöd i användningen av hjälpmedel, och ibland också 
vara behjälplig när det gäller att erhålla rätt slags hjälpmedel. Det kan handla om att utifrån 
individens svårigheter förstå vilken typ av hjälpmedel som kan vara bra, och på vilket sätt 
individen kan få hjälpmedlet. Det kan också handla om att motivera användningen av hjälp-
medlet eller att medarbetaren själv använder hjälpmedlet tillsammans med individen.  
 

STÖD OCH SERVICE  
Inom verksamhetsområdet ”stöd och service till personer med funktionsnedsättning” före-
kommer många olika typer av verksamheter med olika uppdrag och målsättningar.  
 

Gemensamt för alla verksamheter är att de som får stöd och service har någon form av 
funktionsnedsättning som påverkar förmågan att självständigt klara sina vardagsaktiviteter. 
En viktig arbetsuppgift för medarbetare inom verksamheten är att stödja den enskilde i både 
det privata rummet, hemmet, och det offentliga. Detta innebär att arbetsuppgifter för med-
arbetare inom verksamhetsområdet till stor del är präglat av att ge stöd i ”vardagssysslor”, 
så som matlagning, städning, tvätt och kontakter med individens nätverk och det omgivande 
samhället.  
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Hur dessa arbetsuppgifter ska utföras beror på varje enskild individs förmåga, behov och 
önskemål. Ibland kan det handla om att ge ”full service”, alltså att utföra ”vardagssysslorna” 
utan individens medverkan. Men det kan också handla om att ”stå med händerna bakom 
ryggen”, alltså att finnas till hands medan individen självständigt utför ”vardagssysslorna”. 
Oavsett vilken nivå stödet ligger på finns en övergripande målsättning att underlätta och 
stödja varje individ till ett självständigt och kvalitativt liv.     
 

Medarbetare behöver ha kunskaper om dessa ”vardagssysslor”, både hur man praktiskt ut-
för dem och hur man kan motivera och stödja individens självständighet i utförandet. Det 
handlar om att ha kunskap om det närliggande samhället och om de aktörer/kontakter som 
kan vara viktiga för den enskilde. Det handlar också om att ha kunskap och praktisk förmåga 
att sköta i hemmet vanligt förekommande sysslor.     
 

Yrkeskravet Stöd och Service handlar främst om praktiskt stöd i vardagen. 
Under detta yrkeskrav finns två ämnesområden. 
 

Vardagskontakter 
Alla människor har ett flertal kontakter i sitt vardagsliv, allt ifrån kontakt med den närmsta 
familjen till mer formella kontakter med olika yrkesgrupper i samhället. Personer med funkt-
ionsnedsättning kan behöva stöd i dessa kontakter. Medarbetare inom verksamheterna be-
höver därför kunskaper om vilka kontakter som är aktuella och viktiga för den enskilde, men 
också om vilka kontakter som kan vara tänkbara utifrån den enskildes behov.   
 

Vardagsstöd  
Personer med funktionsnedsättning som behöver andra människors stöd i vardagen, har 
oftast stort behov av stöd i praktiska vardagssysslor såsom att ta hand om hemmet, laga 
mat, inköp och klädvård. Hur det praktiska vardagsstödet ser ut beror på individuella förut-
sättningar och förmågor hos den enskilde. Ibland kan det handla om att medarbetaren utför 
sysslorna åt individen men det kan också handla om att motivera individen att själv utföra 
sysslorna. Ofta består stödet av en kombination av att medarbetaren utför vissa delar och 
sedan vägleder och motiverar den enskilde utifrån dennes förmåga till självständighet.      
 

Medarbetare behöver ha kunskaper att själv utföra praktiska vardagssysslor, men också kunskaper 
i att vägleda och motivera utifrån individens förmåga till självständighet i vardagssysslorna.  
 

HÄLSOFRÄMJANDE 
Alla människor är beroende av sin hälsa för att uppnå sina mål i livet och för att uppleva hög 
grad av livskvalitet. Oavsett sjukdom och/eller funktionsnedsättning upplever alla människor 
någon grad av hälsa/ohälsa. En funktionsnedsättning i sig är inte detsamma som ohälsa, men 
bland personer med funktionsnedsättning är den självupplevda dåliga hälsan mer än tio 
gånger så vanlig som bland befolkningen i stort. De flesta personer som har en funktions-
nedsättning eller sjukdom kan uppleva god hälsa och hög grad av livskvalitet. Personer som i 
olika grad behöver stöd i sin vardag är dock mer eller mindre beroende av medarbetare som 
arbetar i verksamheterna för att uppnå så god hälsa som möjligt.  
 

Alla som arbetar inom yrken där man möter människor i behov av stöd har ett ansvar att 
skapa trygga miljöer där varje individ har möjlighet att må bra och känna välbefinnande, 
samt att undvika situationer som direkt eller indirekt riskerar individers liv och hälsa.  
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I allt arbete där man möter människor krävs därför kunskaper om hur människor fungerar, 
hur hälsa kan stärkas och hur ohälsa/sjukdom/skador kan förebyggas.  
 

För att stärka funktioner och skapa förutsättningar för goda livsvillkor behöver stödet utfor-
mas utifrån individuella behov och med respekt för den personliga integriteten och självbe-
stämmandet. Stöd kring personlig omvårdnad eller kring måltidssituationen bör utformas så 
att självständighet stimuleras.  
 

Vissa funktionsnedsättningar innebär också en ökad risk för olika medicinska komplikationer 
och/eller ökad sårbarhet inför olika sjukdomar/sjukdomstillstånd. Det är därför viktigt att 
noga följa hälsorelaterade förändringar och komplikationer hos varje individ. Oftast är det 
medarbetare som arbetar inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar, och 
som dagligen möter individen, som har möjlighet att upptäcka förändringar. Medarbetare 
behöver därför kunskaper för att observera hälsorelaterade förändringar och för att infor-
mera/rapportera till rätt person om förändringarna.  
 

Yrkeskravet Hälsofrämjande handlar främst om faktorer som bidrar till god hälsa och livskva-
litet, samt faktorer som handlar om ge en trygg och säker omvårdnad. Under detta yrkeskrav 
finns fem ämnesområden. 
 
Förebyggande och hälsofrämjande arbete 
En viktig uppgift för medarbetare inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning är 
att motivera och skapa förutsättningar för hälsosamma val i vardagen, samt skapa en trygg och 
säker miljö. Medarbetarens insatser ska bidra till en positiv hälsoutveckling hos den enskilde och 
dessutom vara präglat av respekt för den enskildes rätt att leva på det sätt han/hon själv har valt.  
 

Personlig omvårdnad 
Personlig omvårdnad kan utgöra en stor del av arbetet inom verksamheterna för personer 
med funktionsnedsättning. För detta krävs både teoretiska kunskaper och praktiska färdig-
heter. Teori och praktik tillsammans skapar en kompetens hos medarbetaren att kunna ut-
föra/ge stöd/assistera/vägleda den personliga omvårdnaden på ett respektfullt sätt; att vara 
jagstödjande och respektera integritet och självbestämmande. Det är viktigt att medarbetare 
förstår hur viktigt det är att personer med funktionsnedsättning medverkar och gör så myck-
et som möjligt självständigt för att utveckla och inte förlora sina förmågor, även om arbetet 
tar lite längre tid. Detta ska göras med respekt för den individuella förmågan hos varje en-
skild person. 
 

Måltider och näringslära 
Medarbetare inom verksamheterna för personer med funktionsnedsättning behöver ofta 
planera och tillreda måltider. Detta kräver kunskap om allt ifrån näringslära och läkemedels 
påverkan på aptiten, till hur mat tillreds och serveras på bästa sätt samt hur måltiderna bör 
fördelas över dygnet. Det är också viktigt att kunna skapa en måltidsmiljö som är lustfylld 
och trivsam både för enskilda individer och för grupper. Medarbetare behöver också kunna 
utföra matning och annan hjälp kring måltider på ett respektfullt sätt. 
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Hälso- och sjukvård 
I ett flertal verksamheter för personer med funktionsnedsättning arbetar medarbetarna i 
olika omfattning med kroppsnära omvårdnadsarbete. Det handlar om att stärka hälsa, lindra 
och förebygga sjukdomar och komplikationer. Arbetet består också av åtgärder för att und-
vika smittspridning och att med delegering administrera läkemedel och utföra enklare be-
handlingar. I första hand har medarbetare ansvar för att uppfatta och observera förändring-
ar samt informera/rapportera till rätt person (medicinsk expertis/profession). Medarbetare i 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning behöver kunskaper för att kunna ut-
föra dessa arbetsuppgifter. 
 

Läkemedel 
Inom verksamheterna för personer med funktionsnedsättning är läkemedelsutdelning en 
vanligt förekommande arbetsuppgift. Medarbetare behöver kunskap kring vanligt förekom-
mande läkemedel och deras biverkningar samt hur dessa läkemedel kan ges. 
 

PLANERING OCH ADMINISTRATION 
Viktigt för att säkerställa tryggheten och kvaliteten för den enskilde och för verksamheten, är 
att medarbetare inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning förstår vikten 
av och har kunskaper i planering, rapportering och dokumentation av arbetet.  
  

Då arbetet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning till stor del är händel-
sestyrt krävs förmåga att prioritera och fördela arbetet så att det som verkligen måste göras 
blir gjort.  
 

Medarbetare inom verksamheterna är ansvariga att sköta dokumentation och rapportering 
för att säkerställa att varje individ får sina behov mötta samt för att det ska kunna vara möj-
ligt att följa skeenden och händelser i de fall detta behövs. Medarbetare behöver därför ha 
kännedom om att det är lagar och anvisningar som styr arbetet med dokumentationen och 
även insikt i vad dessa lagar säger.  
 

Yrkeskravet Planering och administration handlar framför allt om verksamhetsplanering och 
social dokumentation. Under detta yrkeskrav finns två ämnesområden. 
 
Planera och prioritera i verksamheten 
Då arbetet inom verksamheterna för personer med funktionsnedsättning har relativt själv-
ständigt krävs det att medarbetare kan planera och prioritera. Under ett arbetspass inträffar 
ofta oförutsedda händelser som gör att medarbetare behöver planera om och omprioritera 
ordningsföljden på arbetet. Det är därför viktigt att medarbetare har kunskap om, och kan 
bedöma vad som kan vänta och vad som är akut. 
 

Dokumentera och rapportera 
Alla insatser enligt SoL och LSS ska hålla god kvalitet och regelbundet följas upp. Insatserna 
ska genomföras på ett tryggt och säkert sätt med hög grad av delaktighet för den enskilde. 
För att kvalitetssäkra och ständigt förbättra insatserna ställs höga krav på dokumentation 
och rapportering.  
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Medarbetare i verksamheter för personer med funktionsnedsättning behöver kunskaper att 
dokumentera både genomförandeplanering och löpande utveckling i det dagliga arbetet. Det 
är också viktigt att medarbetare har kunskap att rapportera till varandra och till andra yrkes-
grupper/professioner när det behövs. Dokumentationen och rapporteringen ska ske på ett 
säkert sätt för att värna den enskildes integritet.  

 

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN 
Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och 
utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.  
 

I yrkesrollen som medarbetare inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning 
ingår att samarbeta med kollegor och ledning och att känna till hur verksamheten är organi-
serad. Det är viktigt att känna till vilka lagar som styr arbetet och vilka mål som gäller inom 
organisationen och på arbetsplatsen.  
 

Arbetet innebär också att kunna planera och leda möten, att förstå vikten av samarbete och 
samverkan och ha kännedom om hur man själv påverkar och påverkas av andra och veta hur 
och varför konflikter ibland uppstår.  
 

Medarbetare måste ha kompetens att introducera/handleda, vara en förebild och kunna 
förmedla sitt yrkeskunnande samt hålla det aktuellt genom att regelbundet ta del av aktuell 
information och fakta. 
 

Yrkeskravet Utveckling av arbetsplatsen handlar främst om yrkesrollen och verksamhetsut-
veckling. Under detta yrkeskrav finns fyra ämnesområden. 
 
Styrning, mål och organisation  
Det är viktigt för medarbetare inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning 
att känna till de lagar, förordningar och föreskrifter som styr arbetet. För att kunna förstå 
hur beslut fattas och vad som påverkar arbetet i verksamheten och på arbetsplatsen är det 
viktigt att känna till organisationen man verkar inom. Eftersom mycket av arbetet inom verk-
samheterna är beroende av samarbete är det viktigt att känna till vad övriga arbetskamrater 
och yrkeskategorier har för kompetens samt att kunna arbeta i team. 
 

Kommunikation i yrkesrollen 
Det professionella förhållningssättet är mycket viktigt i arbetet inom verksamheterna för 
personer med funktionsnedsättning. Medarbetare ska kunna förhålla sig till både personer 
med funktionsnedsättning, deras närstående samt kollegor på ett yrkesmässigt sätt. Medar-
betare ställs ofta inför svåra etiska överväganden som kräver goda kunskaper om det egna 
ansvaret och yrkesrollen, samt förmåga till reflektion och självinsikt.  
 
Arbetet ställer också stora krav på samarbetsförmåga eftersom samverkan i team är ett krav. 
I alla arbetsgrupper och samarbetssituationer med andra, kan oenighet och konflikt uppstå. 
Genom att ha kunskaper om vad som sker i grupper och vid möten med andra människor, 
kan medarbetare se både den egna och andras roll i konflikten och därigenom nå en lösning.  
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Introduktion av nyanställda och studerande 
Alla medarbetare i verksamheter för personer med funktionsnedsättning har ett ansvar när 
nya medarbetare börjar och när studerande gör praktik på arbetsplatsen, genom att vara 
goda förebilder. Det är därför alla medarbetares ansvar att bidra till och ha kunskap i att ge 
en positiv och bra introduktion. För att nyanställda ska ges möjlighet att snabbt och säkert 
komma in i arbetet och för att studerande ska få en lärorik och givande praktik krävs en tyd-
lig och genomtänkt start samt ett fungerande handledarskap i det dagliga arbetet.  
 

Yrkes- och kvalitetsutveckling 
Alla verksamheter påverkas av omvärlden i olika grad. Verksamheterna för personer med 
funktionsnedsättning behöver ständigt utvecklas i takt med samhällsutvecklingen och för-
ändringar av regelverk och andra beslut som styr verksamheterna. För att verksamheternas 
kvalitet ska utvecklas och förbättras behöver alla medarbetare ha viss omvärldskunskap 
samt delta i kvalitets- och utvecklingsarbetet.  
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Bakgrund  
Nätverket för funktionsnedsättning i Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund har sedan en tid 

diskuterat frågan om titulatur och utbildningskrav. Frågan är aktuell på flera nivåer inom 

funktionsnedsättningsområdet och finns på dagordningen även inom nätverk för socialchefer och 

hos SKL. 

Funktionsnedsättningsområdet förändras och komplexiteten i arbetet höjs, allt högre krav ställs på 

personals kompetens. Diagnosticeringen utvecklas och allt fler biståndsbeslut fattas. Många individer 

har sammansatta behov och finns hos oss under hela livet, barndom ställer andra krav än ålderdom 

vilket ytterligare bidrar till arbetets komplexitet och höga kompetenskrav. Beslut enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) intar en alltmer framträdande roll och psykisk ohälsa ökar såväl i samhället 

som hos vår målgrupp. Det ställs också högre krav på att skapa förutsättningar för skolgång och 

(anpassat) arbete för att komma ifrån livslång vistelse i daglig verksamhet. Yngre brukare tenderar 

att ställa högre krav än äldre. Såväl brukare som anhöriga blir mer medvetna om sina rättigheter och 

ställer högre krav. Tekniska hjälpmedel blir allt vanligare och mer komplexa. Högre krav ställs också 

på att ge den enskilde stöd och möjligheter till aktivt deltagande i samhället. Området delaktighet 

och inflytande ges allt högre prioritet i verksamhetsutvecklingen. 

Detta är i grunden en positiv utveckling men ställer samtidigt nya och högre krav på personals 

kompetens och kompetensförsörjningsfrågan befaras kunna bli ett omfattande problem inom 

funktionsnedsättningsområdet. 

Brister i nuläget 
Avsaknaden av enhetlig titulatur inom funktionsnedsättningsområdet skapar 

kompetensförsörjningsproblem på olika nivåer. 

 Otydlighet vad gäller kompetenskrav försvårar för utbildare. 

 Arbetsmarknaden blir otydlig vilket försvårar för framtida arbetstagare att skaffa sig relevant 

utbildning. 

 Bristande status och yrkesidentitet inom området funktionsnedsättning gör det mindre 

attraktivt för potentiella arbetstagare. 

 Som arbetsgivare är det svårt att beskriva tydliga karriärmöjligheter.  

 Det saknas meningsfull statistik om kompetens- och rekryteringsbehov. 

 Rekryteringsarbetet försvåras. 

 Personals kompetens riskerar att inte följa nya krav som kommer av målgruppens 

föränderliga och allt mer komplexa behov. 

Göteborgsregionens arbete 
Sedan 2008 har GR arbetat med frågan och tagit fram ett arbetsmaterial kring titulaturer och 

utbildningskrav. GR:s material har fått brett genomslag även nationellt och Boråsregionens 

kommuner har efter att ha studerat materialet gjort bedömningen att det väl möter de behov som 

identifierats i våra olika kommuner. 
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Med undantag för personlig assistent och boendestödjare förespråkar GR att yrkestitlarna 

stödassistent och stödpedagog upprättas och ersätter dagens breda flora av titlar. Inom 

Boråsregionen avser vi endast undanta personlig assistent. 

Sammanfattningsvis ställs följande utbildningskrav på dessa titlar, för en mer utförlig beskrivning av 

utbildningskrav och befattningarnas tänkta roller se ”GR Titulatur och utbildningskrav för 

baspersonal inom funktionsnedsättningsområdet i Göteborgsregionens kommuner”. 

Stödassistent 

 Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbetet eller pedagogiskt arbete. 

 Vård och omsorgsprogrammet. 

 För specifika tjänster inom t.ex. daglig verksamhet kan en annan gymnasiekompetens utgöra 

grunden för anställning som stödassistent. 

Stödpedagog 

 Eftergymnasial specialisering inom funktionsnedsättningsområdet som omfattar minst 200 

YH-poäng eller 60 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst två 

terminers heltidsstudier. 

Såväl stödassistenter som stödpedagoger ska finnas i det brukarnära arbetet och ha samma nivå i 

linjen. 

Boråsregionens slutsatser 
Utöver dessa två roller diskuterar vi inom Boråsregionen behovet av en samordnande stödpedagog. 

Denne skulle ha en roll liknande en förste socialsekreterares. Där stödpedagogen tydligare arbetar 

med brukare arbetar den samordnande stödpedagogen med personalgruppen och har ett tydligare 

ansvar för kunskapsspridning och implementering i ett bredare personalperspektiv samt fungerar 

som länk mellan den övergripande organisationen och dess mindre enheter. Utbildningskrav för 

samordnande stödpedagog blir 400 YH-poäng eller 120 högskolepoäng enligt samma krav som gäller 

för stödpedagog. Samma AID-kod som gäller för stödpedagog kan gälla för samordnande 

stödpedagog. 

Vad gäller genomförande av titelbyte och kompletterande utbildning ställer sig Boråsregionen bakom 

de slutsatser GR dragit i sitt arbete. De förutsättningar som beskrivs inom GR är i stora drag giltiga 

även inom Boråsregionen även om lokala förutsättningar och arbetssätt naturligtvis skiljer sig åt. 

GR ser en rad olika positiva konsekvenser av ett titelbyte. 

 Verksamheten rustas för kommande rekryteringsbehov och för att möta nya målgrupper 

med förändrade krav på innehåll i insatserna.  

 Verksamhetens behov kommer att styra vilken kompetens som rekryteras vilket ger 

möjlighet för de som har stora och komplexa behov får personal med högre kompetensnivå.  

 Verksamhetens kvalitet kommer att höjas med framtagna utbildningskrav.  

 Professionaliseringen av yrkesområdet drivs på.  

 Möjligheter att påverka utbildningsanordnare om innehåll i utbildningar.  



3 
 

 Möjlighet att påverka Arbetsförmedlingen regionalt genom att samlad titulatur ger tydlig bild 

av arbetskraftsbehovet.  

 Större möjlighet till karriärvägar, till personlig utveckling och individuell löneutveckling inom 

funktionsnedsättningsområdet.  

 Tydligare yrkesidentitet bidrar till yrkesstolthet och därmed en ökad attraktion för yrket.  

 Marknadsföring av funktionsnedsättningsområdet sker t.ex. när alla kommuner annonserar 

med samma titlar ger det den direkta koppling till funktionsnedsättningsområdet som man 

saknar i dagens mångfald av titlar.  

 Personal- och lönestatistik kommer att förbättras avsevärt.  

 Påverkan på nationella aktörer och övriga kommuner att titelfrågan samordnas och 

förtydligas.  

Till detta fogar Boråsregionen. 

 Kommunen blir en mer attraktiv arbetsgivare då yrkesidentitet och karriärvägar blir tydligare 

och yrket professionaliseras. Detta är inte minst viktigt för våra många 

landsbygdskommuner. 

Förslag till beslut 
För att gå vidare med den här processen och nå praktiska resultat krävs nu ett tydligt mandat från 

kommunerna inom Boråsregionen. Respektive KS ombeds uppdra åt förvaltningen att: 

 Ta fram en lokal tidsplan för införandet av titlarna stödassistent, stödpedagog och 

samordnande stödpedagog samt en plan för hur det praktiskt ska genomföras. 

 Utreda huruvida och i så fall hur utbildning/validering av befintlig personal ska ske. 

 Utreda huruvida personal som av olika anledningar inte kan uppfylla kompetenskraven för de 

nya yrkestitlarna ska behålla sina gamla yrkestitlar eller ha en gemensam titulatur. 

 Utarbeta lokala beskrivningar av titlarnas arbetsinnehåll. 

 För framtida anställningar använda titlarna med de krav på utbildningsnivå som beskrivs av 

GR samt ovanstående beskrivning av samordnande stödpedagog. 

 

För att stödja den nationella processen är det bra om Boråsregionen och dess kommuner också fattar 

ett formellt beslut att ställa sig bakom GR för att skynda på utvecklingen vad gäller t.ex. nya AID-

koder. 

Regionen och kommunerna kan ombes besluta att: 

 Ställa sig bakom de titlar med tillhörande definitioner och utbildningskrav som GR tagit fram 

och som beskrivs i arbetet ”Titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom 

funktionsnedsättningsområdet i Göteborgsregionens kommuner”. 

Titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner. 
2012. 

http://www.grkom.se/download/18.2032fbd513a0358ed0a80001834/1359468954187/%C3%96vere

nskommelse+titlar+och+utbildningskrav+f%C3%B6r+baspersonal+GR+reviderad+120717.pdf 

http://www.grkom.se/download/18.2032fbd513a0358ed0a80001834/1359468954187/%C3%96verenskommelse+titlar+och+utbildningskrav+f%C3%B6r+baspersonal+GR+reviderad+120717.pdf
http://www.grkom.se/download/18.2032fbd513a0358ed0a80001834/1359468954187/%C3%96verenskommelse+titlar+och+utbildningskrav+f%C3%B6r+baspersonal+GR+reviderad+120717.pdf






  Bilaga till Sociala omsorgsnämndens protokoll 2019-02-25, § 40 
    

      

Initiativärende Specialistundersköterska – en ny yrkestitel 

Att ta fram nya yrkestitlar inom nämndens verksamheter är dels ett sätt att hantera 

kompetensförsörjning och dels gör det möjligt för fler personer att göra både löne- och 

yrkeskarriär inom en verksamhet som annars erbjuder små möjligheter till detta. 

För att kunna behålla och kunna erbjuda mer utmanande arbetsuppgifter till medarbetare är 

undersköterskor med specialistutbildning en lösning. Dessa skulle kunna erbjudas utbildning 

inom psykiatri, vård av äldre med funktionsnedsättning och palliativ vård. Yrkestiteln finns 

ännu inte i Borås. 

Moderaterna och Kristdemokraterna anser att det är dags göra undersköterskeyrket ytterligare 

attraktivt genom att inrätta yrkestiteln, specialistundersköterska. 
  
Nämnden föreslås besluta: 

 Sociala omsorgsnämnden inrättar en ny yrkestitel, Specialistundersköterska 

 Sociala omsorgsnämnden inventerar behovet av antalet specialistundersköterskor 

 Sociala omsorgsnämnden tillskriver Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om 

behovet av specialistundersköterskor. 

 

 
Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna genom 

Mattias Karlsson (M) 

  Anna Christensen (M) 

  Lars Lyborg (KD) 

  Bill Bakkemose (M) 

  Ulrika Gunnarsson (KD) 
  



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

David Englund 
Handläggare 
033 353854 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-10-21 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00129 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-
2023 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget till Borås Stads Ungdomspolitiska 
program 2020-2023 och översänder remissvaret till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 
Kommunstyrelsens förslag till Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-
2023. 

Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa grundförutsättningar för 
en kunskapsbaserad, sektorsövergripande och långsiktig ungdomspolitik i Borås 
Stad. Alla barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg uppväxt samt goda 
möjligheter att utvecklas. Programmet anger Borås Stads viljeinriktning för det 
ungdomspolitiska arbetet och ska genomsyras av ungas inflytande och 
delaktighet. Vi ska arbeta med barn och unga utifrån ett helhetsperspektiv där 
flera variabler samspelar. Att se till sammanhangen som individen verkar i ger 
bättre förutsättningar att se både individen och helheten. Det ungdomspolitiska 
arbetet ska inkludera alla unga, oavsett psykiska, fysiska, ekonomiska och 
sociala förutsättningar. Alla beslut och allt arbete i Borås Stad som berör unga 
ska följa FN:s konvention om barns rättigheter och utgå ifrån ett 
rättighetsbaserat arbetssätt. Varje nämnd ansvarar för att efterleva 
konventionen.   

Sociala omsorgsnämnden anser att förslaget ligger i linje med en inkluderande 
syn på individen oavsett förutsättningar och bakgrund och tillstyrker förslaget.            

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023 
2. Borås Stads Ungdomspolitiskt program                                

 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

 

Yvonne Persson  
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-09-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00587 1.4.2.0 

  

 

 

Remiss: Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-

2023 

 

Remissinstanser 

1. Samtliga nämnder 

2. Samtliga kommunala bolag  

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 30 oktober 

2019. Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se. 

Ange diarienummer KS 2019-00587 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Maja Karlsson 
Handläggare 



Strategi

• Program

Plan

Policy

Riktlinjer

Regler

Borås Stads

Ungdomspolitiskt 
program
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xxx
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Dnr: xxx
Gäller för: Alla nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag
Gäller till och med: 2023

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Ungdomspolitiskt program 
Målet för den nationella ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska 
ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Vision Borås 2025 
Visionen Borås 2025 har som ett mål att vuxna tar ansvar för barns och ungas uppväxt och 
lärande så att de kan utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla personer. Om 
barn och unga får sina åsikter tillvaratagna väcker det lust att lära och engagera sig i samhället. 

Ungdomspolitiskt program 
Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa grundförutsätt¬ningar för en 
kunskapsbaserad, sektorsövergripande och långsiktig ungdomspo¬litik i Borås Stad. Alla 
barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg uppväxt samt goda möjligheter att utvecklas. 

Programmet anger Borås Stads viljeinriktning för det ungdomspolitiska arbetet och ska 
genomsyras av ungas inflytande och delaktig¬het. Vi ska arbeta med barn och unga utifrån 
ett helhetsperspektiv där flera variabler samspelar. Att se till sammanhangen som individen 
verkar i ger bättre förutsättningar att se både individen och helheten. 

Det ungdomspolitiska arbetet ska inkludera alla unga, oavsett psykiska, fysiska, ekonomiska 
och sociala förutsättningar. Alla beslut och allt arbete i Borås Stad som berör unga ska följa 
FN:s konvention om barns rättigheter och utgå ifrån ett rättighetsbaserat arbetssätt. Varje 
nämnd ansvarar för att efterleva konventionen.

Fritid och kulturliv 
Fritiden är viktig i ungas lärande och utveckling till självständiga individer. Under fritiden 
skapas nya sociala kontakter och nätverk. En meningsfull fritid har flera positiva samband, 
bland annat för ungas psykiska hälsa men även för den sociala utvecklingen.

För att ge unga möjligheter till en jämställd och tillgänglig fritid som uppmuntrar mångfald, 
kreativitet och engagemang ska vi utgå ifrån ungas faktiska behov där alla får presentera 
och utveckla sina idéer. 

Genom att ifrågasätta normer, som kan utgöra hinder för att fullt ut ta del av fritidsaktiviteter 
och kulturliv, kan vi inkludera fler i våra verksamheter. 

Vi ska säkerställa att information om olika aktiviteter finns tillgängligt i de kanaler unga 
använder. 

Vi ska uppmuntra ungas egna idéer och göra dem delaktiga i våra verksamheter. 

Hälsa och trygghet 
Hälsan är viktig för att kunna utbilda sig, arbeta och skapa sociala relationer. Psykisk ohälsa 
har starka samband med hur man lyckas i skolan och på arbetsmarknaden, med känslor 
av utanförskap och att vara mindre värd. Känslan av trygghet påverkar också hur vi mår; 
otrygghet går hand i hand med att vi ofta skattar vår hälsa lägre och tvärtom.  

För att alla barn och unga ska kunna må bra, bli sedda och bekräftade samt känna sig trygga är 
det viktigt att vi arbetar normkritiskt och för miljöer fria från mobbning och diskriminering. 
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Genom en fördjupad kunskap hos unga och personal om hur olika diskrimineringsgrunder 
tar sig i uttryck kan vi lära oss att hantera och förebygga otrygga situationer. 

Kunskap om hur livsstil och vanor påverkar hälsan gör att vi tidigt kan upptäcka vilket 
behov av stöd som finns och kan därför erbjuda tidiga insatser i olika former.

Delaktighet och inflytande
Barn och unga som känner sig delaktiga utvecklar sin förmåga att uttrycka sig, samarbeta 
och tar ansvar för sitt eget liv och samhället. De skattar ofta sin hälsa högre, får lättare att 
hantera motgångar och kan utvecklas mer positivt. Delaktighet och inflytande är en rättighet 
för barn och unga och framförallt en resurs i ett demokratiskt samhälle.

För att ge barn och unga möjlighet att uttrycka sina åsikter och vara delaktiga krävs en god 
kunskap om barns och ungas rättigheter hos både medarbetare och de unga själva. 

Vi ska stödja ungdomars egen organisering och initiativkraft och vara lyhörda för vilket 
stöd som behövs och efterfrågas. 

Vi ska arbeta för att unga har möjlighet att delta och påverka i hela den politiska 
beslutsprocessen, från initiativ till uppföljning. Det ökar förståelse för den demokratiska 
processen. 

Utbildning och arbete 
Utbildning och lärande är nyckeln till arbete, egen försörjning och delaktighet i samhället. 
Brist på utbildning eller sysselsättning kan leda till utanförskap. Framgång i skolan bygger 
bland annat på ett tydligt pedagogiskt ledarskap, goda relationer mellan lärare och elev samt 
att lärandemiljön i skolan är trygg och stödjande för eleverna.

För att skapa förutsättningar och stödja unga in i vuxenvärlden ska unga få möjlighet att 
utvecklas och arbeta i demokratiska former. 

Vi ska arbeta för att minska skillnaden mellan upplevt och önskat inflytande samt motverka 
våld och otrygghet i skolan. 

När vi uppmuntrar ungas entreprenörskap och innovationskraft skapas goda förutsättningar 
för framtiden. Genom praktik-, lärlings- och feriearbete får unga pröva sina kunskaper och 
i förlängningen kan det ge en vägledning till framtida yrkesval.

Uppföljning
Kommunstyrelsen ansvarar för att senast 2023 föreslå Kommunfullmäktige ett 
reviderat program. Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta och löpande revidera 
en handlingsplan till detta program. Handlingsplaner för 2019-2021 finns på respektive 
nämnd utifrån det senaste resultatet i LUPP – Lokal uppföljning av Ungdomspolitiken 2017.
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Planprogram Viskafors 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsförvaltningen tillstyrker planprogram Viskafors och översänder 
upprättat remissvar till Samhällsbyggnadsnämnden.        

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om planprogram 
Viskafors. 
 
Syftet med planprogrammet är att förtäta eller omvandla områden som det inte 
finns bostäder på idag. Även utanför centrum gäller i första hand att titta på 
lägen där det är möjligt att bygga vidare i anslutning till befintlig 
infrastruktur och relativ närhet till kollektivtrafik och service. 
 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker planprogram Viskafors, men vill särskilt 
framhålla vikten av att framkomligheten och tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning är god.               

Beslutsunderlag 
1. Planprogram Viskafors, Rydboholm 1:342 m.fl.                                

Beslutet expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut  
§ PL 2019-2057 
BN2019-577  

 
Inbjudan till samråd för Planprogram för Viskafors, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu ett 
planprogram, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan/informationen för att vi vill veta vad du tycker. 
Samrådstiden pågår 10 september– 10 oktober.  
 
Syfte och område 
Viskafors är en av de fyra tätorter som pekas ut som serviceort i 
översiktsplanen för Borås (antagen av kommunfullmäktige 12 
april 2018). Dessa serviceorter ska stärkas som lokala centra för 
omgivande orter och landsbygd, med ett bra utbud av bostäder, 
vardagsservice och kollektivtrafik. Därför gör vi nu ett 
planprogram!     
Detta planprogram fokuserar i huvudsak på de centrala delarna 
av Viskafors och området i anslutning till torget, som bedöms 
ha stor utvecklingspotential.  
 

 
Ta del av handlingarna 
Planprogrammet och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att 
ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi  
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Viskaforsskolans stora matsal, 18 september kl. 17.00–
20.00. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.  
 
Har du synpunkter? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 10 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2019-577), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Mattias Nilsson, tel: 033-35 84 88, e-post: mattias.nilsson@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-09-09  

mailto:mattias.nilsson@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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VARFÖR ETT PLANPROGRAM FÖR VISKAFORS
Viskafors är en av de tätorter som pekas ut som 
serviceort i översiktsplanen för Borås (antagen av 
kommunfullmäktige 12 april 2018). Tätorten har 
geografiskt sett ett relativt stort upptagningsområde. 
Detta planprogram fokuserar i huvudsak på de centrala 
delarna av Viskafors och området i anslutning till 
torget, som bedöms ha stor utvecklingspotential (se 
översiktsplanens centrumområde respektive centrumnära 
område nedan). Viss utblick görs, men inom tätorten. 

BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Viskafors är ursprungligen en bruksort, den äldre bebyggelsen 
är kopplad till textilindustrin som främst är belägen söder 
om dagens centrum längs Viskan. Det textila arvet har 
lämnat tydliga spår i Viskafors, både i den byggda miljön 
och i naturen. Äldre fabriksmiljöer, kraftverksanläggningar, 
bostäder för arbetare och direktörer är miljöer med stora 
industrihistoriska, socialhistoriska och estetiska värden. Stor 
del av tätorten är utpekad i kommunens kulturmiljöprogram. 
I de centrala delarna är bland annat skolan och den gamla 
prästgården (Herrgården) utpekade som värdefulla delar av 
kulturmiljön. Med undantag för specifika objekt kan dock de 
kulturhistoriskt värdefulla strukturerna vara svåra att få syn på.

På 1970-talet togs det rejäla tag när hela centrum förflyttades 
från området kring stationen till det som är dagens centrum. 
Herrgården med sina trevåningslameller och närservicen vid 
det lilla torget är tidstypisk i sitt uttryck. Lokaliseringen av 
de stadsdelstorg som byggts runt om i hela landet från 1940-
1970-tal har sällan föregåtts av en analys kring rörelsemönster 
och stråk. Torget i Viskafors är inget undantag och det är 
därför önskvärt att tydligare integrera torget genom att skapa 
tydligare kopplingar mellan torget och andra målpunkter. 
Efter hand som orten vuxit har den fortsatt att sprida ut sig 
längs Viskan och upp i skogen. Viskafors är tydligt präglad av 
topografin, gatorna vindlar sig fram i de lägen där det varit 
bäst förutsättningar för bebyggelse och kan av det skälet 
upplevas som utspritt och inte så sammanhållen. Centralt i 
Viskafors finns stora obebyggda områden, men dessa är i 
huvudsak svårtillgängliga, då det är brant och i delar sankt. 
Viskan har gett namn till tätorten och dess kraft har varit 
förutsättningen för den industri som tidigt byggdes här. Den 
är också skälet till att människor valt att bo här sedan sten-/
bronsåldern. Den är trots detta är förvånansvärt osynlig i 
Viskafors. Att hitta sätt att göra Viskan synligare är ett sätt att 
knyta an mot tätortens textila- och industriella arv, samtidigt som 
kvaliteter skapas för de som bor och verkar i Viskafors idag.
För centrala Viskafors gäller byggnadsplan för Viskafors 
samhälle antagen 1970 (till exempel idrottsplatsen vid 
Viskan) Detaljplan för del av Viskafors centrum från 1997 
(Skolområdet) samt detaljplan för Viskafors centrum från 
2010 (Herrgårdsområdet och torget). Särskilt i planen för 
Viskafors centrum finns en tydlig ambition att komplettera 
med nya bostäder inom befintlig bebyggelsestruktur.

SYFTE OCH MÅL
Planprogrammets övergripande målsättning är att 
ta fram en målbild för möjliga bebyggelseområden. 
Genomförandefrågorna har varit central vid lokaliseringen 
av lämpliga områden. Liksom att hitta lägen som kan 
stärka upp centrum och ge underlag till befintlig service

Planprogrammet ska skapa förutsättningar för en hållbar 
bebyggelseutveckling, både socialt och miljömässigt. 
Ett mål är att skapa en tydlig entré för de som tar 
sig till centrum med buss då det saknas idag
Planprogrammet ska även säkerställa en grönstruktur 
med fokus på djur och växtlivets spridningsbehov och 
kopplingar för människan till olika grönområden.  

GRANNSKAP 

Tätorten Viskafors ligger ca 13 km söder om Borås och har 
cirka 3 800 invånare (inklusive Svaneholm). Med närliggande 
tätorterna Rydboholm, Kinnarumma, Bosnäs, Seglora samt 
landsbygd uppgår befolkningen till ca 6 500 invånare i hela 
omlandet.
Från Viskafors finns cykelbana utbyggd till Borås och 
kollektivtrafiken går med 30 minuters mellanrum vid högtrafik. 
Här finns även en tågstation och Viskadalsbanan mellan Borås 
och Varberg stannar i Viskafors. Tågstationen är placerad cirka 
1 km från Viskafors centrum, vilket gör att tågresandet står 
för en låg andel av kollektivtrafikresandet. I Viskafors finns 
förskola, skola, bibliotek, vårdcentral, livsmedelsbutik mm. 
Servicen är huvudsakligen samlad kring torget. Vårdcentral, 
äldreboende och förskola finns dock utanför centrumzonen. 
Väster om Viskan ligger Storsjön som är ett större sammanhållet 
frilufts- och rekreationsområde, med utbyggda vandringsleder, 
grillplatser, badplats med mera. Storsjön är reglerad och 
ursprungligen skapad som vattenmagasin för Viskafors 
kraftverk. Området kring Storsjön är kommunalt naturreservat.

Inledning

Översiktsplanens centrumområde (röd) respektive centrumnära område 
(orange). 
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Storsjön (grönt) är kommunalt naturreservat och ett viktigt natur- och 
reakreationsområde för hela kommunen. Förutom centrum och centrumnära 
bebyggelse visas här även övrig bebyggelse (gult). 

2019-06-12 https://karta.boras.se/webb/#1&1;0&5&111801;6390901&-2&&

https://karta.boras.se/webb/#1&1;0&5&111801;6390901&-2&& 1/1

FÖRSKOLA

GRUNDSKOLA

IDROTTSPLATS

IDROTTSHALL

FRITIDSGÅRD

TORG & SERVICE

UTVECKLINGSSTRATEGIN ENLIGT ÖVERSIKTSPLANEN

• Styrkan kommer inifrån - Förtäta, komplettera 
och omvandla inom befintliga orter

• Koncentrerat och sammanbundet - bebyggelse 
och funktionen samlas i centrala lägen 

• Tätt och mixat - så bred blandning som möjligt 
av funktioner och människor.

• Mer mötesplatser och målpunkter - Attraktiva 
offentliga mötesplatser utvecklas i alla orter.

• Grönt och blått runtom - Näthet till rekreation 
värnas genom att bebyggelsen hålls ihop.

• Bygg för mer buss, cykel och gång - Ny bebyg-
gelse prioriteras där kollektivtrafik redan finns.

• Viskan och textilien synliggörs i staden - Borås 
vänder ansiktet mot Viskan och lyfter fram den 
textila identiteten när staden växer



4

Programmet föreslår inte att några ytterligare ytor 
avsätts för skola, men konstaterar att det inom 
Viskaforsskolans område finns relativt stora ytor som 
vid behov kan utnyttjas om skolans ytbehov ökar.

LSS- OCH ÄLDREBOENDE

Lss-boenden ryms inom de områden som pekas ut för bostäder. 
Ingen specifik yta har därför arbetats fram för Lss-boenden 
utan får hanteras i vidare detaljplaneläggningar i den takt som 
behov uppstår. En planeringsreserv bestående av 1200 m2 
byggrätt finns i Fagersberg som eventuellt skulle kunna nyttjas 
om behov att utöka befintligt äldreboende, Fagersro, uppstår.

VARIATION

Blandade upplåtelseformer och storlekar på bostäder 
ska eftersträvas då det ger dynamik och variation. Det 
tillfredsställer olika behov och vardagsliv och gör det 
enklare att bo kvar i tätorten över livets olika skeden.

GÅNG- OCH CYKELINFRASTRUKTUR

Gång- och cykelvägar finns längs Varbergsvägen, Nya vägen 
och Fritslavägen. Det finns även gång- och cykelväg som 
kopplar Åsahagen/Högen samt Pumpkällehagen/Villavägen 
mot centrum. Av programförslagets olika föreslagna 
utbyggnadsområden är Viskafors centrum (etapp 1 och 2) 
välförsett med gång- och cykelvägar. Vid Ödgärdet (etapp 
1) finns anslutande gång- och cykelvägar vid Fristslavägen 
respektive Varbergsvägen. Skansen (etapp 3) kan anslutas till 
befintlig gång- cykelväg i förlängningen av Pumpkällevägen.

ATTRAKTIVT BOENDE

I planprogrammet föreslås bostäder som har förutsättningar 
för olika sorters attraktivitet; centrumnära boende, tomter 
med möjlighet att bygga själv, samt bostäder i höjdlägen 
med förutsättningar för utblickar. I Viskafors är det nära 
till naturen och det är viktigt att den bostadsnära naturen 
fortsätter att vara tillgänglig för lek, rekreation och vila.

SERVICE

I Viskafors finns både kommersiell och offentlig service. Ett 
tillskott av bostäder, både i och utanför de centrala delarna, ger 
ett ökat kundunderlag till den befintliga servicen. Vid torget 
och vid skolan finns redan befintliga planer som möjliggör 
för centrumverksamheter som handel och annan service. 
STRÅK

I planprogrammet läggs särskilt fokus på Pumpkällevägen och 
den koppling som idag saknas för de trafikanter som till fots eller 
med cykel ska röra sig mellan busstation torg, hem, arbete eller 
skola. Programmet föreslår inte nya områden för kommersiell 
service utan fokuserar istället på att ge förutsättningar för 
att befintlig service ska kunna kvarstå och utvecklas. 

SKOLA OCH FÖRSKOLA 

I programmet föreslås att den befintliga förskolan vid 
Pumpkällevägen ges förutsättningar att byggas ut. Vid planering 
av alla större bostadsprojekt behöver tillkommande behov av 
förskole- och skolplatser analyseras och tas med i planeringen.

Områdets struktur

TOPOGRAFI

Området är kuperat och  kräver en 
noggrann höjdsättning. Viktiga 
särdrag i naturen behöver lokaliseras 
för att kunna sparas och framhävas. 
Det kan handla om landskapsrum 
men även detaljer som bergsbranter 
och  stenblock kan bli karaktärsinslag.

HÅLLBART RESANDE

Gång och cykel är prioriterade med 
framkomlighet och trivsel som ledord. 
Strukturer där kollektivresande är lätt 
och tillgängligt. 
Bilen ska få plats men inte dominera.

GENOMSLÄPPLIGA KVARTER

Inbjudande och öppenhet mellan 
bostadsområdena.  
Viktigt att inte tillkommande 
bostäder utformas så att de 
blir en barriär mellan befintliga 
områden och natur och vyer

Torget i Viskafors med nerservice och utrymme för möten och umgänge.

VIKTIGA UTGÅNGSPUNKTER
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Programförslag
CENTRALT MEN INTE BARA
För Viskafors föreslås utbyggnad från två håll. Dels att förtäta 
och omvandla de centrala delarna och skapa stråk och kopplingar 
till och från torget. Dels att titta på möjliga områden att förtäta 
eller omvandla områden som det inte finns bostäder på idag. 
Även utanför centrum gäller i första hand att titta på lägen 
där det är möjligt att bygga vidare i anslutning till befintlig 
infrastruktur och relativ närhet till kollektivtrafik och service.

TECKENFÖRKLARING

OMRÅDE SOM KAN UTVECKLAS FÖR 
NÄRREKREATION

MOSSE MED MINST 10 M TORVDJUP

VIKTIG GRÖN LÄNK FÖR DJURLIVET

VIKTIGT STRÅK FÖR GÅNG- OCH 
CYKELTRAFIK RESPEKTIVE 
BLANDTRAFIK

UTBYGGNADSOMRÅDE - ETAPP 1

ETAPP 3, MÖJLIG FRAMTIDA UT-
BYGGNADSRIKTNING

VÄRDEFULL KULTURMILJÖ 
UTPEKAD I DETALJPLAN ELLER 
KULTURMILJÖPROGRAM

MÖJLIG FRAMTIDA ANGÖRINGVÄG

MÖJLIG FRAMTIDA GÅNG- OCH 
CYKELVÄG/PROMENADSTRÅK

OUTNYTTJAD BYGGRÄTT FINNS I 
GÄLLANDE PLAN

GRUNDVATTENRESERV, UN-
GEFÄRLIG UTBREDNING

UTBYGGNADSOMRÅDE - ETAPP 2

UTVECKLING AV BEFINTLIGT 
IDROTTSOMRÅDE. FLYTT AV 
VISKAFORSHALLEN FÖR ATT 
MÖJLIGGÖRA ETAPP 2

KNUTPUNKTER, TORG OCH 
JÄRVÄGSSTATION

SKANSEN

ÖSTRA ÖGÄRDET

VÄSTRA ÖGÄRDET
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kan med fördel vara samma eller liknande den som finns på 
torget. Den kan också tillåtas växa ut till en mindre platsbildning 
i anslutning till korsning och kommande byggnader.
Grusplanerna vid Viskaforshallen avslutas i norr mot ett 
grönområde mellan två höjder. Området skulle, tillsammans 
med den närbelägna kullen kunna utvecklas med en kortare 
promenadslinga. Området är delvis blött och det skulle därför 
kunna vara en bra plats för att bygga en mindre damm för 
att samla vattnet och ge mervärdet av en vattenspegel.

ETAPPER OCH EXPLOATERINGSGRAD
En preliminär indelning i etapper och tänkbar exploateringsgrad 
presenteras i strukturskissen. Med tillhörande illustration

VÅNINGSANTAL
I de centrala delarna av orten kan ett våningsantal på 5-6 
våningar prövas. Särskilt gäller detta inom Herrgårdsområdet 
som redan är relativt storskaligt och där en variation i höjd 
skulle kunna berika området. Liksom på grusplanen vid 
Viskaforshallen där möjlighet finns att ta stöd i topografin.  
Skalan i orten som helhet är annars relativt låg, både i höjd och 
utbredning. 3-4 våningar föreslås därför, med undantag för vad 
som anges ovan. I anslutning till befintliga kulturbyggnader 
behöver självklart en avvägning och anpassning göras så att 
tillskotten inte omöjliggör förståelsen för den historia som 
bebyggelse och andra anläggningar har att berätta. I anslutning 
till befintliga villaområden så föreslås skalan 1-2 plan.

CENTRALA VISKAFORS - FÖRTÄTNINGSOMRÅDEN

HERRGÅRDEN

I anslutning till torget så ligger bostadsområdet Herrgården 
som är byggt på 1970-talet. För Herrgårdsområdet finns en 
gällande detaljplan som möjliggör att bygga på befintliga hus. 
Planen innebär att cirka 100 bostäder kan tillkomma som inte 
har genomförts, det kan finnas utrymme för ytterligare tillskott 
av cirka 50 bostäder inom Herrgården utöver påbyggnaderna. 
Det är också lämpligt att möjliggöra att den befintliga förskolan, 
Herrgårdsleken, ges utrymme att utöka när behov uppstår.

GAMLA FRITIDSHEMMET VID HERRGÅRDSVÄGEN

Längs Herrgårdsvägen finns två hus i funktionalistisk stil som 
tidigare inrymt fritidshem. Husen är välbevarade och i gällande 
plan finns skyddsbestämmelser införda som skyddar husens exte-
riör. Marken ägs av Borås stad och via fastigheten finns potential 
att på ett bättre sätt koppla samman torget med den kommersi-
ella servicen och skola, bibliotek och busshållplats. Det kan även 
vara möjlig att förtäta med ett mindre antal bostäder eller service. 
Dessa placeras lämpligen i nära anslutning till Pumpkällevägen 
för att tydligare avgränsa gaturummet och utformas på ett sätt 
som fungerar ihop med befintliga byggnader. 

CENTRALA VISKAFORS - OMVANDLINGSOMRÅ-
DEN
I anslutning till Viskaforshallen finns två grusplaner, en 
fotbollsplan och en mindre plan, med kringytor. Planerna 
används sparsamt då idrottsklubbarna istället använder 
gräsplanerna vid Sven Erikssonvallen, norr om centrum. 
I grusplanens östra kant finns en bergsskärning och uppe 
på berget möter skogen. Höjdskillnaden mellan grusplanen 
och skogen är mellan 8-10 meter. Högre byggnader placeras 
lämpligen inom den östra delen mot skogen där de kan ta stöd 
i landskapet, för att sedan minska i skala mot Fritslastigen
På längre sikt vore det lämpligt att flytta Viskaforshallen 
så att denna läggs tillsammans med bollplanerna vid 
Sven Erikssonvallen. En flytt av hallen skulle möjliggöra 
för ytterligare bostäder längs Pumpkällevägen och mot 
Fritslastigen. Sven Eriksson vallens läge vid Viskan gör 

att området kan vara attraktivt att komplettera med en 
promenadslinga nära vattnet, denna behöver sannolikt i 
delar vara spångad, då området på sina håll är blött. 

CENTRALA VISKAFORS - ALLMÄNNA PLATSER
Pumpkällevägen bör ges en annan utformning framförallt i 
mötet med torget. Gatan är idag något av en baksida och entrén 
till torget blir av detta skäl otydlig. Befintlig vägbana är 5,5 meter 
bred men vägområdet (från fastighetsgräns till motstående 
fastighetsgräns) är knappt 10 meter. Det finns alltså utrymme 
att tillskapa till exempel gångbana, se över om det är lämpligt 
att möjliggöra gatuparkering inom del av gatan och komplettera 
med växtlighet. Övergångarna mellan torget och Skolan/
Biblioteket samt där Fritslastigen passerar Pumpkällevägen bör 
hastighetssäkras och gatans materialval ses över. Genom att till 
exempel använda samma markbeläggning i de befintliga och 
tillkommande korsningspunkterna tydliggörs stråken både för de 
långsamma trafikanterna och de motorburna. Markbeläggningen 

Programförslag

Skala: 1:1000
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Mötet mellan höjdryggen från Skansen och befintlig gång- och cykelväg.
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Skala: 1:1000
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TECKENFÖRKLARING

OMRÅDE SOM KAN UTVECKLAS FÖR 
NÄRREKREATION

MOSSE MED MINST 10 M TORVDJUP

VIKTIG GRÖN LÄNK FÖR DJURLIVET

VIKTIGT STRÅK FÖR GÅNG- OCH CYKELT-
RAFIK RESPEKTIVE BLANDTRAFIK

VÄRDEFULL KULTURMILJÖ 
UTPEKAD I DETALJPLAN ELLER 
KULTURMILJÖPROGRAM

MÖJLIG FRAMTIDA ANGÖRINGVÄG

MÖJLIG FRAMTIDA GÅNG- OCH 
CYKELVÄG/PROMENADSTRÅK

OUTNYTTJAD BYGGRÄTT FINNS I 
GÄLLANDE PLAN

UTVECKLING AV BEFINTLIGT 
IDROTTSOMRÅDE. FLYTT AV 
VISKAFORSHALLEN FÖR ATT 
MÖJLIGGÖRA ETAPP 2

Skala: 1:1000
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TECKENFÖRKLARING

BEFINTLIG BYGGRÄTT

MÖJLIG BYGGRÄTT

PLATSBILDNING/STRÅK

LANDSKAPSELEMENT

UTBYGGNADSOMRÅDE - ETAPP 1

UTBYGGNADSOMRÅDE - ETAPP 2

TORGET MED NÄRSERVICE
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UTANFÖR CENTRUM- OMVANDLING OCH FÖR-
TÄTNING I BEFINTLIGA OMRÅDEN

I Viskafors tätort finns relativt stora obebyggda områden, även 
centrumnära. De topografiska förutsättningarna i kombination 
med mossmark innebär dock att många av dessa ytor är svåra 
och olämpliga att bebygga. På kort sikt föreslås följande områ-
den för bebyggelse. 

ÖDGÄRDET

I anslutning till Fritslavägen finns ett mindre område som är planlagt för 
industri som föreslås planläggas för småhusbebyggelse

Där Ödgärdsvägen ansluter mot Fritslavägen ligger ett 
område som i dagsläget är planlagt för industri, viss 
småskalig verksamhet finns inom området, men i huvudsak 
är området obebyggt. Infrastrukturen är i huvudsak utbyggd 
och busshållplats finns i nära anslutning. Området föreslås 
prövas för småhusbebyggelse i detaljplan. Delar av området 
ligget inom område för grundvattenreserv, vilket kan 
behöva utredas närmare i eventuellt framtida planarbete. 
Närmast stationen består bebyggelsen av mindre 
flerbostadshus. Området vid stationen utgjorde centrum i 
Viskafors fram tills Herrgårdsområdet och torget byggdes 
och fortfarande finns viss handel i anslutning till stationen. 
Här finns några mindre områden som är planlagda för 
bilservice (garage) som kan prövas för omvandling och 
förstärka med nya stationsnära bostäder. Det finns även en 
befintlig outnyttjad byggrätt (se streckan linje på kartan).
Eventuellt kan ytterligare mindre områden prövas för 
kompletterande villabebyggelse, men i första hand föreslås 
tomter med ett större bostadstillskott än enstaka villor prioriteras.

Skala: 1:1000
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TECKENFÖRKLARING

OMVANDLINGSOMRÅDE - ETAPP 1

GRUNDVATTENRESERV, OKLAR 
UTBREDNING

VATTENDRAG

VIKTIG MÅLPUNKT (STATIONEN)

Nära stationen finns ett mindre område som är planlagt för bilservice/
garage som föreslås planläggas för bostäder.

OUTNYTTJAD BYGGRÄTT FINNS I 
GÄLLANDE PLAN

Ödgärdet är ett heterogent område med främst villor från 1910/20-tal till 
1970-tal. Byggnaderna är fritt placerade på tomter som upplevs som stora 
och luftiga. Mellan bebyggelsen finns naturmarksområden som av olika 
skäl bedömts som svårbyggda och därför lämnats orörda.

Programförslag
ÖSTRA ÖGÄRDET

VÄSTRA ÖGÄRDET
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SKANSEN

Vid Skansen finns befintlig infrastruktur i form av gator och 
teknisk försörjning som VA och el redan utbyggd. Gatunätet 
är utformat på sådant sätt att det är möjligt att bygga vidare 
söderut, mot centrum. Mindre tillskott kan prövas för 
småhusbebyggelse i relativ närtid. På längre sikt kan det bli 
aktuellt att gå vidare söderut med ytterligare bebyggelse. 
Skansen ligger högt och det finns i anslutning till området 
förutsättningar att på längre sikt bygga attraktiva bostäder med 
utsikt mot Viskan och Storsjöområdet, både i förlängningen 
av Skansen och på höjden bakom skolan. Höjdsättning 
och trafikföring behöver studeras vidare i detaljplan. 

Skansen är ett villaområde som är väl sammanhållet utformningsmässigt. 
Rött och gult tegel dominerar, byggnaderna vänder långsidan mot gatan och 
är ordnade i linje. 

Skala: 1:1000
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TECKENFÖRKLARING

OMRÅDE SOM KAN UTVECKLAS FÖR 
NÄRREKREATION

MOSSE MED MINST 10 M TORVDJUP

VIKTIG GRÖN LÄNK FÖR DJURLIVET

VIKTIGT STRÅK FÖR GÅNG- OCH 
CYKELTRAFIK RESPEKTIVE 
BLANDTRAFIK

NYBYGGNADSOMRÅDE - ETAPP 1

ETAPP 3, MÖJLIG FRAMTIDA 
UTBYGGNADSRIKTNING

MÖJLIG FRAMTIDA ANGÖRINGVÄG

MÖJLIG FRAMTIDA GÅNG- OCH 
CYKELVÄG/PROMENADSTRÅK

OUTNYTTJAD BYGGRÄTT FINNS I 
GÄLLANDE PLAN

Skogsområdet är välanvänt med stigar och konstruktioner som skvallrar 
om att det leks i området.



Genomförande
KOMMUNAL MARK
Marken inom planprogramsområdet ägs till största delen av 
Borås Stad men även andra markägare förekommer. Kartan 
visar markfördelningen, gulmakerat område ägs av Borås Stad.

Mark som ägs av Borås Stad kan bebyggas av 
kommunen själv eller markanvisas till en privat 
byggherre. Områden som ska bebyggas med 
villatomter kan tillfalla kommunens småhustomtkö. 
Aktuell information om markanvisningsprocessen och 
småhustomtkön hittas på Borås Stads hemsida. 

Exploateringskostnader som exploateringar 
inom planprogramsområdet ger upphov 
till ska bekostas av exploatören. 





samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Borås Stad,  501 80 Borås  besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel)  e-post detaljplanering@boras.se

  webbplats boras.se/detaljplan



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Katrin Andersson 
Handläggare 
033 358539 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-10-21 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00134 1.1.3.1 
 

  

 

Projekteringsframställan för nybyggnad av 
Skogsfrugatan SOL-boende, Torpa Sjöbo 2.5 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens 
projekteringsframställan avseende nybyggnation av Skogsfrugatan SOL-boende, 
Torpa Sjöbo 2.5    

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplaneringen 2018-2020 framställt 
behov av ytterligare gruppbostad SOL. I skrivelse 2016-11-15 (2016/ SO 
N0108) uttrycker Sociala omsorgsnämnden att en lokalisering inom samma 
tomt på Skogsfrugatan i Sjöbo som det byggdes en gruppbostad LSS på är 
lämplig. Detaljplanen för kv. Torpa-Sjöbo 2:5 m.fl. tillåter ytterligare 
exploatering. Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2018-08-
21. 

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 
förstudien gällande nybyggnad av gruppbostad SOL (boende åt socialpsykiatrin) 
med särskild service på anvisad tomt på Skogsfrugatan på Sjöbo. Lokalerna är 
utförda med projektbeskrivning och styrdokument som riktlinje.  

Boendet består av 10 lägenheter på ca 43 m2/ lgh. Boendet har tillhörande 
kök/gemensamhetsutrymme och har en total area på 1010 m2 BRA. Boendet 
kommer att få en gemensam altan från gemensamsutrymmen. Byggnaden ska 
P-märkas och uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön. 

I Borås Stad finns ett antal personer som står i kö för att erhålla bostad enligt 
SOL. Förutom kön finns ett antal bostäder som saknar lägenhetsstandard och 
som successivt behöver bytas ut mot fullvärdiga lägenheter. Det är därför 
angeläget med en skyndsam planering av byggnationen. 

I samband med byggnation av Skogsfrugatan kommer personer från den 
inhyrda lokalen på Jössagatan 3 att flytta hit. Sociala omsorgsförvaltningens 
ambition är att de personer som bor kvar på Jössagatan ska erbjudas annat 
boende. Då kan hela lokalen på Jössagatan 3 sägas upp. 

Byggstart planeras till våren 2020 med inflyttning preliminär inflyttning juli 
2021. 
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Sociala omsorgsnämnden ställer sig positiv till Lokalförsörjningsnämndens 
projekteringsframställan och tillstyrker förslaget.     

Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende nybyggnad av 
Skogsfrugatan SOL-boende, Torpa Sjöbo 2.5                                

Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 

























 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Katrin Andersson 
Handläggare 
033 358539 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-10-21 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00137 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Inbjudan till samråd för detaljplanen Hulta, 
Klippingen 7 m.fl 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Samhällsbyggnadsnämndens detaljplan 
Hulta, Klippingen 7 m fl.        

Sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om detaljplanen Hulta, 
Klippingen 7 m fl. 

Detaljplanens syfte är att överföra delar av allmän platsmark till kvartersmark, 
upphäva utfartsförbud mot Sörmarksgatan, justering av vissa marknivåer samt 
att ändra placeringen av vändplatsen för att möjliggöra bostadsbyggnation på 
tomten. 

Sociala omsorgsnämnden vill framhålla vikten av att framkomligheten och 
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är god.               

Beslutsunderlag 
1. Inbjudan till samråd för detaljplan för Hulta, Klippingen 7 m.fl, Borås Stad. 
2. Planbeskrivning – Ändring av detaljplan för Hulta, Klippingen 7 m.fl.                                

Beslutet expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ PL 2019-1674 
BN2018-756  

 
Inbjudan till samråd för detaljplan för Hulta, Klippingen 7 m.fl, 
Borås Stad.   
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad ändrar just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
informationen för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 4 oktober – 25 oktober. 

 
Syfte och område 
Detaljplanens syfte är att överföra delat av allmän platsmark till 
kvartersmark, upphäva utfartsförbud mot Sörmarksgatan, 
justering av vissa marknivåer samt att ändra placeringen av 
vändplatsen för att möjliggöra bostadsbyggnation på tomten. 
 
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår  
webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna för synpunkter”,  
och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna  
innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. 
Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, 
skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss  
så hjälper vi dig! 
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 25 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2018-756), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Anton Ehrendahl, tel: 033-35 94 48, e-post: anton.ehrendahl@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-10-02.  
  
 

mailto:anton.ehrendahl@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se


Ändring av detaljplan för Hulta,

Klippingen 7 m.fl

BN 2018-756

Plan-
beskrivning

Samråd
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Ändringen av detaljplanen berör hela planområdet. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att överföra delar av allmän platsmark till 
kvartersmark, upphäva utfartsförbud mot Sörmarksgatan, 
justering av vissa marknivåer samt att ändra placeringen av 
vändplatsen för att möjliggöra bostadsbyggnation på tomten. 

Planområde
Planområdet är lokaliserat i stadsdelen Hulta utmed Tranda-
redsgatan. Planområdet uppmäter 0,6 hektar, och marken är 
privatägd. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan (P1106) för området är Detaljplan för del av 
Hulta Klippingen 3, 6 och 7 m.fl från 2008. Syftet med detaljpla-
nen var att ge möjlighet att bygga bostäder, parhus, kedjehus/
radhus och friliggande gruppbyggda villor. Gällande detalj-
plan tillåter bostäder och industri som kan samlokaliseras 
med bostäder. 

Kommunala beslut 
Vilken grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med 
begäran om planändring av fastigheterna Klippingen 7 m.fl. 
Exploatören har ansökt om bygglov 2017-11-09 för att bygga 
bostäder i fastigheterna Kronmyntet 1-4 och Klippingen 7-9, 
vilket beviljades i maj 2018. I samband med det ansökte 2018-
05-22 exploatören om ändring i den gällande detaljplanen 
P1106, laga kraft 2008-05-06. 

Kommunstyrelsen tillstyrkte ansökan om planbesked i ett 
delegationsbeslut 2018-10-15. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-10-25 i beslut 
§254 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan och att meddela sökande om positivt 
planbesked. 

2. Ändrade 
planbestämmelser
Allmän platsmark LOKALGATA ändras till kvartersmark. 
Denna förändring medför att prickmarken på kvartersmarken 
utökas. På prickmarken får bullerskärm finnas. Bullerskärm 
tas bort. Planbestämmelsen m1 ändras med anledning av att 
riktlinjerna gällande trafikbuller har ändrats. Reglering av 

marknivåer plockas bort. Utfartsförbud mot Sörmarksgatan 
tas bort och läggs till mot Trandaredsgatan, vilket möjliggör 
angöring från Sörmarksgatan.

3. Gällande 
planbestämmelser
Ändringen ska läsas tillsammans med planbestämmelserna 
i P1106. Det innebär att följande planbestämmelser fortsatt 
gäller:

Allmän platsmark 
Trandaredsgatan benämns som HUVUDGATA. Det innebär 
att gatan förbinder lokalgator inom stadsdelarna Trandared 
och Hulta. Ytan i planområdets nordöstra del mot Sörmarken 
är kommunal mark som kommer att skötas som NATUR. 
Inom NATUR tillämpas bestämmelsen n1, och det betyder 
att den befintliga stenmuren ska bevaras.

Kvartersmark
Inom planområdet har en stor del av kvartersmarken 
tilldelats bestämmelsen B, bostäder. Det innebär att marken 
får användas för bostäder. I planområdets norra delar råder 
bestämmelsen E och J0 för kvartersmarken. Det betyder att 
tekniska anläggningar tillåts och att industri kan samlokalise-
ras med bostäder. 

Egenskapsbestämmelser kvartersmark 
På kvartersmarken gäller följande egenskapsbestämmelser. 
e1 betecknar högsta antalet tomtplatser, exempelvis e14. Det 

Ändring av detaljplan
Detaljplan för Hulta, Klippingen 7 m.fl, Borås Stad, upprättad den 2019-09-23

Översiktskarta



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN4

betyder att maximalt fyra tomtplatser tillåts. e2 anger största 
byggnadsarea i m² jämt fördelat på antalet tomtplatser, och e3 

innebär största byggnadsarea i m² per tomtplats. 

Begränsningar av markens bebyggande:  
Området på plankartan som är markerat med prickar får inte 
bebyggas. På den prickade marken får dock bullerskärmar 
finnas. Området på plankartan markerat med kors får endast 
bebyggas med komplementbyggnader. Bestämmelsen g 
innebär att marken ska vara tillgänglig för gemensamhets-
anläggningar, exempelvis en parkeringsplats. Bestämmelsen 
u innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar.

Placering, utformning, utförande: 
Bestämmelsen p1 innebär att huvudbyggnad ska placeras 
minst fyra meter från gatan och garage respektive sex meter. 
Byggnader får sammanbyggas i tomtgräns med grannes 
medgivande. Bestämmelsen p2 tillåter endast friliggande 
terränganpassade gruppbyggda villor. Högsta byggnadshöjd 
visas genom en romb och en siffra. 

Den högsta tillåtna byggnadshöjden för bostäder (B) är sex 
meter, och för tekniska anläggningar (E) fyra meter. Utöver 
angiven byggnadshöjd får mindre takkupor och frontespiser 
anordnas. 

Störningsskydd:  

m1 betecknar att den delen av planområdet är bullerutsatt. 
Det kräver att byggnaderna placeras och utformas på ett 
sådant sätt att gällande riktvärden för trafikbuller klaras. 
Exempel på detta finns i trafikbullerutredningen (Sjökvist 
Teknik, 2019-04-16). För bostäderna där de aktuella riktvär-
dena överskrids krävs det att de får tillgång till en skyddad 
uteplats. Dessutom krävs det att bostäderna utformas på ett 
sådant att hälften av bostadsrummen är vända mot en ljud-
dämpad sida. På den ljuddämpade sidan ska bullernivåerna 
underskridas.   

För de bostäder som inte uppfyller aktuella föreskrivna 
riktvärden gäller det att varje bostad ska ha tillgång till en 
skyddad uteplats och att minst hälften av bostadsrummen ska 
vara vända mot en ljuddämpad sida.
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PLANKARTA

FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV PLANKARTA P1106

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2019-08-29

Upprättad 2019-08-29

Mätklass II
Grundkarta

N

Höjdsystem: RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns
Servitutsgräns
Fastighetsbeteckning
Byggnader, fasadlinjer redovisade
Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade
Väg
Rutnätspunkt
Slänt
Stig
Mur
Staket
Träd
Belysningsstolpe

0:00 / 0:000

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning
saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och
utformning är tillåten.

GRÄNSER

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Plangräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

Kvartersmark

100 m40100 20 30 50

Detaljplan för del av Hulta

Borås Stad, Västra Götalands län

BN 2018-756

2019-09-23
Samråd
Beslutsdatum Inst

Samrådshandling

Upprättad 2019-09-23

Michaela Kleman
Planchef Planarkitekt

Anton Ehrendahl

Skala 1:000 A1, 1:2000 A3

DEL.
 Klippingen 7 m.fl.

HUVUDGATA

LOKALGATA

B Bostäder

Tekniska anlägningarE

Industri som kan samlokaliseras med bostäderJ0

NATUR

Huvudgata
Lokalgata
Natur

Utformning av allmänna platser
n1 Stenmur ska bevaras

Högsta antalet tomtplatsere1 0

Största byggnadsarea i m2 jämt fördelat på antalet tomtplatsere2 000

Största byggnadsarea i m2 per tomtplatse3 000

EGENSKAPSBESTÄMMELSER KVARTERSMARK
Utnyttjandegrad/fastighetsindelning

Begränsningar av markens bebyggande

Marken får inte bebyggas. Bullerskärm får finnas.

Marken får endast bebyggas med uthus, garage eller carport

Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningaru

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggningg

Allmän platsmark ändras till kvartersmark. Prickmark på
kvartersmark utökas.

ÄNDRINGAR/TILLÄGG

Bullerskärm tas bort.

Utfartsförbud tas bort.

Lokalgata tas bort.

Utfartsförbud läggs till.

Föreskriven höjd över nollplanet tas bort.

Planbestämmelsen om prickmark ändras.

Planbestämmelsen om bullerskärm tas bort.

Markens anordnande
Föreskriven höjd över nollplanet+000.0

Körbar utfart får inte anordnas

Högsta byggnadshöjd i meter. Utöver angiven byggnadshöjd
får mindre takkupor och frontespiser anordnas.

0,0

Placering, utformning, utförande

Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter och garage ska
placeras minst 6 meter från gata. Byggnader kan
sammanbyggas i tomtgräns med grannes medgivande.

p1

Endast friliggande terränganpassade gruppbyggda villor (se
planbeskr.) Huvudbyggnad ska placeras minst 4.0 meter från
gata. Byggnad kan placeras närmare än 4.0 meter mot
fastighetsgräns med grannes medgivande. Garage ska
placeras minst 6 meter från gata.

p2

Störningsskydd
Bullerskärm ska uppföras till minst angiven höjd i meter.
Utmed Trandaredsgatan ska skärmens grundläggning
godkännas av kommunen.

Principen för avsteg från riktvärden för buller får tillämpas på
ovanvåning om 60 dB(A) ek ljudnivå inte överskrids på
bullerutsatt sida och en ljuddämpad sida skapas under 50
dB(A) ekv. Vid tillämpning av avsteg måste lägenheterna
planeras så att minst hälften av boningsrummen placeras mot
ljuddämpad sida.

m1

Området är bullerutsatt. Byggnader ska placeras och
utformas så att gällande riktvärden för trafikbuller klaras. För
de bostäder som inte uppfyller aktuella föreskrivna riktvärden
gäller att varje bostad ska ha tillgång till en skyddad uteplats
och att minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot
en ljuddämpad sida.

m1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft
Genomförandetid

Planavgift debiteras inte vid bygglov

Fastighetsplan upphävs för kvarteret Klippingen, daterad 1965-08-19

Marklov krävs för all schaktning och fyllning

Planbestämmelsen m1 ändras.

Förslag till ändringar av plankarta
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4. Störningar
Buller
En trafikbullerutredning har tagits fram (Sjökvist Teknik, 
2019-04-16). Trafikbullerutredningen omfattar dygnse-
kvivalent och maximal ljudnivå med och utan föreslaget 
bullerplank. Ljudnivåerna redovisas två meter ovan mark och 
vid fasader. Trafikbullerutredningen använder Trafikverkets 
riktlinjer om att bedömningen av bullernivåerna ska ske för 
prognostiserad trafiksituation år 2040. Beräkningarna är 
utförda utifrån Nordisk beräkningsmodell.

Den gällande detaljplanen använder de allmänna råd som 
gällde vid framtagandet för över 10 år sedan. År 2015 
ändrade Sveriges regering kraven på trafikbuller genom en ny 
förordning. De nya reglerna tillåter mer ljud vid fasad, men 
mindre ljud vid uteplatser jämfört med tidigare riktlinjer. 
Därför föreslår utredningen att detaljplanens krav på buller-
plank ändras. 

Planområdet är lokaliserat utmed Trandaredsgatan och 
Sörmarksgatan. Utmed Trandaredsgatan bedöms år 2040 
ca 8 400 fordon passera per dygn. Sörmarksgatan trafikeras 
år 2040 med ca 3 000 fordon per dygn. Dygnsekvivalent 
ljudnivå från Trandaredsgatan är utmed vissa fasader över 
60 dBA. När dygnsekvivalent ljudnivå är över 60 dBA måste 
särskild hänsyn till buller tas vid en bostads utformning. 
Kravet är då att minst hälften av alla rum är vända mot 
den sida där ljudnivån är betydligt lägre. Bostaden närmast 
Sörmarksgatan saknar realistiska möjligheter att leva upp till 
kravet, eftersom ljudnivån utmed alla fasader är för hög. Vid 
en bostads uteplats får den dygnsekvivalenta ljudnivån högst 
vara 50 dBA. För de tre bostäderna närmast Sörmarksgatan 
finns ingen sådan plats utmed någon fasad.

Med anledning av ovan föreslår utredningen ett bullerplank 
utmed Sörmarksgatan, och utmed en del av tomtgränsen i 
sydost. Med ett 2,5 meter högt bullerplank med föreslagen 
placering blir ljudnivån tillräckligt låg för den sydöstra 
fasaden med den bullerutsatta bostaden och för de tre 
uteplatserna. Detta säkerställs genom planbestämmelsen m1. 

5. Konsekvenser
Undersökning av betydande  
miljöpåverkan
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att genom-
förandet av ändringen av detaljplanen inte innebär betydande 
miljöpåverkan. Därmed behöver en miljökonsekvensunder-
sökning inte upprättas.

6. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med normalt förfarande.

Organisatoriska frågor 
Samråd sker hösten 2019 och planen beräknas antas under 
vintern 2019. 

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte 
tas ut.

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning. 

Plankonsult har varit Karin Dalin, Ramböll. Handläggare 
från Borås Stad har varit Anton Ehrendahl.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Anton Ehrendahl 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt 



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00127 1.1.3.1 
 

  

 

Initiativärende - Utlämning beräkning av besparing 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden noterar förvaltningens svar på Initiativärende - 
Utlämning beräkning av besparing och lägger det till handlingarna.      

Ärendet i sin helhet 
 

På Sociala omsorgsnämndens sammanträde den 26 augusti 2019 lämnade M 
och KD ett initiativärende, Utlämning beräkning av besparing (se bilaga), med 
en fråga till förvaltningen angående den antagna åtgärdsplanen för ekonomi i 
balans. Frågan gällde hur förvaltningen beräknat en besparing på en miljon 
kronor genom omflyttning av hyresgäster för att effektivisera bemanning. 

Förvaltningens svar är följande: 

 
 
Objekt 31486 (1 brukare) 
 

• Verksamhet 
- Årsarbetare 6,74 

Totalt: 6,74 
 

• Kostnad per år ca 4 000 tkr 
• Utfall tom sep-20 – 2 888 tkr 

 

 
Gruppbostad autism (5 brukare) 
 

• Verksamhet Backvägen 7B.  
- Årsarbetare 12,96 
- Utfall tom september 6 662 tkr 

• Verksamhet Vendeldalsgatan.  
- Årsarbetare 13,88 
- Utfall tom september 6 821 tkr 

• Kostnad per år ca 8 500 tkr för ett autismboende med 5 platser.  
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Kostnad per brukare:  
 
Objekt 31486:  ca 4000 tkr per år 
Backv. 7B   ca 1 700 tkr per år  
Vendedalsg.   Ca 1 700 tkr per år 
 
 

• Ovan beskrivning anger kostnader för drift av två olika autismboenden 
med 5 platser vardera jämfört med att verkställa 1 enskilt ärende inom 
servicebostad. Denna jämförelse påvisar att kostnaden för objekt 31846 
blir ca 2 000 – 2 300 tkr dyrare per år.  

               

Beslutsunderlag 
1. Sociala omsorgsförvaltningens svar på Initiativärende – Utlämning beräkning 
av besparing (SON 190826) 
2. Initiativärende M och KD – Utlämning beräkning av besparing, 190826                                
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



Initiativärende  utlämning beräkning av besparing.

I åtgärdsplanen så ingår punkten omplacering hyresgäst.
Omflyttning av hyresgäster för att effektivisera bemanning.
Detta kommer enligt dokumentet ge en besparing på en miljon.

Moderaterna och Kristdemokraterna vill se beräkningen för denna besparing.
Hur förvaltningen kommit fram till besparingar på en miljon kronor.  

Allianspartierna – Moderaterna och Kristdemokraterna genom

Mattias Karlsson (M) Vice Ordförande Sociala Omsorgsnämnden 

Anna Christensen(M)

Lars Lyborg (KD)

Bill Bakkemose (M)

Ulrika Gunnarsson (KD)
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Datum 
2019-10-21 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00004 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 
Beslut om avslut av rätt att attestera beslutsattest: 
Birgitta Toll, ansvarskod 308118, slutdatum 2019-08-31 
Frida Augustsson, ansvarskod 300000–309999, slutdatum 2019-09-18 
 
Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 
Lena Ventelä, ansvarskod 308115, startdatum 2019-09-02 
Nina Clareving, ansvarskod 300000–309999, startdatum 2019-09-16 
 
2019-09-12 
Protokoll från Sociala omsorgsförvaltningens lokala samverkansgrupp – LSG 
Dnr SON 2019-00033 2.3.1.1 
 
2019-09-16 
Protokoll från Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp – FSG 
Dnr SON 2019-00013 2.3.1.1 
 
2019-09-16 
Anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
Dnr SON 2019-00104 3.7.2.0 
 
2019-09-23 
Protokoll från Sociala omsorgsnämndens socialutskott 
 
2019-09-23 
Utredning lex Sarah SoL 
Dnr SON 2019-00098 3.7.2.0, 2019-00099 3.7.2.0, 2019-00100 3.7.2.0,  
2019-00101 3.7.2.0 och 2019-00102 3.7.2.0 
 
2019-09-23 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2019-00105 3.7.2.0 och 2019-00103 3.7.2.0 
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2019-10-09 
Utredning lex Sarah SoL 
Dnr SON 2019-00108 3.7.2.0 

 
 

               

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-10-21 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00005 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna       

Anmälningsärenden 
2019-09-13 
Beslut 2019-09-12 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4494-19 

2019-09-13 
Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4917-19 

2019-09-16 
Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping, dnr FJO 219-266, mål nr 4917-19 

2019-09-16 
Dom 2019-09-11 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3301-18 

2019-09-17 
Beslut från Kommunstyrelsen 2019-09-02, § 339, strategiskt 
inriktningsdokument för ”Socialt hållbart Borås – vi tar ansvar för barn och 
unga” 
Dnr KS 2019-00665 1.4.2.0 

2019-09-17 
Beslut från Kommunstyrelsen 2019-09-02, § 341, redovisning av 
Brottsförebyggande Rådets arbete (BRÅ) 2018 
Dnr KS 2019-00379 3.7.1.25 

2019-09-17 
Dom 2019-09-11 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5929-18 

2019-09-26 
Beslut 2019-09-20 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i ärende om 
tillsyn av ej verkställt beslut. IVO avslutar ärendet. 
Dnr SON 2015-00141 700 

2019-09-26 
Beslut 2019-09-23 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i ärende om 
tillsyn av ej verkställt beslut. IVO avslutar ärendet. 
Dnr SON 2018-00124 1.1.3.1 
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2019-09-27 
Dom 2019-06-26 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 6793-18 

2019-09-27 
Dom 2019-09-26 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5170-19 

2019-09-27 
Beslut från Kommunstyrelsen 2019-09-16, § 356, redovisning av godkända 
företag i daglig verksamhet 
Dnr KS 2019-00683 3.7.2.0 

2019-10-01 
Dom 2019-09-26 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1273-19 
Dnr SON 2017-00156 700 

2019-10-04 
Dom 2019-10-03 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1776-18 

2019-10-08 
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-09-26, § 208, program för nationella 
minoriteter 
Dnr KS 2019-00508 1.1.2.1 

2019-10-08 
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-09-26, § 209, program för ett integrerat 
samhälle 
Dnr KS 2019-00893 1.1.2.1 

2019-10-08 
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-09-26, § 215, enkäter gällande 
rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2019 
Dnr KS 2019-00449 3.7.2.25 

2019-10-08 
Beslut 2019-10-07 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 3025-19 

 
               

 
Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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