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Datum 
2020-08-17 

 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 

 
 

Sociala omsorgsnämndens ledamöter kallas härmed till sammanträde 
måndagen den 24 augusti 2020 kl. 17:30 

 
Plats:  Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, 

sammanträdesrum Säven 
 
Sammanträdet inleds med genomgång och beslut av eventuella  
sekretessärenden kl. 17.30 – ca 17.35. Sociala omsorgsnämndens öppna 
sammanträde börjar ca kl. 17.35. 
 
Sociala omsorgsnämnden har beslutat att inte ta emot besök från allmänheten 
under sammanträdet. Beslutet har fattats för att minska smittspridning av 
coronaviruset. Nämnden tar emot frågor från allmänheten via 
synpunktshanteringen. 
 
 
Yvonne Persson 
Sociala omsorgsnämndens Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 

Partigruppmöten för politisk beredning sammanträdesdagen (plan 5) 

Mitt S-samverkan, sammanträdesrummet Granen, kl. 16.30             
Moderaterna och Kristdemokraterna, sammanträdesrummet Tallen, kl. 16.30 
Sverigedemokraterna, sammanträdesrummet Sälgen, kl. 16.30 

Förhinder anmäls alltid till David Englund, tfn 033-35 38 54, eller via e-post: 
david.englund@boras.se 
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Ärende 

1. Beredning av ärenden i gruppmöte

2. Val av protokolljusterare

3. Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (Sekretess)
Dnr 2020-00089 1.1.3.1

4. Förvaltningen informerar

5. Information: Individuppföljning daglig verksamhet
Dnr 2020-00090 1.1.3.1

6. Information: Mål och strategi
Dnr 2020-00091 1.1.3.1

7. Månadsuppföljning och prognos t.o.m. juli 2020
Dnr 2020-00034 1.2.4.1

Bifogas senare 

8. Budget 2021:1
Dnr 2020-00098 1.2.4.1

Bifogas senare 

9. Remiss: Reviderad energi- och klimatstrategi
Dnr 2020-00072 1.1.3.1

10. Remiss: Anhörigstöd för barn och unga
Dnr 2020-00084 1.1.3.1

11. Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig service
Dnr 2020-00081 2.1.1.0

12. Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse
Dnr 2020-00082 2.1.3.1

13. Tillfällig hantering av ersättning till utförare inom daglig
verksamhet och habiliteringsersättning till brukare
Dnr 2020-00112 1.1.3.1

14. Rapport: uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 2020
Dnr 2020-00113 1.1.3.1

15. Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2020-00001 1.1.3.1

16. Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser
Dnr 2020-00002 1.1.3.1
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Ärende  

17.  Övriga frågor 
  

 

 



 

 

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 
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Datum 
2020-08-24 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2020-00072 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Reviderad energi- och klimatstrategi 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Reviderad energi- och klimatstrategi för 
Borås Stad och skickar remissvaret till Miljö- och konsumentnämnden.        

Sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om förslag till 
reviderad Energi- och klimatstrategi för Borås Stad. 

Energi- och klimatstrategin visar riktningen för Borås Stads arbete med att 
minska utsläppen av växthusgaser i den egna organisationen och i samhället 
samt arbetet med att förbereda samhället för effekterna av ett förändrat klimat. 
Strategin tillsammans med miljömålen utgör även Borås Stads energiplan som 
varje kommun ska ha enligt lag. Klimatfrågor berörs även i flera andra av 
styrdokumenten, så strategin behöver ses i det större sammanhanget och utifrån 
ordningen bland styrdokumenten.  

Nyheter och förändringar  
Energi- och klimatstrategin togs fram första gången 2015 och versionen som 
skickas på remiss nu innebär den första revideringen. Förslaget på den 
reviderade strategin innehåller i huvudsak följande nyheter och förändringar: 

 • Klimatanpassning; arbetet med att anpassa kommunen till ett klimat i 
förändring för att minska riskerna och lindra konsekvenserna av 
klimatförändringarna, är nu inkluderat i strategin.  

• Koldioxidbudgeten som beslutades av kommunfullmäktige i december 2019 
ligger till grund för revideringen. Budgeten innebär att utsläppen av 
växthusgaser måste minska i en rask takt vilket kräver en intensifiering av våra 
insatser.  

• Tillitsresan ligger till grund för ett nytt tänkesätt i strategin, det vill säga 
mindre detaljstyrning och större fokus på riktning och på arbetssätt som ska 
leda till handling.       

Sociala omsorgsnämnden inser betydelsen av ett aktivt och intensifierat arbete i 
Borås Stad för att bidra till att minska klimatutsläppen. Nämnden ställer sig 
bakom den reviderade energi- och klimatstrategin och välkomnar det nya 
tänkesättet med mindre detaljstyrning.         
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Beslutsunderlag 
1. Remiss: Reviderad energi- och klimatstrategi för Borås Stad                            

Beslutet expedieras till 
1. Miljö- och konsumentnämnden 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 

 

Miljö- och konsumentnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

David von Sydow 
Handläggare 
033 35 30 37 

Missiv 
Sida 
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Datum 

2020-04-20 
Instans 

Miljö- och konsumentnämnden 
Dnr 2020-1396 

  

 

Remiss: Reviderad energi- och klimatstrategi 

Remissprocess 

Obligatoriska remissinstanser:  

Alla nämnder och bolagsstyrelser i Borås Stads kommunkoncern 

Alla partier som är representerade i Borås Stads kommunfullmäktige 

Valfria remissinstanser: 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Boråsregionen 

Västra Götalandsregionen 

Allmänheten via Borås Stads hemsida 

Remisstid: 

Sista svarsdatum är den 31 augusti 2020.  

Efter remisstiden kommer remissvaren sammanställas och eventuella ändringar 

arbetas in i dokumentet. Miljö- och konsumentnämnden beslutar sedan om 

strategin, som sedan skickas vidare för beslut i kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige. 

Svar: 

Svar lämnas via e-post till miljo@boras.se, ange diarienummer 2020-1396 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  
 

Nämndens/bolagsstyrelsens yttrande ska innehålla en kort sammanfattning. 

Denna kommer att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i 

det beslutsunderlag som presenteras för miljö- och konsumentnämnden.  

Frågor: 

Frågor kan besvaras av handläggarna: 

David von Sydow, allmänna frågor samt klimatanpassning 

Mailadress: David.vonSydow@boras.se Telefon: 033-35 30 37 

Peter Krahl Rydberg, allmänna frågor samt utsläppsminskning, koldioxidbudget 

Mailadress: Peter.krahl.rydberg@boras.se Telefon: 033 – 35 84 97 

Lisa Nilsson, allmänna frågor  

Mailadress: maja.nilsson@boras.se 

mailto:miljo@boras.se
mailto:David.vonSydow@boras.se
mailto:Peter.krahl.rydberg@boras.se
mailto:maja.nilsson@boras.se
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Underlag: 

Remissversion reviderad energi- och klimatstrategi 

Bakgrund 

Energi- och klimatstrategin visar riktningen för Borås Stads arbete med att 

minska utsläppen av växthusgaser i den egna organisationen och i samhället 

samt arbetet med att förbereda samhället för effekterna av ett förändrat klimat. 

Strategin tillsammans med miljömålen utgör även Borås Stads energiplan som 

varje kommun ska ha enligt lag. Klimatfrågor berörs även i flera andra av 

styrdokumenten, så strategin behöver ses i det större sammanhanget och utifrån 

ordningen bland styrdokumenten. 

 

Nyheter och förändringar 

Energi- och klimatstrategin togs fram första gången 2015 och versionen som 

skickas på remiss nu innebär den första revideringen. Förslaget på den 

reviderade strategin innehåller i huvudsak följande nyheter och förändringar: 

 Klimatanpassning; arbetet med att anpassa kommunen till ett klimat i 

förändring för att minska riskerna och lindra konsekvenserna av 

klimatförändringarna, är nu inkluderat i strategin. 

 Koldioxidbudgeten som beslutades av kommunfullmäktige i december 

2019 ligger till grund för revideringen. Budgeten innebär att utsläppen 

av växthusgaser måste minska i en rask takt vilket kräver en 

intensifiering av våra insatser.  

 Tillitsresan ligger till grund för ett nytt tänkesätt i strategin, det vill säga 

mindre detaljstyrning och större fokus på riktning och på arbetssätt som 

ska leda till handling. 

 

Omvärlden 

Energi- och klimatstrategin har tagits fram för första gången 2015 och sedan 

dess har klimatfrågan blivit ännu mer högaktuell.  

 2016 började Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål att gälla. Flera 

av målen har kopplingar till klimatförändringar, utsläpps- och energifrågor.   

 2016 trädde det globala klimatavtalet från Paris i kraft där man slog fast att 

ambitionen är att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader 

jämfört med förindustriell tid.  

 2018 upplevde Sverige med flera andra länder en ovanlig varm och torr 

sommar med skogsbränder och vattenbrist till följd.  

 Augusti 2018 påbörjade Greta sin klimatstrejk och sedan dess har hon och 

miljontals unga och vuxna klimatstrejkat vid upprepade tillfällen. 

 Oktober 2018 kom IPCCs specialrapport som förtydligade skillnaderna 

mellan effekterna från en 1,5 och en 2 grad varmare värld. Effekterna 

riskerar att vara mycket starkare. 

 2019-2020 uteblev den meteorologiska vintern i delar av Sverige och i 

Australien pågick massiva skogsbränder. 

https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/naturochmiljo/koldioxidbudgetforboras.4.bc75cfa16f92efcfa332349.html
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 Under våren 2020 blev det översvämningar i Borås till följd av ihållande 

nederbörd.  

 December 2019 fick Borås Stad en koldioxidbudget som visar på att starka 

utsläppsminskningar krävs för att kunna bidra till Parisavtalets ambition 

om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader över förindustriell tid. 

 

I Borås har vi länge arbetat för minskade klimatutsläpp och kan se resultat i 

form av en minskning av koldioxidutsläppen från energianvändningen med hela 

40 procent från 1990. Det är vi stolta över, men vi vet att arbetet med att 

minska klimatutsläppen behöver intensifieras. 

Minskningar av klimatutsläpp är inget som Borås Stad gör på egen hand. Det 

visar exempelvis minskningen av oljeanvändningen för uppvärmning av 

bostäder med 98 procent. Boråsarna har i hög grad varit delaktiga i arbetet och 

behövs även i fortsättningen i allt från klimatsmart konsumtion till ökad 

produktion av förnybar el och värme.  

Istäcket i Arktis minskar, glaciärer försvinner, skogar brinner och extrema 

väderhändelser blir fler, detta är bara ett par av de effekter vi idag ser av den 

globala uppvärmningen. Den globala uppvärmningen har överskridit en grad 

över förindustriell tid och kommer sannolikt fortsätta öka. Effekterna av ett 

varmare klimat påverkar Borås på flera sätt. Staden måste kunna klara 

påfrestningarna som ett varmare klimat innebär och skydda invånarnas hälsa 

och trygghet. 

 

Utifrån det globala och lokala läget behövde revideringen av energi- och 

klimatstrategin innebära nya arbetssätt för att få till mer handling och en 

breddning för att även omfatta klimatanpassningen. 

 

Arbetsprocess 

Från den ursprungliga strategin till remissversionen har det varit en resa med 

många inblandade parter. Processen leds av Miljöförvaltningen tillsammans 

med avdelningen för strategisk samhällsplanering på Stadsledningskansliet. 

Styrgruppen för revideringen består av presidiet för miljö- och 

konsumentnämnden samt tre miljökommunalråd, en från vardera Mp, Kd och 

Sd. 

 I början (våren 2019) utgick vi från att inte göra stora ändringar men vi 

bestämde oss för att testa varianten att ha med klimatanpassningen i 

strategin. 

 September 2019 hade vi en projektstudio med deltagare från 

förvaltningar och bolag som var utpekade som ansvariga i den befintliga 

strategin. Vi fick en del förslag och inspel men i stort sett kunde vi 

fortfarande tänka oss att revidera strategin med några mindre 

förändringar. 

 Under hösten 2019 jobbade vi in synpunkter, förstärkte delen om 

klimatanpassning och gjorde en allmän uppdatering. Samtidigt blev 

koldioxidbudgeten klar. 
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 I januari hade vi workshops med tjänstepersoner från olika 

förvaltningar och bolag och vi fick in många förslag och synpunkter. 

Några önskade att få in många detaljer och konkreta mål och punkter 

medan andra ville hålla strategin övergripande men ändå tydlig. Efter 

workshoptillfällena arbetade vi in synpunkter och förslag. 

 Sedan hade vi flera avstämningar med avdelningen för kvalité och 

utveckling där vi fick en del nya tankar kring hur styrdokument ska 

anpassas till tillitsresan och hur man bör tänka. Utifrån dessa 

synpunkter kortade och förenklade vi strategin kraftigt.  

 Den reviderade strategin ska: 

o visa riktningar och prioriteringar inom arbetet med att minska 

utsläpp och klimatanpassning 

o lämna utrymme för hur vi kan följa dessa riktningar 

o säkerställa att nämnder/styrelser eller förvaltningar/bolag arbetar 

in strategin i sin verksamhet 

o ge stöd åt dem som ska samordna och följa upp arbetet 

o fokusera på genomförande och handling 

   

Vi har förhoppningar om att vårt förslag till energi- och klimatstrategi som nu 

går på remiss leder till nya arbetssätt och handlingskraft i klimatfrågan. 

 

 

David von Sydow, Lisa Nilsson  Agneta Sander 

Handläggare på miljöförvaltningen          Miljöchef            
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Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: 
För revidering ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden 
För uppföljning ansvarar: Se rubriken Uppföljning 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och styrelser 
Dnr: 
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policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Syfte
Energi- och klimatstrategin fyller flera syften. Strategin pekar ut riktningar för hur Borås 
Stad ska

• intensifiera arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser enligt 
koldioxidbudgeten,

• hushålla med energi och resurser, 

• stödja boråsarna i att minska deras utsläpp av växthusgaser,

• anpassa staden till ett klimat i förändring för att minska riskerna och lindra 
konsekvenserna av klimatförändringarna,

• bidra till att utveckla Borås som ett modernt och attraktivt samhälle som står  
robust när den globala omställningen till hållbara samhällen går allt snabbare.

Arbetssätt
Både en snabbare minskning av växthusgasutsläpp och en anpassning till ett förändrat klimat 
kräver att Borås Stads organisationer ser över all verksamhet för att identifiera och genomföra 
rätt åtgärder. Många insatser har redan genomförts som gett goda resultat. Oljeanvändningen 
har till exempel minskat med drygt 90 procent, jämfört med 1990-talet. Vi kommer att se 
fler resultat från mer långsiktiga satsningar såsom en hållbarhetsanpassad översiktsplan. De 
positiva insatserna måste fortsätta och bli fler. 

Strategin pekar huvudsakligen ut de områden där potentialen att nå kraftfulla resultat är stor.

Alla nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera strategin i 
respektive budget och verksamhet både när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och 
klimatanpassning. Följande arbets- och tankesätt ska ligga till grund för att omsätta strategin 
till handling:

• Integrera strategin i den egna verksamheten

• Analysera den egna verksamhetens klimatpåverkan och möjligheter att stödja 
andra organisationer eller boråsarna i att minska sin klimatpåverkan.

• Kartlägga kopplingar till klimatanpassning, hur verksamheten kan bidra till 
ett robust samhälle anpassat till klimatförändringar.

• Identifiera åtgärder, till exempel genom att närma sig ett område med 
perspektiven ”Vad kan effektiviseras, vad kan bytas ut, vad kan minskas?” och 
”Vad kan vi sluta med, vad behöver vi börja med?”

• Långsiktighet, helhetssyn och konsekvensmedvetenhet är samverkande 
faktorer för ett gynnsamt samspel med andra hållbarhetsområden.

• Prioritera bland åtgärderna genom att jämföra kostnadseffektivitet, 
potentialstorlek, tidsperspektiv eller genomförbarhet.

• Mätning och uppföljning, hitta nyckeltal eller mål för respektive verksamhet så 
att uppföljningen kan visa om vi är på rätt väg.
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• Skapa förutsättningar för ökad handlingskraft

• Ekonomi, analys av ekonomiska modeller, hur kan hållbara projekt och 
arbetssätt gynnas?

• Prioritera en gång till, där vi börjar med nya åtgärder och arbetssätt, behöver vi 
kanske sluta med befintliga arbetssätt.

• Hög kunskapsnivå, sprid relevant kunskap brett i organisationen så att den inte 
stannar hos en eller få personer.

• Samverka med andra aktörer inom och utanför Borås Stad.

• Engagera invånare och näringsliv.

• Genomföra åtgärder

• Handlingskraft och resultat ska prägla arbetssättet, analyser och utredningar 
måste utmynna i genomförda åtgärder och nya arbetssätt

Till energi- och klimatstrategin finns det en åtgärdsbank som innehåller ett stort antal förslag 
på åtgärder inom olika områden. Nämnder och bolagsstyrelser eller förvaltningar och bolag 
lägger till åtgärder och väljer ut åtgärder från banken i planeringen inför kommande år. 
Åtgärdsbanken som är ett levande dokument är också ett verktyg som ger överblick över vad 
som är på gång eller avslutat och det skapar transparens för den som vill veta vad som görs.

Strategier för minskad klimatpåverkan
Strategierna pekar ut riktningen för arbetet inom ett antal prioriterade områden. Områdena 
omfattar både lokala utsläpp och utsläpp på andra ställen som sker till följd av konsumtion 
av varor och tjänster.

Fossilfri vägtrafik och ökat antal resor med gång, cykel och  
kollektiv trafik
Utsläppen från vägtrafik är den största lokala utsläppskällan och minskar för långsamt trots 
att det finns beprövade lösningar och fattade beslut. Arbetet med att minska Borås Stads egna 
utsläpp från persontransporter, arbetsfordon och upphandlade transporter har hög prioritet. Borås 
Stad ska även skapa förutsättningar för privatpersoner och näringsliv att minska körsträckor, 
att skapa effektivare godstransporter, att kunna välja förnybara bränslen och el och att kunna 
välja cykel och kollektivtrafik som transportmedel.

Byggnation med låg klimatpåverkan
Byggmaterial såsom traditionell betong, asfalt och stål samt byggprocesser är områden som orsakar 
stora utsläpp. Utsläppen mäts och åtgärdas för närvarande inte i någon större omfattning. Borås 
Stad ska bli bättre på att välja och beställa byggentreprenader, byggmaterial och byggprocesser 
som är optimerade utifrån ett livscykelperspektiv. Byggnationen ska orsaka låga utsläpp under 
byggskedet, kräva låg energianvändning under drift och leda till ökad möjlighet till återbruk 
och återvinning vid rivning. 



Resurseffektiv konsumtion och produktion
Inköp av resurskrävande varor, tjänster och mat står för en stor andel av boråsarnas individuella 
utsläpp och för Borås Stads klimatpåverkan. Arbetet med att minska dessa utsläpp går sakta 
och potentialen att agera med relativt enkla medel är stor. Borås Stads insatser ska fokusera 
på fyra områden.

• Borås Stads inköp av varor och tjänster ska ske med prioriteringen minskad 
resursanvändning, fler cirkulära användningsmodeller och minskad avfallsmängd. 

• Borås Stad ska öka arbetet med att sprida kunskap och inspiration och att skapa 
strukturella förutsättningar för invånarna att kunna konsumera mer hållbart och 
cirkulärt. 

• Borås Stad ska stödja det lokala näringslivet i att kunna erbjuda resurseffektiv 
produktion av varor och tjänster genom bland annat rådgivning och samordning.  

• Borås Stad ska stärka rollen som hållbar arbetsgivare genom att uppmuntra och 
underlätta för anställda att minska sitt klimatavtryck.

Resurseffektiv energianvändning och -försörjning
När fossil olja som basbränsle i uppvärmningssystemen fasats ut, väntar nya utmaningar. 
Borås Stad måste minska effekttoppar i användningen av värme och el som ligger bakom 
resterande beroende av fossil energi. För att gynna en ökad produktion av förnybar el måste 
kommunkoncernen skapa möjligheten att lagra energi över kort och lång sikt. Utöver dessa två 
utmaningar behöver vi också fokusera på hushållning med energi. Även förnybara bränslen och 
solceller har en miljö- och klimatpåverkan, därför är en minskad energi- och resursanvändning 
alltid prioriterad.

Ökad lagring och upptag av koldioxid
Det räcker inte att minska utsläppen utan kommunkoncernen måste även se över möjligheterna 
att skapa så kallade negativa utsläpp, det vill säga upptag av koldioxid istället för utsläpp. Mark 
och skog som Borås Stad äger och förvaltar har potential att ta upp mer koldioxid. Genom 
ökad kunskap ska Borås Stad även stödja andra aktörer i att optimera markanvändning och 
skogsbruk ur ett klimatperspektiv. Även tekniska åtgärder för att binda eller lagra koldioxid 
ska undersökas och implementeras.

Strategier för klimatanpassning 
Arbetet med klimatanpassning i Borås Stad är i sin linda, de kommande åren behöver vi skapa 
en samordnad kunskap om vad som redan görs och vad som behöver göras.

Integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens verksamheter
Den kommunövergripande samordningen som berör klimatanpassningen ska fortsätta utvecklas 
med strukturell kunskapsfördelning och förankring i kommunkoncernen.

Borås Stad behöver till exempel anpassa verksamheter riktade till de mer sårbara grupperna i 
samhället så som barn, äldre och andra svagare grupper. Dessa ska ges en trygg, säker skolgång, 
och äldrevård även vid extrema väder och ett klimat i förändring.  
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Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig bebyggelse
Borås Stad ska genom fysisk planering öka samhällets förmåga att hantera höga vattenflöden 
och ökat frekvens och intensitet på nederbörd. I den växande och förtätade staden ska vi behålla 
eller nyskapa grönska som kan hjälpa hantera höga vattenflöden, skyfall och bidra till en svalare 
och trivsammare stad vid värmeböljor. Kommunkoncernen ska utveckla kommunkoncernens 
fastighetsbestånd, både nya och befintliga bostäder och arbetsplatser, för att hantera ett varmare 
och blötare klimat. Borås Stad ska aktivt bidra till att det privata fastighetsbeståndet blir 
klimatanpassat. 

Trygg och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat
I ett föränderligt klimat är det viktigt med robust infrastruktur. Kommunen ska säkerställa 
att det finns säkert och tryggt dricksvatten, anpassat VA-ledningsnät, säker eldistribution, 
nätfiber och vägar som är farbara oavsett väder och klimat.

Robust och säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar
Borås Stad är den samlande kraften i kommunen för att hantera krissituationer, även i ett förändrat 
klimat. Det kräver en robust organisation, starka samarbeten med viktiga aktörer för kommunens 
säkerhet, funktion och försörjning. I en omvärld med risk för osäker livsmedelsförsörjning, 
ekonomisk instabilitet och en ökande befolkningsförflyttning till följd av klimatförändringarna, 
så behöver Borås Stad stå stark, trygg och med resurser och kompetens att hantera oförutsedda 
händelser. 

I kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska aspekter för klimatanpassning tas med för att 
analysera hur samhället kan skyddas vid extrema väderhändelser.

Uppföljning
Nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med strategin i respektive verksamhet. Hur arbetet 
med strategierna fortlöper följs upp i samband med uppföljningen av Borås Stads miljömål 
eller motsvarande.

Klimatkommittén, som är kopplad till koldioxidbudgeten, ska göra en regelbunden kvantitativ och 
kvalitativ utvärdering av Borås Stads klimatarbete baserad på strategin och koldioxidbudgeten.

Åtgärder som behövs i arbetet med strategierna finns i en gemensam åtgärdsbank som uppdateras 
regelbundet.
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SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-08-24 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2020-00084 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Anhörigstöd för barn och unga 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker utredningen om Anhörigstöd för barn och 
unga och skickar remissvaret till Vård- och äldrenämnden.        

Sammanfattning  
Sociala omsorgsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig om Vård- och 
äldrenämndens utredning om anhörigstöd till barn och unga. 

I budget 2020 får Vård- och äldrenämnden i uppdrag att erbjuda anhörigstöd 
till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller 
andra i sin närhet. Ärendet har utretts av Vård- och äldreförvaltningen.  

Utredningen visar att det finns behov av anhörigstöd till barn. Enligt 5 kap 10§ 
socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de 
personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som 
stödjer en närstående som har funktionshinder. Detta lagkrav är förtydligat 
genom barnkonventionen som blev svensk lag den 1 januari 2020.  

Borås Stad har endast sammanhållet och icke biståndsbedömt anhörigstöd för 
personer från 18 år och äldre. Både nationell statistik och den årliga ökningen i 
efterfrågan, visar att det finns behov av anhörigstöd till barn. För att gynna 
samsyn och samverkan kring anhörigstöd, behöver verksamheten organiseras så 
att kompetens och uppdrag säkerställs och tydliggörs, samt att samverkan 
fungerar på ett optimalt sätt.  

I Vård- och äldrenämndens svar på motion om anhörigstöd till barn, 2019-05- 
20, ställde sig nämnden positiv till en utökning under förutsättning att medel 
avsätts i budget. Vård- och äldrenämnden saknar anslag i budget för en 
utökning av anhörigstödet och efterfrågar därför finansiering.  

Ett utökat ansvar för Vård- och äldrenämnden skulle innebära att nämndens 
reglemente behöver uppdateras med att omfatta anhörigstöd för anhöriga i alla 
åldrar. Vård- och äldrenämnden föreslår därför att Kommunfullmäktige gör 
följande tillägg i Vård- och äldrenämndens reglemente: ”Vård- och 
äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt anhörigstöd i Borås Stad.”  

Sociala omsorgsnämnden tillstyrkte i maj 2019 motionen om anhörigstöd för 
barn under 18 år. 
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Sociala omsorgsnämnden tillstyrker utredningen om Anhörigstöd till barn och 
unga, under förutsättning att Vård- och äldrenämnden får anslag i budget till 
utökning av anhörigstödet, samt att ovan föreslagna tillägg görs i Vård- och 
äldrenämndens reglemente.             

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Anhörigstöd för barn och unga (VÄN)                               

Beslutet expedieras till 
1. Vård- och äldrenämnden 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-06-02 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2020-00123 1.1.3.1 

  

 

 

Remiss: Remiss: Anhörigstöd för barn och unga 

 

Remissinstanser 

1. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

2. Sociala omsorgsnämnden 

3. Arbetslivsnämnden 

4. Förskolenämnden 

5. Grundskolenämnden 

6. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Remissvaren ska ha kommit in till Vård- och äldrenämnden senast den 2020-

08-31. Remissvaren skickas i elektronisk form till van.diarium@boras.se.  

Ange diarienummer VAN 2020-00123 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 Vård- och äldrenämnden. 

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. 

Karin Redberg 
Handläggare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-19 
 

 

Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 61 Dnr VAN 2020-00123 1.1.3.1 

Remiss: Anhörigstöd för barn och unga 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att skicka utredningen om anhörigstöd till 
barn och unga på remiss till Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Förskolenämnden, Fritid- och 
folkhälsonämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, med sista svarsdatum 2020-08-31.        

Sammanfattning av ärendet 

I budget 2020 får Vård- och äldrenämnden i uppdrag att erbjuda anhörigstöd 
till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller 
andra i sin närhet. Ärendet har utretts av Vård- och äldreförvaltningen.  

Utredningen visar att det finns behov av anhörigstöd till barn.  Enligt 5 kap 10§ 
socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de 
personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som 
stödjer en närstående som har funktionshinder. Detta lagkrav är förtydligat 
genom barnkonventionen som blev svensk lag den 1 januari 2020.   

Borås Stad har endast sammanhållet och icke biståndsbedömt anhörigstöd för 
personer från 18 år och äldre. Både nationell statistik och den årliga ökningen i 
efterfrågan, visar att det finns behov av anhörigstöd till barn.  För att gynna 
samsyn och samverkan kring anhörigstöd, behöver verksamheten organiseras så 
att kompetens och uppdrag säkerställs och tydliggörs, samt att samverkan 
fungerar på ett optimalt sätt.  

I Vård- och äldrenämndens svar på motion om anhörigstöd till barn, 2019-05-
20, ställde sig nämnden positiv till en utökning under förutsättning att medel 
avsätts i budget. Vård- och äldrenämnden saknar anslag i budget för en 
utökning av anhörigstödet och efterfrågar därför finansiering.  

Ett utökat ansvar för Vård- och äldrenämnden skulle innebära att nämndens 
reglemente behöver uppdateras med att omfatta anhörigstöd för anhöriga i alla 
åldrar. Vård- och äldrenämnden föreslår därför att Kommunfullmäktige gör 
följande tillägg i Vård- och äldrenämndens reglemente: ”Vård- och 
äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt anhörigstöd i Borås Stad.”  

Eftersom ärendet omfattar hela Borås Stad skickas ärendet på remiss till de 
nämnder som främst berörs, dvs Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Förskolenämnden, Fritid- och 
folkhälsonämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, med sista svarsdatum 2020-08-31.     
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Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

1. Utredning: Anhörigstöd till barn och unga         

 

Ärendet skickas på remiss till 

1. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

2. Sociala omsorgsnämnden 

3. Arbetslivsnämnden 

4. Förskolenämnden 

5. Grundskolenämnden 

6. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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Uppdrag 
 
I budget 2020 får Vård- och äldrenämnden i uppdrag att erbjuda anhörigstöd till barn och unga 
som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller andra i sin närhet. 
 
 

Definitioner  
 
Anhöriga och närstående 
Enligt 5 kap 10 § socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de 
personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en 
närstående som har funktionshinder.  
 
Inom anhörigstöd definieras termer enligt följande:  
Den som ger stöd, hjälp eller omsorg är anhörig. Det kan t.ex. vara en familjemedlem, vän eller 
granne. Den som får stöd, hjälp eller omsorg är närstående. Ofta blandas de båda termerna och 
används synonymt. Termerna anhörig och närstående används inte konsekvent i lagtexterna.   
 
Stöd till anhöriga är till för personer som stödjer eller hjälper en person som har missbruks- eller 
beroendeproblem, långvarig sjukdom, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller hög ålder. 
Anhöriga är ett ovärderligt stöd för den som behöver hjälp men ibland kan anhöriga behöva råd 
och stöd själva för att orka hjälpa.  
 
Barn 
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av 
FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett 
bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland annat ska det i alla 
åtgärder som rör barn i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Konventionen 
definierar barn som varje människa under 18 år. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. 
Barnkonventionen ger en definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela 
världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion, etnicitet, funktionshinder 
eller andra särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter och understryker 
föräldrarnas och den utvidgade familjens roll och ansvar för barnet men ålägger samtidigt staten 
ansvar för att skydda barnet mot vanvård, utnyttjande och övergrepp. 
 
Barn som anhöriga   
Barn som anhöriga växer upp i en familj där de påverkas av någon annans bekymmer. Det kan 
vara en vuxen i familjen eller ett syskon som har t.ex. allvarlig fysisk sjukdom eller skada, psykisk 
ohälsa eller funktionsnedsättning, missbruksproblematik/beroende eller där våld förekommer i 
familjen. Barn som anhöriga är en heterogen grupp med olika behov och deras liv påverkas på 
skiftande sätt av situationen i familjen.  
 
Unga omsorgsgivare 
Begreppet unga omsorgsgivare är en översättning av det engelska begreppet ”Young Carers” och 
berör barn och unga under 18 år som regelbundet vårdar, hjälper eller ger stöd åt en person som 
står dem nära. Det kan vara att t.ex. hjälpa en närstående med att klä på sig eller med hygienen, 
dvs hjälpa till för att den närstående ska klara vardagen. Den person som tar emot omsorg är ofta 
en förälder, men det kan även vara ett syskon, en mor- eller farförälder eller annan släkting, som 
på grund av fysisk eller psykisk sjukdom, funktionsnedsättning, missbruksproblematik eller av 
annan anledning har ett behov av omsorg, stöd eller vård.  
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Att barn utövar en viss grad av omsorg anses vara hälsosamt för den psykosociala utvecklingen i 
många samhällen och i vissa sammanhang är det nödvändigt för familjers överlevnad. Det är 
dock numera känt att det finns barn som har omfattande och regelbundna omsorgsuppdrag, 
vilket kan leda till betydande begränsningar i deras utveckling, delaktighet och möjligheter. Sedan 
slutet av 90-talet finns det bland forskare, beslutsfattare, sociala välfärdsinstitutioner och 
professionella inom hälso-, social- och sjukvårdsområdet, i bland annat USA, Storbritannien och 
Australien, ett växande intresse för unga omsorgsgivares förutsättningar. 
 
 

Beskrivning av anhörigstöd till barn  
 
Både Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) och Socialstyrelsen har tagit fram 
stödmaterial till de verksamheter som arbetar med barn som anhöriga, eftersom arbetssätten och 
metoderna för anhörigstöd till barn är annorlunda jämfört med det anhörigstöd som ges till 
personer över 18 år. För vuxna handlar det framför allt om samtal. Vuxna kan både ta egna beslut 
och har vanligtvis förmåga att själva förändra i sin situation, men barnen behöver ett stöd där det 
oftare handlar om att ”göra” saker, inte bara prata. Barn pratar när fokus är på aktivitet. Barn 
behöver också ett annat stöd i att arbeta med sig själva och sin roll. De har också behov av att 
höra andras berättelser och veta om att de inte är ensamma i sin situation.  
 
Även om arbetssätten och metoderna skiljer sig åt, är det viktigt att anhörigkonsulenter har en 
samsyn på anhörigperspektivet. Det rör strukturella perspektiv, vad det innebär att vara anhörig 
samt kring uppdatering i forskning som rör anhörigstöd.    
 
De biståndsbedömda insatserna i form av exempelvis hemtjänst och som ges till t.ex. föräldrar, är 
tänkta att ges i den omfattningen att barnen inte behöver ta det ansvar som insatsen ska ge, men 
enligt NKA visar forskning att det inte är så i Sverige idag. Det är därför anhörigstöd till barn 
behövs. Samhället ger inte tillräckligt med hjälp, utan barnen får istället ta ett ansvar de inte 
borde. 
 
När föräldrar med missbruk, psykisk ohälsa och allvarlig sjukdom får vård inom sjukvården, 
måste barnens situation och behov uppmärksammas. Detsamma gäller om en förälder avlider. 
Detta är reglerat i 5 kap 7 § hälso- och sjukvårdslagen och i de situationerna har hälso- och 
sjukvården ett särskilt ansvar. Därför är anhörigstödets samverkan med hälso- och sjukvården 
viktig för att barnet ska få det stöd som behövs.   
 
För att kunna identifiera och nå ut till anhöriga under 18 år behöver medarbetare inom 
verksamheter i Borås Stad som möter barn, ha en god kompetens kring anhörigstöd. Medarbetare 
som möter barn behöver kunskap i barns och ungas kultur, dvs hur barn och unga lever, 
eftersom barn och unga inte själva söker upp anhörigstödet. Anledningarna till att barn inte själva 
söker stöd är flera, t.ex att de inte har kunskap om att det finns stöd att få och hur man vänder 
sig dit, eller att situationen barnet lever i upplevs skamfylld. 
 
Inom skolan, t.ex. inom elevhälsan, är inriktningen att arbeta med barn som har bekymmer i 
skolan. Bekymmer i skolan kan dock bero på många olika saker. När det är barnets anhörigansvar 
som är problemet behövs individuellt stöd med fokus på just problemet, samt stöd i grupp för att 
hjälpa barnen. Skolan kan inte ge det kontinuerliga stöd som behövs i anhörigrollen och 
anhörigstöd är inte skolans ansvarsområde. Däremot behövs ett tätt samarbete mellan 
anhörigstöd och skolan för att nå barnen.  
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Föreningar som Barnens rätt i samhället (BRIS) och Jourhavande kompis, fyller också en 
funktion för barn som upplever svårigheter, men de söker inte upp barn utan arbetar endast med 
barn som själva aktivt tar kontakt. Dessa föreningar behöver anhörigstödet också samverka med.  
 
För att anhörigstödet ska nå målgruppen behövs alltså samverkan med verksamheter som träffar 
barnen, bland annat förskolan, skolan, individ- och familjeomsorgen, Södra Älvsborgs sjukhus, 
barn- och ungdomshabiliteringen, Svenska kyrkan, föreningar och organisationer. En sådan 
verksamhet och samverkan finns inte idag och skulle ta tid och resurser att bygga upp.  
 
Borås Stad har genom att anta styrdokumenten Ungdomspolitiskt program och Program för att 
förebygga psykisk ohälsa i skolan, tagit ställning till många delar som handlar om att ge barn som 
anhöriga stöd. Det handlar bland annat om hälsa och trygghet och att förebygga psykisk ohälsa. I 
detta arbete är anhörigstöd en viktig del.  
 
 

Statistik om barn som anhöriga 
 
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) arbetar på uppdrag av regeringen med att forska 
kring, bevaka och utveckla kompetens i anhörigfrågor. De har stort fokus på barn som anhöriga. 
Deras studier visar att många barn växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa. Det får 
ofta allvarliga konsekvenser för deras hälsa, skolgång och arbetsliv. Detta gäller även vid förälders 
allvarliga sjukdom eller död. Med stöd till barnen och föräldrarna kan mönstret mellan 
generationerna brytas. Studier visar följande statistik kring barn som anhöriga:  

 Närmare åtta procent av barnen under uppväxten har en förälder med så allvarligt 
missbruk eller psykisk ohälsa att föräldern får sjukhusvård. När även öppen vård för 
missbruk eller psykisk ohälsa samt missbruksrelaterade domar räknas in, är andelen barn 
17 procent. 

 Av unga med missbrukande föräldrar är det mer än dubbelt så många som går ut 
grundskolan med ofullständiga betyg jämfört med övriga unga. De som gått gymnasiet 
fullföljer inte lika ofta som andra med jämförbara betyg, en eftergymnasial utbildning.  

 När en förälder vårdats för missbruk är det fyra till sju gånger fler unga som utvecklar 
eget missbruk jämfört med andra unga. Dödligheten under tiden som ung vuxen är 
nästan tre gånger högre. Försörjningsstöd är fyra gånger vanligare hos barn till föräldrar 
med missbruk.  

 Två till tre gånger fler av dem som haft en förälder som sjukhusvårdats för psykisk ohälsa 
har som unga vuxna själva vårdats inom psykiatrisk specialistvård. Även sjukhusvårdade 
självmordsförsök är trefaldigt högre i anhöriggruppen. 

 Närmare sex procent av barnen har under uppväxten en förälder med cancer. Om 
förälderns sjukdom är allvarlig är det vanligare med sämre skolprestationer hos barnen. 
De mest påtagliga negativa konsekvenserna för barnen i vuxen ålder är en ökad risk för 
missbruk och kriminalitet jämfört med andra jämnåriga. 

 Drygt tre procent av barnen drabbas under uppväxten av att en förälder avlider. En 
uppföljning av barnen vid 30–35 års ålder visar att dubbelt så många lider av psykisk 
ohälsa jämfört med andra. Barn till föräldrar som avlidit genom olycka, självmord eller 
våld har i ung vuxen ålder fem gånger oftare vårdats för missbruk och tre–fyra gånger 
oftare för självmordsförsök. Mer än dubbelt så många hade själva avlidit jämfört med 
övriga unga. 

 Tre procent av 15-åringarna stannar hemma från skolan en dag i veckan för att ta hand 
om någon hemma. 
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Den risk som en genetisk sårbarhet för missbruk och psykisk ohälsa innebär kan motverkas 
genom goda relationer och en god uppväxtmiljö. Ett anpassat stöd kan göra att familjerna och 
barnen får det bättre här och nu – och hindra att problemen förs vidare till nästa generation.  
 
Många barn lever med föräldrar med olika svårigheter, men det är också många barn som lever 
med en syskonrelation som påverkar dem nu och som kommer att prägla livet framöver. Det 
finns idag inga uppgifter om hur många barn som har ett syskon med svårigheter, men det finns 
en medvetenhet kring att barn som har en syster eller bror med t.ex. funktionsnedsättning 
behöver anhörigstöd.  Det har gjorts studier i hur det är att vara ”vuxensyskon” dvs någon som 
vuxit upp med ett syskon med svårigheter. I studierna framkommer vikten av att barn får hjälp 
tidigt, innan de blir vuxensyskon. 
 
Det har också visat sig att många unga ger hjälp till en kompis, genom att faktiskt ta ansvar t.ex 
ringa och väcka någon som inte mår bra och annars riskerar att inte komma upp till skolan, följer 
med på möten/besök till skolsköterska el. dyl. Anhörigbegreppet är alltså brett även för barn. 
 
Enligt ekonomiska analyser som NKA har genomfört, skulle kostnaderna för samhället kunna 
minska med 35 miljarder per år om barn med missbruk eller allvarlig psykisk ohälsa i familjen inte 
själva utvecklar detta i vuxen ålder. Anhörigstöd är alltså en folkhälsofråga och handlar om att 
arbeta förebyggande.  
 
 

Anhörigstöd i Borås Stad– nulägesbeskrivning  
 
Indirekt stöd 
Indirekt stöd är stöd som ges till närstående och ges indirekt till anhöriga. Exempel på detta är 
hemvårdsbidrag, dagverksamhet, avlastning, korttid, assistans, hemtjänst, vård- och 
omsorgsboende mm. alltså insatser som ges till den man ger stöd men som indirekt avlastar den 
anhörige.  
 
 
Direkt anhörigstöd 

Personer som hjälper en närstående kan vända sig till anhörigkonsulenterna som ger ett direkt 
anhörigstöd. Anhörigkonsulenterna erbjuder bland annat rekreation, föreläsningar, utbildningar, 
caféer, grupper, enskilda samtal mm. Anhörigkonsulenterna har tystnadsplikt och dokumenterar 
inget. Vård- och äldrenämnden har fyra anhörigkonsulenter och de finns på Träffpunkt 
Simonsland. Enligt Vård- och äldrenämndens reglemente ansvarar anhörigkonsulenterna för 
personer från och över 18 år. Barn ingår inte i denna målgrupp.  
 
 
Yxhammarsmottagningen – Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Yxhammarmottagningen inom Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamhet för vuxna har 
idag som ett av sina uppdrag att i dialog med föräldrar, som är de som söker stöd, belysa barnets 
situation och göra det tydligt hur missbruket påverkar barnet. Detta syftar till att se om barnet 
behöver få stöd och skydd samt att bidra till förälderns egen insikt och motivation att förbättra 
sin situation.  
 
 
Hopptornet - Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Hopptornets verksamhet, riktar sig för närvarande till barn vars föräldrar är separerade. 
Hopptornet är en del av Dialogcentrum, den interna öppenvården för barn, ungdomar och 
familjer. Hopptornet har avsatta resurser för att bedriva en grupp per halvår om ca 10 tillfällen. 
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Detta omfattar även enskilda intervjuer med barnen/ungdomar, kontakter med föräldrar med 
mera. Det finns hela tiden en viss kö med ett antal barn/ungdomar. Denna verksamhet når alltså 
en viktig, men liten och begränsad, grupp barn. Verksamheten har begränsade resurser och 
behovet är, enligt statistik från NKA (se ovan), större än vad som kan tillgodoses. Exempelvis har 
vårdnadstvister som avgörs i domstolar ökat fördubblats på tio år, enligt en sammanställning som 
Sveriges Television gjorde 2017 (2007: 3.247 st och 2016 6.324 st) 
 
 
Övrigt anhörigstöd för barn och unga 

Vissa föreningar har någon typ av stöd, bland annat IOGT-NTO. För familjer där någon 
familjemedlem eller nära anhörig är frihetsberövad finns Solrosen, som drivs av Göteborgs 
Räddningsmission i samverkan med Erikshjälpen. Förutom det direkta arbetet med dessa familjer 
bidrar Solrosen även med kunskaper till andra organisationer som möter målgruppen, samt 
verkar för barnperspektivet i förhållande till Kriminalvården. Verksamheten finns i Göteborg och 
Borås.  
 
I Borås Stad finns inget anhörigstöd utöver det som redovisats ovan. Det stöd som Individ- och 
familjeomsorgsnämndens verksamheter ger, är ett stöd till en del av en familj. Det är bara de 
familjer som Individ- och familjeomsorgen får kontakt med. Idag finns inget sammanhållet 
anhörigstöd för barn och unga, varken på kommunal eller regional nivå. Frågan har lyfts i 
Närvårdssamverkan men ingen verksamhet har utökats eller startats.   
 
 

Utvecklingen kring anhörigstödet i Borås Stad 
 
För tio år sedan var fokus på att stödja anhöriga till personer med åldersrelaterad problematik, 
t.ex. demenssjukdom. Idag är efterfrågan på anhörigstöd mestadels från andra målgrupper, främst 
från anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Många som söker upp anhörigstödet är anhöriga 
till andra nämnders målgrupper, t.ex. Sociala omsorgsnämnden, Individ- och familjenämnden och 
Grundskolenämnden.  
 
Inom ramen för projektet ”Ett gott liv var dag” blev anhörigkonsulenterna ansvariga för att 
utreda varför anhörigstödet i Borås Stad inte omfattar barn och ungdomar under 18 år, samt att 
utreda hur anhörigstöd till syskon och barn till personer med funktionshinder kan anordnas.  I 
slutrapporten konstaterades att behovet av stöd till barn som anhöriga är stort, inte bara i den 
målgrupp som de inom projektet vände sig till, utan generellt. För att klara ett eventuellt uppdrag 
att ge anhörigstöd till barn behöver såväl personella som kompetensmässiga resurser tillföras. 
Likaså påtalades att samverkansformer behöver arbetas fram för att nå barnen.  
 
Efter slutrapporten har anhörigkonsulenterna aktualiserat frågan vid flera tillfällen och gjort 
försök att inventera vilka aktörer som erbjuder någon form av direkt stöd till barn som anhöriga i 
Borås stad.  
 
Varje vecka blir anhörigkonsulenterna kontaktade av föräldrar, elevhälsan och annan 
skolpersonal, biståndshandläggare, sjukvården m.fl med förfrågan om stöd till barn. 
Förfrågningarna ökar varje år. Anhörigkonsulenterna kan utifrån uppdraget idag, inte ge stöd till 
barn, mer än i sällsynta undantagsfall. Det finns i de flesta fall inga andra aktörer att hänvisa till. 
Det anhörigstöd som individ- och familjeomsorgsnämnden erbjuder är snarare riktat till hela 
familjen än är ett anhörigstöd. Stödet är också begränsat både vad gäller målgrupp och 
omfattning.   
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Behovsprognos 
 
Behovet av att utveckla anhörigstödet till att omfatta barn är stort i hela Sverige, enligt de studier 
som NKA genomfört. Vård- och äldrenämnden tillstyrkte 2019-05-20 en motion om att utöka 
anhörigstödet till att omfatta barn, men förutsatte att medel avsätts i budget för utökat 
anhörigstöd. För att kunna erbjuda anhörigstöd till barn krävs förstärkta resurser för 
anhörigstödsfunktionen i Borås Stad, både vad gäller tjänstgöringsfaktorer och kompetens. 
Anhörigkonsulenter med barn som målgrupp, behöver få förutsättningar att skaffa sig riktad 
kompetens och bygga samverkan t.ex. med skolan och individ- och familjeomsorgen samt andra 
organisationer. Detta inryms inte i befintlig verksamhet som anhörigstödet utför idag.    
 
Idag får anhörigkonsulenterna på Träffpunkt Simonsland många förfrågningar om stöd, men 
anhörigstödet har idag inte barn som målgrupp. Anhörigstödet kan upplevas mer neutralt och 
mindre skamfyllt att ta kontakt med än att söka ett stöd inom Individ- och familjeomsorgen där 
föräldrarna får sitt stöd eller olika insatser och där hela familjen har samma handläggare.  
 
Vård- och äldrenämndens planering för god vård och omsorg vid demenssjukdom, är framtaget i 
syfte att arbeta mer strategiskt med demensområdet eftersom antalet demenssjuka kommer att 
öka i framtiden. I planeringsdokumentet är ett av utvecklingsområdena att utveckla anhörigstödet 
till unga, eftersom sjukdomen ibland drabbar personer som har barn som är under 18 år.  
 
När det gäller målgruppen barn till missbrukande föräldrar finns det dock en inneboende 
svårighet när det gäller att stödja och få barn/ungdomar till samtal. Föräldrar vill vanligtvis inte 
skada sina barn utan vill ge barn det stöd som kan finnas, men när de vet eller anar att de orsakar 
sina barn svårigheter pga sitt missbruk är det vanligt att de undviker att tala vidare om detta. För 
att kunna nå barn som lever i missbruksmiljöer, krävs mer och relativt omfattande uppsökande 
och motiverande insatser. Att medge att ens barn behöver stöd utifrån en missbruksproblematik 
är skamfyllt för föräldrarna medan separationer är vanligt och inte uppfattas på samma sätt. 
Yxhammarmottagningen kan för de personer de kommer i kontakt med, synliggöra och 
rekommendera samtalsstöd för eventuella barn/ ungdomar men det krävs ytterligare insatser för 
att motivera föräldrarna och fånga upp barnen. 
 
I en utredning om anhörigstöd gör Individ- och familjeomsorgnämnden bedömningen att stöd 
till barn som anhöriga bäst skulle kunna tillgodoses genom ett utökat ansvar för Vård- och 
äldrenämndens anhörigstöd. Stödet för barn under 18 år skulle då bli ett tydligt allmänt riktat 
stöd. Detta skulle underlätta för såväl barn som föräldrar, att ta en kontakt. Anhörigstödet som är 
fokuserat på att hjälpa anhöriga och arbeta allmänt inriktat, har även lättare att anpassa sitt arbete 
och planera olika former av verksamhet för målgruppen. Hopptornet och liknande 
verksamhetsformer med avgränsat uppdrag och resurser kopplat till andra insatser inom individ- 
och familjenämnden, är mer individinriktade och vanligtvis behovsbedömda. 
 
Sociala omsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden har idag inget anhörigstöd, men båda 
nämndernas verksamhet möter barn, men endast indirekt. I den mån anhörigstöd behövs 
hänvisas till Vård- och äldrenämndens anhörigkonsulenter alternativt specialistmottagningar inom 
Västra Götalandsregionen, t.ex. öppenvårdsmottagning eller habilitering. Vid oro görs 
orosanmälan till Individ- och familjeomsorgsnämnden. Det finns idag inget stöd för barn inom 
de två nämndernas verksamheter, samtidigt som barn med närstående med t.ex. psykisk ohälsa, 
har det mycket svårt. Sociala omsorgsnämndens verksamheter ser att det behövs trygga vuxna att 
vända sig till och som är anonymare än i skolan. Skolan kan vara den enda platsen som barnet får 
vara sig själv och ingen vet om hur barnet har det hemma. Att ha ett fristående allmänt stöd där 
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inget dokumenteras innebär en lägre tröskel att söka och ta emot hjälp, och skulle därmed ha en 
förebyggande och skyddande effekt.  
 
För att gynna samsyn och samverkan kring anhörigstöd, behöver verksamheten organiseras så att 
kompetens och uppdrag säkerställs och tydliggörs, samt att samverkan fungerar på ett optimalt 
sätt. Anhörigstödets budget visar kostnader på ca 600 000 kr/år per anhörigkonsulent. I denna 
kostnad är inte hyra av lokaler inräknad. Vård- och äldrenämnden saknar idag anslag i budget för 
en utökning av anhörigstödet.  
 
 

FN:s konvention om barnets rättigheter ställer krav på den 
offentliga sektorn 
 
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, blev svensk 
lag den 1 januari 2020. Detta ställer högre krav än tidigare på Borås Stad, att ta hänsyn till och 
arbeta för barns bästa. Det innebär att hela den offentliga sektorn och dess anställda ska 
respektera och uppfylla barnkonventionen. Barnkonventionen är en viktig utgångspunkt även för 
information, råd och stöd till barn och unga som anhöriga. Några av barnkonventionens 
grundprinciper som är tillämpliga på barn som anhöriga är: 

 artikel 3 som handlar om att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder 
som rör barn.  

 artikel 3:2 om skydd och omvårdnad, som handlar om att ett barn ska tillförsäkras sådant 
skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de 
rättigheter och skyldigheter som tillkommer barnets vårdnadshavare. 

 artikel 12 om delaktighet, som anger att varje barn har rätt att uttrycka sin mening och 
höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till dess ålder 
och mognad. 

 artikel 17 om information, som anger att barnet ska ha tillgång till information och 
material från olika nationella och internationella källor, särskilt sådant som syftar till att 
främja dess sociala, andliga och moraliska välfärd och fysiska och psykiska hälsa. 

 artikel 18 om stöd i föräldraansvaret, som bl.a. handlar om att staten ska ge lämpligt 
bistånd till föräldrar och vårdnadshavare då de fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran. 

 artikel 24 om barnets rätt till jämlik hälsa, som bl.a. tar upp att staten ska sträva efter att 
till fullo förverkliga barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa och vidta lämpliga åtgärder för 
att utveckla förebyggande hälsovård och föräldrarådgivning. 

 artikel 31 om rätt till lek, vila och fritid, som bl.a. handlar om barnets rätt till vila, fritid, 
lek och rekreation anpassad till barnets ålder. 

 
 

Omvärldsbevakning 
 
Det är få kommuner som erbjuder ett samlat anhörigstöd till barn. I Boråsregionen är det endast 
Ulricehamns kommun som har anhörigstöd för barn. Svenljunga och Tranemo kommuner har 
stöd till barn i begränsad utsträckning. 
 
I Ulricehamns kommun riktar sig anhörigstödet till alla. Ulricehamns kommun har sedan en 
omorganisering 2011-01-01 inga facknämnder och arbetar verksamhetsövergripande, dels genom 
en styrgrupp, för att nå ut till barn som behöver anhörigstöd. Anhörigkonsulenten samverkar 
också med föreningar, sjukvård, kyrkor, studieförbund eller frivilliga organisationer. 
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I Uddevalla kommun är anhörigstödet organiserat i en anhörigcentral. Anhörigstöd ges till alla 
som är familjemedlem eller släkting, en god vän eller granne till någon som är långvarigt sjuk, 
äldre eller har en funktionsnedsättning. Stödet ges också till barn/ungdom till förälder eller 
syskon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. De som är anhöriga till någon som har 
missbruks- eller beroendeproblematik, erbjuds stöd och hjälp från kommunen via två andra 
verksamheter i kommunen (Kompassen och Musslan)som ger stöd till barn. Anhörigcentralen 
samverkar även med föreningar, kyrkor, organisationer, studieförbund och andra frivilliga. 
 
 

Slutsatser 
 
Enligt 5 kap 10 § socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de 
personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en 
närstående som har funktionshinder. Socialtjänstlagen tar inte hänsyn till ålder. Samtidigt blev 
barnkonventionen svensk lag den 1 januari 2020. I barnkonventionen är flera av artiklarna 
tillämpbara på anhörigstöd. Anhörigstöd till barn var alltså redan innan barnkonventionen blev 
svensk lag, ett lagkrav. Detta lagkrav är förtydligat genom barnkonventionen.  Borås Stad har 
dessutom redan, genom att anta styrdokumenten Ungdomspolitiskt program och Program för att 
förebygga psykisk ohälsa i skolan, tagit ställning till många delar som handlar om att ge barn som 
anhöriga stöd.  
 
Borås Stad har endast sammanhållet och icke biståndsbedömt anhörigstöd för personer från 18 år 
och äldre. Både nationell statistik och den årliga ökningen i efterfrågan, visar att det finns behov 
av anhörigstöd till barn.  Om det förhindras att barn själva utvecklar den problematik som svåra 
familjeförhållanden innebär, kan Borås Stad minska sina kostnader i framtiden. I Sverige är den 
ekonomiska beräkningen av minskningen ca 35 miljarder kronor per år enligt NKA.  
 
Mot bakgrund av ovan behöver Borås Stad upprätta anhörigstöd för barn. Även om arbetssätten 
och metoderna skiljer sig åt, behöver anhörigkonsulenterna ha en samsyn på anhörigperspektivet. 
För att gynna samsyn och samverkan kring anhörigstöd, behöver verksamheten organiseras så att 
kompetens och uppdrag säkerställs och tydliggörs, samt att samverkan fungerar på ett optimalt 
sätt.  
 
I Vård- och äldrenämndens svar på motion om anhörigstöd till barn, 2019-05-20, ställde sig 
nämnden positiv till en utökning under förutsättning att medel avsätts i budget. Vård- och 
äldrenämnden saknar anslag i budget för en utökning av anhörigstödet och efterfrågar därför 
finansiering.  
 
Ett utökat ansvar för Vård- och äldrenämnden skulle innebära att nämndens reglemente behöver 
uppdateras med att omfatta anhörigstöd för anhöriga i alla åldrar. Vård- och äldrenämnden 
föreslår därför att Kommunfullmäktige gör följande tillägg i Vård- och äldrenämndens 
reglemente: ”Vård- och äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt anhörigstöd i Borås 
Stad.” 
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http://www.barnombudsmannen.se/
http://www.anhoriga.se/anhorigomraden/barn-som-anhoriga/
http://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/jamlik-halsa-vard-och-omsorg/stod-till-anhoriga/stod-till-barn/
http://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/jamlik-halsa-vard-och-omsorg/stod-till-anhoriga/stod-till-barn/
http://www.anhoriga.se/nyheter/enkatstudie-med-fokus-pa-unga-omsorggivare-/
https://www.anhoriga.se/Global/BSA/Dokument/Rapporter_kunskaps%c3%b6versikter/Nka_BSA_Rapport_2014-5_webb.pdf
https://www.anhoriga.se/Global/BSA/Dokument/Rapporter_kunskaps%c3%b6versikter/Nka_BSA_Rapport_2014-5_webb.pdf
http://www.ulricehamn.se/
http://www.uddevalla.se/
http://www.boras.se/download/18.bc75cfa16f92efcfa3bf486/1580122273352/Ungdompolitiskt%20program%20-%20program.pdf
http://www.boras.se/download/18.bc75cfa16f92efcfa3bf486/1580122273352/Ungdompolitiskt%20program%20-%20program.pdf
http://www.boras.se/download/18.e90a65d1677dd5c26e559a6/1544788107355/Program%20f%C3%B6r%20att%20f%C3%B6rebygga%20psykisk%20oh%C3%A4lsa%20i%20skolan%20-%20program.pdf
http://www.boras.se/download/18.e90a65d1677dd5c26e559a6/1544788107355/Program%20f%C3%B6r%20att%20f%C3%B6rebygga%20psykisk%20oh%C3%A4lsa%20i%20skolan%20-%20program.pdf
http://www.boras.se/download/18.e90a65d1677dd5c26e559a6/1544788107355/Program%20f%C3%B6r%20att%20f%C3%B6rebygga%20psykisk%20oh%C3%A4lsa%20i%20skolan%20-%20program.pdf
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Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig 
service 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att:  

- Sociala omsorgsnämndens protokoll från 23 september 2018 och framåt 
ska tillgänglighetsanpassas. 

- Föredragningslista till nämndmöte tillgänglighetsanpassas från 23 
september 2020 och publiceras Borås Stads webbplats.  

- Inkomna handlingar och sammansatta filer med inkomna och 
upprättade handlingar undantas tillgänglighetskravet för Vård- och 
äldrenämnden med stöd av 12 § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till 
digital offentlig service.        

Ärendet i sin helhet 
Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 
2018:1937 i kraft. Genom lagen antogs även vissa bestämmelser som går utöver 
tidigare direktivs minimikrav. Enligt lagen ska digital service som tillhandahålls 
av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under aktörens kontroll 
vara tillgänglig i enlighet med tillgänglighetskraven i föreskrifter som har 
meddelats med stöd av lagen. Därutöver ska även digital service som 
tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under 
tredje parts kontroll, så långt det är möjligt, uppfylla samma krav. Lagens 
tillämpningsområde omfattar statliga och kommunala myndigheter, beslutande 
församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ samt 
sammanslutningar av dessa aktörer.    

Lagen syftar till att digital offentlig service blir mer tillgänglig, framför allt för 
personer med funktionsnedsättning. 

- Nya webbplatser berörs från och med den 23 september 2019. 

- Befintliga webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018), samt 
tidsberoende media (video m.m) berörs från och med den 23 september 2020 

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service kräver att digital service som 
tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under 
aktörens kontroll ska följa tillgänglighetskraven enligt föreskrifter som har 
meddelats. Dock finns ett undantag för oskäligt betungande anpassning. Det 
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vill säga; vid bedömningen av om en anpassning är oskäligt betungande ska 
bland annat den offentliga aktörens storlek beaktas, liksom karaktär på 
uppgifter och resurser samt uppskattade kostnader och fördelar för aktören i 
förhållande till de uppskattade fördelarna för personer med 
funktionsnedsättning.      

Vård- och äldrenämnden gör bedömningen att inkomna handlingar till 
nämnden ska undantas kravet på tillgänglighetsanpassning, Nämnden kan inte 
påverka hur handlingar skickas in eller hur de formateras eller framställs av de 
som lever och verkar i Borås. De handlingar som nämnden framställer själva 
ska dock anpassas till de nya kraven. Detta gör även att det kommer finnas 
hybrider av handlingar på boras.se där det blandas med inkomna handlingar 
och egenupprättade, detta framförallt inom nämndadministrationen. Dessa 
handlingar tenderar till att bli omfattande och undantas också 
tillgänglighetskravet. För att underlätta för de som har en funktionsnedsättning 
ska föredragningslistan till nämnden anpassas på ett sätt som gör att den blir 
tillgänglig och publiceras separat från den sammansatta filen, likaså ska ske med 
protokollet. 

Samtliga handlingar som inkommer till Vård- och äldrenämnden publiceras 
även i Stadens webbdiarium, då dessa handlingar inte tillgänglighetsanpassas 
undantas även Webbdiariet tillgänglighetskraven likaså Ciceron Assistent.               

Samverkan 
Anmäls vid nästa FSG. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
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boras.se 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 
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2020-05-25 
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00436 2.1.1.0 

  

 

Undantag från Lag om tillgänglighet till digital offentlig 

service 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges protokoll från 23 september 

2018 ska tillgänglighets anpassas likaså ska en föredragningslista skapas och 

tillgänglighets anpassas från 23 september 2020 och finnas på Borås Stads 

webbplats. 

Följande handlingar undantas tillgänglighetskravet för Kommunstyrelsens 

förvaltning med stöd av 8 § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital 

offentlig service: 

- Inkomna handlingar  

- Sammansatta filer, med inkomna och upprättade handlingar 

Samtliga nämnder i Borås Stad rekommenderas fatta beslut i likhet med 

Kommunstyrelsens bedömning för att få en samsyn inom Staden innan 23 

september 2020.        

Ärendet i sin helhet 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 

2018:1937 i kraft. 

Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av 

den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters 

webbplatser och mobila applikationer. Genom lagen antogs även vissa 

bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav. Enligt lagen ska digital 

service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som 

står under aktörens kontroll vara tillgänglig i enlighet med tillgänglighetskraven i 

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Därutöver ska även digital 

service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som 

står under tredje parts kontroll, så långt det är möjligt, uppfylla samma krav. 

Lagens tillämpningsområde omfattar statliga och kommunala myndigheter, 

beslutande församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ samt 

sammanslutningar av dessa aktörer. Lagen omfattar även privata aktörer, som 

med offentlig finansiering bedriver yrkesmässig verksamhet inom förskola, 

skola, hälso- och sjukvård samt omsorg. Detsamma gäller enskilda 

utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina, och som till största 

delen har statsbidrag som finansiering av högskoleutbildning på grundnivå eller 
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avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå. Lagen syftar till att digital 

offentlig service blir mer tillgänglig, framför allt för personer med 

funktionsnedsättning. 

- Nya webbplatser berörs från och med den 23 september 2019. 

- Befintliga webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018), 

samt tidsberoende media (video m.m) berörs från och med den 23 

september 2020 

Men anledning av ovanstående ser Kommunstyrelsen ett behov att se över 

hantering av filer kopplat till Borås Stads webbplats, boras.se. Lagen om 

tillgänglighet till digital offentlig service kräver att digital service som 

tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under 

aktörens kontroll ska följa tillgänglighetskraven enligt föreskrifter som har 

meddelats. Dock finns ett undantag för oskäligt betungande anpassning. Det 

vill säga; Vid bedömningen av om en anpassning är oskäligt betungande ska 

bland annat den offentliga aktörens storlek beaktas, liksom karaktär på 

uppgifter och resurser samt uppskattade kostnader och fördelar för aktören i 

förhållande till de uppskattade fördelarna för personer med 

funktionsnedsättning. 

Kommunstyrelsen gör bedömningen att inkomna handlingar till 

Kommunstyrelsens förvaltning ska undantas kravet på 

tillgänglighetsanpassning, Kommunstyrelsen kan inte påverka hur handlingar 

skickas in till Staden eller hur de formateras eller framställs av de som lever och 

verkar i Borås. De handlingar som Staden framställer själva ska dock anpassas 

till de nya kraven. Detta gör även att det kommer finnas hybrider av handlingar 

på boras.se där det blandas med inkomna handlingar och egenupprättade, detta 

framförallt inom nämndadministrationen. Dessa handlingar tenderar till att bli 

omfattande och undantas också tillgänglighetskravet. För att underlätta för de 

som har en funktionsnedsättning ska föredragningslistan till nämnden anpassas 

på ett sätt som gör att den blir tillgänglig och publiceras separat från den 

sammansatta filen, likaså ska ske med protokollet. 

Samtliga handlingar som inkommer till Kommunstyrelsen publiceras även i 

Stadens webbdiarium, då dessa handlingar inte tillgänglighets anpassas undantas 

även Webbdiariet tillgänglighetskraven likaså Ciceron Assistent. 

Samtliga nämnder i Borås Stad rekommenderas fatta beslut i likhet med 

Kommunstyrelsens bedömning för att få en samsyn inom Staden innan 23 

september 2020.               

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder 

Ulf Olsson  

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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Från: Carl Morberg 
Skickat: den 10 juni 2020 09:03 
Till: Adriana Koper Waris; Anette Bergqvist; Anna Duong; Anne Beischer; Camilla 

Christensen; Carl Morberg; David Englund; Desiree Karlsson; Emil Persson 
Torgerson; Emma Nyström Svensson; Emma Sandell; Eva Lindström; Evelina 
Lövnord; Ida Westin; Ingeborg Moss; Johanna Jönsson; Linnea Dahlin; Malin 
Grahmstad; Malin Länsberg; Margareta Jensholm; Margareta Udén Hoff; 
Marita Magnusson 

Ämne: VB: Beslut om Undantag från Lag om tillgänglighet till digital offentlig 
 
Hej! 
 
I beslutet från KS så ska det vara som Eva skriver nedan. 
 
Har tyvärr blivit fel och det ska refereras till § 12 och inte §8.  
 
 
Carl Morberg 
Kommunsekreterare 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Borås Stad – Stadsledningskansliet 
Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
033-35 84 29 
0768-88 84 29 
boras.se 
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur Borås 
Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub  
 
 
 
Från: Eva Lindström <Eva.Lindstrom@boras.se>  
Skickat: den 9 juni 2020 07:22 
Till: Carl Morberg <carl.morberg@boras.se> 
Ämne: Beslut om Undantag från Lag om tillgänglighet till digital offentlig 
 
Hej Carl 
 
Jag håller på och förbereder GVUN:s beslut om Undantag från Lag om tillgänglighet till digital 
offentlig service, och utgår då ifrån KS skrivelse som vi fått. Men jag hakar upp mig på att det i 
beslutet hänvisas till § 8. Jag tänker att det borde hänvisas till § 12 ”Undantag för oskäligt 
betungande anpassning”. Är jag fel ute eller har det blivit fel i KS skrivelse? 
 
//Eva 
 
Hälsningar 
Eva Lindström 
 
Nämndsekreterare 

http://boras.se/
https://www.boras.se/pub
mailto:Eva.Lindstrom@boras.se
mailto:carl.morberg@boras.se


------------------------------------------------------- 
Borås Stad - Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
Besöksadress: Olovsholmsgatan 32, plan 5 
Postadress: 501 80 Borås 
Tfn 033-35 77 57, mobil 0768-88 77 57 
Webbplats: boras.se 
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur 
Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub 
 

tel:033-35%2077%2057
tel:0768-88%2077%2057
http://boras.se/
https://www.boras.se/pub
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Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar om gallring av handlingar av tillfällig eller 
liten betydelse enligt bifogat beslutsunderlag. Beslutet ersätter tidigare 
gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.        

Ärendet i sin helhet 
I kommunal verksamhet uppstår en mängd allmänna handlingar av tillfällig eller 
liten betydelse, som utan större informationsförlust kan gallras. För att få gallra 
allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut fastställt av den egna nämnden. I 
detta gallringsbeslut avses med handlingar av tillfällig eller liten betydelse sådana 
handlingar av uppenbar ringa betydelse för verksamheten som vare sig behöver 
hållas ordnade eller registreras och som regleras i 5 kap. 1 § 4 stycket 
offentlighet- och sekretesslagen (2009:400). Det innefattar även handlingar som 
kanske inte uppfattas som allmänna handlingar, såsom cookies, temporära filer 
och skrivarloggar.  

Beslutet tar fasta på de handlingar som en tjänsteperson kan komma i kontakt 
med i sitt dagliga arbete snarare än handlingar i kommunens bakomliggande it-
miljö. Detta gallringsbeslut för det möjligt att gallra uppräknade handlingar av 
tillfällig eller liten betydelse.                

Beslutsunderlag 
1. Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse 2020-04-01                               

Samverkan 
Samverkas vid nästa FSG. 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 
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Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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§ 190 Dnr KS 2020-00338 2.1.3.1 

Gallring av handlingar av tillfälligt eller liten betydelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om gallring av handlingar av tillfällig eller liten 
betydelse enligt bifogat beslutsunderlag. Beslutet ersätter tidigare gallringsbeslut 
för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. 

Kommunstyrelsen uppmanar samtliga Borås Stads nämnder och bolag att fatta 
beslut i denna fråga.  

Sammanfattning av ärendet 

I kommunal verksamhet uppstår en mängd allmänna handlingar av tillfällig eller 
liten betydelse, som utan större informationsförlust kan gallras. För att få gallra 
allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut fastställt av den egna nämnden. I 
detta gallringsbeslut avses med handlingar av tillfällig eller liten betydelse sådana 
handlingar av uppenbar ringa betydelse för verksamheten som vare sig behöver 
hållas ordnade eller registreras och som regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400). Det innefattar även handlingar som kanske inte 
uppfattas som allmänna handlingar, såsom cookies, temporära filer och 
skrivarloggar.  

Beslutet tar fasta på de handlingar som en tjänsteperson kan komma i kontakt 
med i sitt dagliga arbete snarare än handlingar i kommunens bakomliggande it-
miljö. Detta gallringsbeslut gör det möjligt att gallra uppräknade handlingar av 
tillfällig eller liten betydelse.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse - Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse 

2. PM - Gallring av handlingar av tillfälligt eller liten betydelse 
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Gallring av handlingar av tillfällig eller liten 

betydelse 

Innehåll 
Inledning .................................................................................................................... 1 

Tillfällig eller liten betydelse? .................................................................................. 2 

Allmänt förekommande handlingar ....................................................................... 3 

Posthantering ............................................................................................................ 6 

E-posthantering ........................................................................................................ 7 

Telefoner och surfplattor ........................................................................................ 8 

Webbmöten, nätverk, forum, projektarbetsplatser och samarbetsytor ............ 9 

Spår av internet- och datoranvändning ............................................................... 10 

Skrivare..................................................................................................................... 11 

Sociala medier ......................................................................................................... 12 

 

Inledning 

För att verksamheten ska få gallra allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut 

fastställt av den egna nämnden. Nedanstående gallringsbeslut möjliggör gallring 

av handlingar som har tillfällig eller liten betydelse. De handlingar som upptas i 

gallringsbeslutet kan utan större informationsförlust gallras vid inaktualitet. 

Gallring vid inaktualitet innebär att handlingen får gallras omedelbart eller när 

den inte längre behövs, om inget annat anges. Beslutet tar fasta på de 

handlingar som en tjänsteperson kan komma i kontakt med i sitt dagliga arbete 

snarare än handlingar i kommunens bakomliggande IT-miljö. Beslutet ersätter 

tidigare gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.   

Gallringsbeslutet är tematiskt indelat där det första kapitlet är mer generellt och  

innehåller handlingstyper som kan förekomma inom flera olika områden för att 

därefter åtföljas av kapitel som är mer specifika. Varje kapitel innehåller, utöver 

en uppräkning av handlingstyper och gallringsfrist, kommentarer och exempel 

samt uppgift om vem som ska utföra gallringen. På så sätt bidrar beslutet till en 

enhetlig och effektiv informationshantering samtidigt som det blir ett stöd till 

verksamheten.  
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Tillfällig eller liten betydelse? 

Det som avses med handlingar av ”tillfällig eller liten betydelse” i detta 

gallringsbeslut är sådana handlingar av uppenbar ringa betydelse för 

verksamheten som vare sig behövs hållas ordnade eller registreras och som 

regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I detta 

inryms även handlingar som man normalt sett kanske inte tänker på som 

allmänna handlingar, som till exempel cookies, temporära filer och 

skrivarloggar. Det är handlingens informationsvärde och inte dess form som är 

avgörande för om den är av tillfällig eller liten betydelse. Det spelar med andra 

ord ingen roll om ett meddelande kommer in via e-post, på papper eller som 

sms. Det är innehållet som avgör hur handlingen ska hanteras.   

Det är bara de handlingar som omnämns i gallringsbeslutet som får gallras. 

Skulle verksamheten identifiera andra handlingar som är av tillfällig eller liten 

betydelse måste gallringsbeslutet revideras för att omfatta även dessa handlingar 

innan gallring kan ske.  
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Allmänt förekommande handlingar  

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Inkomna eller expedierade 

framställningar, förfrågningar och 

meddelanden av tillfällig 

betydelse eller rutinmässig 

karaktär 

Vid inaktualitet 

 

 

 Förfrågningar om kontaktuppgifter, 

blanketter, mötestider, allmän 

information och liknande. 

Funktionsbrevlådor, gemensamma 

brevlådor eller inkorgar: 

 Gallras av administratör, registrator 

eller annan ansvarig. 

Enskilda anställdas brevlådor eller 

inkorgar: 

 Var och en ansvarar för att gallra. 

Inkomna synpunkter av tillfällig 

betydelse eller rutinmässig 

karaktär samt svar på dessa 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte 

föranleder en åtgärd av betydelse. Då 

ska synpunkterna hanteras på annat 

sätt, till exempel i förvaltningens 

diarium.  

 

Den som hanterar den aktuella 

handlingen. 

Handlingar som har inkommit för 

kännedom 

Vid inaktualitet 

 

Förutsatt att handlingarna inte har 

föranlett någon åtgärd och att de även i 

övrigt har liten betydelse för 

verksamheten. 

 Vissa cirkulär, inbjudningar, 

nyhetsbrev, PM, mötes- 

anteckningar och liknande. 

Funktionsbrevlådor, gemensamma 

brevlådor eller inkorgar: 

 Gallras av administratör, registrator 

eller annan ansvarig. 

Enskilda anställdas brevlådor eller 

inkorgar: 

 Var och en ansvarar för att gallra. 

Inkomna handlingar som inte 

berör myndighetens 

verksamhetsområde, eller som 

är meningslösa eller 

obegripliga och eventuella svar 

på dessa 

Vid inaktualitet Avsändaren ska, inom ramen för den 

allmänna serviceskyldigheten enligt 6 

och 20 §§ förvaltningslagen (2017:900), 

om möjligt ges sådan hjälp att han eller 

hon kan ta till vara sina intressen. 

Funktionsbrevlådor, gemensamma 

brevlådor eller inkorgar: 

 Gallras av administratör, registrator 

eller annan ansvarig. 

Enskilda anställdas brevlådor eller 

inkorgar: 

Var och en ansvarar för att gallra. 



 

4  

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Kopior och dubbletter som inte 

har någon funktion då det finns 

arkivexemplar hos myndigheten 

med samma innehåll 

Vid inaktualitet 
 
 

 Kopior på nämndprotokoll. 

 Exemplar av tryckta 

verksamhetsberättelser. 

 Elektroniska kopior som delas på 

intranät, projektarbetsplatser och 

likande. 

Den som har skapat, distribuerat, 

publicerat eller förvarar kopian. 

Handlingar i icke-autentiserad form 

och som har ersatts av senare 

inkomna autentiserade handlingar 

 

Vid inaktualitet Exempelvis ej undertecknad handling 

som ersatts av undertecknat exemplar i 

de fall sådana formkrav finns.  

Den som hanterar den aktuella 

handlingen. 

Handlingar som endast 

framställts för överföring, 

utlämnande, eller spridning av 

handlingar 

Vid inaktualitet 

 

 Kopia av en skrivelse som skickats 

till den som begärt kopian. 

Den som skickar kopian. 

Inkomna filer som inte kan 

öppnas 

Omgående Avsändaren ska om möjligt upplysas 

om detta och uppmanas att skicka filen 

i ett standardformat. 

Den som tagit emot filen. 

Felaktiga uppgifter i register 

vilka tillkommit genom skrivfel, 

räknefel eller motsvarande 

Efter rättning  Den som rättar. 

Register, liggare, listor och 

andra tillfälliga förteckningar 

som har tillkommit för att 

underlätta myndighetens 

arbete 

Vid inaktualitet Förutsatt att de saknar betydelse när det 

gäller att dokumentera myndighetens 

verksamhet, att förstå ett ärendes 

beredning och beslut, att återsöka 

handlingar eller att upprätta samband 

inom arkivet. 

 

Den som ansvarar för registret, 

liggaren, listan eller den tillfälliga 

förteckningen. 
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Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Användarinstruktioner Vid inaktualitet 
 
 

När den ersätts av en ny eller inte längre 

behövs för användning eller drift av IT-

systemet. 

 

Avser instruktioner, manualer, mallar och  

rutinbeskrivningar riktade till användare.  

 

 

Tjänsteförvaltaren. 

Fotografier, ljud- och 

bildupptagningar 

 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte har 

betydelse för att dokumentera 

verksamheten eller tillför ett ärende 

sakuppgift. 

Den som hanterar fotografiet eller 

upptagningen. 

Presentationer och bildspel 

 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte har 

betydelse för att dokumentera 

verksamheten eller tillför ett ärende 

sakuppgift. 

Den som hanterar presentationen 

eller bildspelet. 
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Posthantering  

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Handlingar som endast tillkommit 

för kontroll av postbefordran 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte längre 

behövs som bevis för att en 

försändelse har inkommit till eller 

utgått från myndigheten och att de 

inte påförts anteckning som tillfört 

betydande sakuppgift 

 Inlämningskvitton 

 Kvittensböcker för avgående post 

eller listor/motsvarande 

 Elektroniska register eller 

dokument med samma funktion 

 Mottagnings- och 

delgivningsbevis. 

Den som ansvarar för den enskilda 

försändelsen eller posthanteringen i 

verksamheten.  

Fullmakter för postöppning Vid inaktualitet  Den som innehar fullmakten. 

Postlistor Vid inaktualitet  Den som administrerar postlistan. 
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E-posthantering 

Se även kapitlet Allmänt förekommande handlingar.  

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Skräppost eller meddelanden som 

innehåller virus 

Omedelbart  Skräpposthanteringssystemet eller 
användaren. 
Ska också meddelas Dataservice. Se 
intranätet för vidare instruktioner.  

E-postlistor Vid inaktualitet Den lista som användaren 

hanterar i sin in- och utkorg. 

Uppgifter tas bort i samband med 

gallring och rensning av e-post. 

Användaren. 
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Telefoner och surfplattor 

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Listor över inkomna eller 

utgående samtal 

Vid inaktualitet 

 

Samtalslistor i mobiltelefon och 

motsvarande. 

Varje anställd ansvarig för att 

hantera sina listor. 

Handlingar som inkommit till 

myndigheten i form av 

ljudmeddelande i röstbrevlåda, 

telefonsvarare eller motsvarande  

Vid inaktualitet 

 

Under förutsättning att de inte 

tillför ett ärende sakuppgift eller 

behövs för att dokumentera 

verksamheten. Då ska 

tjänsteanteckning göras och 

tillföras övriga handlingar i 

ärendet eller dokumentationen. 

 

  

Användaren. 

SMS eller andra meddelanden i 

text eller bild inklusive 

eventuella bilagor (bilder, 

skärmdumpar etc) 

Vid inaktualitet 

 

Under förutsättning att de inte 

tillför ett ärende sakuppgift eller 

behövs för att dokumentera 

verksamheten. Då ska 

tjänsteanteckning göras och 

tillföras övriga handlingar i 

ärendet eller dokumentationen. 

 

Användaren. 

Historik och elektroniska spår som 

lagras då olika program (appar) 

används på telefon eller surfplatta 

Vid inaktualitet 
 

 Användaren. 
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Webbmöten, nätverk, forum, projektarbetsplatser och samarbetsytor 

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Konversationshistorik  Vid inaktualitet 

 

Under förutsättning att de inte 

tillför ett ärende sakuppgift eller 

behövs för att dokumentera 

verksamheten. Då ska 

tjänsteanteckning göras och 

tillföras övriga handlingar i 

ärendet eller dokumentationen. 

 

Snabbmeddelanden via till 

exempel Skype, Lync, MSN, 

Adobe Connect och likande. 

 

 

Användaren. 

Kontaktlistor 

 

Vid inaktualitet När kontaktuppgifterna inte 

behövs längre. 

 

Uppgifter om kontakter som 

hanteras när funktioner för 

snabbmeddelanden, webbmöten 

med mera används. 

 

 

 

Användaren. 

Kontaktuppgifter och 

profilinformation  

Vid inaktualitet 

 

Profiluppgifter på projekt- 

arbetsplats, nätverk eller forum. 

Användaren. 

Meddelanden, inlägg och 

liknande 

Vid inaktualitet Meddelanden och inlägg på 

samarbetsytor som Teams eller 

liknande. 
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Spår av internet- och datoranvändning 

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Elektroniska spår som visar vilka 

webbsidor som har besökts 

Vid inaktualitet 

 

Webbhistorik: Tidigare 

besökta webbplatser. 

Datoranvändaren. 

 

Kopior av webbsidor som lagras i 

syfte att åstadkomma snabbare 

åtkomst 

Vid inaktualitet 

 

Temporary Internet Files. Datoranvändaren. 

 

Lösenord Vid inaktualitet 

 

Filer som webbplatser sparar 

lokalt på datorn för att spara 

personliga inställningar. 

Datoranvändaren. 

Formulärdata Vid inaktualitet 

 

Filer som webbplatser sparar 

lokalt på datorn för att spara 

personliga inställningar. 

Datoranvändaren. 

Cookies Vid inaktualitet  

 

Filer som webbplatser sparar 

lokalt på datorn för att spara 

personliga inställningar. 

Datoranvändaren. 

 

Tillfälliga elektroniska spår som 

sparas för att underlätta 

internetanvändning eller 

kommunikation 

Vid inaktualitet 

 

Sessionskakor (Session Cookie). 
 
När applikationen, webbsidan eller 
webbläsaren stängs ner. 

Sker med automatik. 

Spår efter användning i olika typer 

av systemfiler 

Vid inaktualitet 

 

Exempel: thumbs.db. Datoranvändaren. 

Temporära filer  Vid inaktualitet  Datoranvändaren. 
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Skrivare  

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Temporära filer Vid inaktualitet  Den som administrerar skrivaren och 

hanterar inställningar. 

Loggar Vid inaktualitet 

 

 Den som administrerar skrivaren och 

hanterar inställningar. 
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Sociala medier 

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Kommentarer och inlägg, som inte rör 
verksamheten, på sociala medier 

Vid inaktualitet  Personer som administrerar det 

aktuella kontot. 

Kommentarer eller meddelanden av 
stötande eller kränkande karaktär 
som inkommer via sociala medier 

Vid inaktualitet 

 

 Personer som administrerar det 

aktuella kontot.  

Direktmeddelanden Vid inakutalitet Under förutsättning att de inte 

tillför ett ärende sakuppgift eller 

behövs för att dokumentera 

verksamheten. Då ska 

tjänsteanteckning göras och 

tillföras övriga handlingar i 

ärendet eller dokumentationen. 

Personer som administerar det 

aktuella kontot. 
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Tillfällig hantering av ersättning till utförare inom daglig 
verksamhet och habiliteringsersättning till brukare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Upphäva ordförandebeslutet från den 24 mars 2020, dnr SON 2020-
00050, 

2. Den tillfälliga hanteringen av ersättning för daglig verksamhet gäller 
från den 31 augusti till den 31 oktober 2020.         

Sammanfattning  
Sociala omsorgsnämnden har beslutat att öppna daglig verksamhet från och 
med den 31 augusti 2020. Med anledning av den samhälleliga situationen med 
kvarvarande viss spridning av coronaviruset ser nämnden ett behov av att 
tillfälliga förändringar av ersättningarna inom daglig verksamhet till såväl 
utförare som brukare. Föreslagna förändringar syftar bland annat till att 
tillgodose brukarna behov av daglig verksamhet såväl kortsiktigt som långsiktigt 
samt minimera påverkan på de enskilda brukarnas privatekonomi.               

Ärendet i sin helhet 
Nuvarande situation 

Insatsen daglig verksamhet beviljas till personer med funktionsnedsättningar 
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med 
insatsen är att den enskilde ska få en meningsfull daglig aktivitet utanför 
hemmet. Kommunen ansvarar för att brukarna får sina behov tillgodosedda 
och för att säkerställa att beslut om insatser blir verkställda.  

Borås Stad, Sociala omsorgsnämnden, har placeringar hos privata utförare enligt 
lagen om valfrihet (LOV) samt bedriver verksamhet i egen regi. Ersättning till 
utförare, både kommunala och privata utförare, av daglig verksamhet utgår för 
utförd tid enligt avtalsförlagan för LSS daglig verksamhet. Enligt förlagan 
regleras ersättning vid deltagarens frånvaro enligt följande: 

• Avseende tid som deltagare inte deltar enligt uppgjord planering på 
grund av oplanerad frånvaro, har utföraren rätt att debitera enligt 
planerad tid de första tio (10) arbetsdagarna per kalendermånaden. 
Därefter utgår ingen ersättning under kalendermånaden. Exempel på 
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oplanerad frånvaro är sjukfrånvaro som utföraren inte har möjlighet att 
förutse. Utföraren ska vid upprepad oplanerad frånvaro, som inte beror 
på sjukdom, kontakta den enskilde och bedriva motivationsarbete,   

 

Till deltagarna i daglig verksamhet utgår habiliteringsersättning, en dagpenning, 
utifrån deltagande. Habiliteringsersättning kan utgå för hel- eller halvdag 
beroende på omfattningen av brukarens beslut om daglig verksamhet.   

Folkhälsomyndigheten rekommenderar exempelvis fortsatt social distansering, 
utomhusaktiviteter i möjligaste mån samt att undvika kollektivtrafik. Detta får 
följder för hur exempelvis färdtjänst reglerar sin verksamhet. Trots att daglig 
verksamhet öppnar kan det alltså finnas vissa situationer då den enskilde inte 
kan delta enligt sitt individuella beslut fullt ut. En sådan situation kan vara att 
exempelvis färdtjänst inte har tillräcklig kapacitet för att på ett ur 
smittskyddssynpunkt säkert sätt transportera brukarna mellan bostad och daglig 
verksamhet. Vissa dagliga verksamheter kan även behöva anpassas för att i 
möjligaste mån följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Brukarens 
eventuella frånvaro kan således bero på faktorer utanför individens kontroll. 
Brukaren kan vidare ha bedömts tillhöra identifierade riskgrupper som riskerar 
att drabbas av en allvarligare variant av covid-19 om de smittas. Det kan 
dessutom finnas en oro för smitta dels för egen del, dels för en anhörigs del.  

Deltagare vars dagliga verksamhet varit stängd har haft rätt att oförändrat 
behålla sin habiliteringsersättning under stängningen. Daglig verksamhet/daglig 
sysselsättning som bedrivs via Jobb resurs har inte berörts av stängningen. 
Frånvaro hos den deltagargruppen som berott på oro hos den enskilde att 
smittas av coronaviruset har ersatts som om brukaren varit närvarande. Vid 
bedömningen av hur många dagar brukaren haft rätt till ersättning för har en 
genomsnittlig beräkning av hur många dagar per månad brukaren varit 
närvarande under de senaste sex månaderna. Övrig frånvaro har hanterats i 
enlighet med gällande rutiner och riktlinjer. 

Med anledning av ovanstående föreslås nedanstående förändringar i ersättning 
till utförare samt i rätten till habiliteringsersättning. 

Förändringar i ersättningar 

Ersättning till utförare utgår från och med 31 augusti 2020 utan avdrag för 
brukarens frånvaro under förutsättning att nedanstående kriterier är uppfyllda; 

• Brukares frånvaro konstateras vara relaterad till covid-19. Med detta 
menas oro för covid-19, att brukaren eller anhörig i hushållet ingår i 
riskgrupp för covid-19, att brukaren uppvisat symtom eller insjuknat i 
influensaliknande symtom. 

• Frånvaron beror på att brukarens beslut inte kan verkställas – helt eller 
delvis – på grund av begränsningar hos färdtjänst eller att en 
anpassning av den dagliga verksamheten har behövts göras för att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  
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• Brukaren hade den 23 mars 2020 beslut om insatsen daglig verksamhet 
med verkställighet, var inskriven och deltog i daglig verksamhet hos 
utföraren.  

Habiliteringsersättning till brukaren utgår för beviljad tid från och med den 
31 augusti 2020 om nedanstående kriterier är uppfyllda; 

• Brukarens frånvaro har konstaterats vara relaterad till covid-19 i form 
av oro, brukaren eller anhörig i hushållet ingår i riskgrupp för covid-19, 
brukaren uppvisat symtom eller insjuknat i influensaliknande symtom. 

• Frånvaron beror på att brukarens beslut inte kan verkställas – helt eller 
delvis – på grund av begränsningar hos färdtjänst eller att en 
anpassning av verksamheten har behövts göras för att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

• Brukaren hade den 23 mars 2020 beslut om insatsen daglig verksamhet 
med verkställighet, var inskriven och deltog i daglig verksamhet hos 
utföraren.  

Vilken habiliteringsersättning som ska utgå ska beräknas utifrån ett, för den 
enskilde brukaren, genomsnitt av två normala månader avseende grad av 
deltagande i den dagliga verksamheten. Förslagsvis januari-februari eftersom 
mars var en månad då frånvaro på grund av Corona förekom. 

För brukare som deltar i daglig verksamhet/daglig sysselsättning och vars 
frånvaro inte är relaterad till covid-19 gäller ordinarie bestämmelser och 
frånvaro rapporteras som vanligt.  

Beslutsunderlag 
1. Regeringsbeslut uppdrag att förtydliga villkoren för statsbidrag för 
habiliteringsersättning, S2020/04097/SOF.                                

Samverkan 
Information till FSG. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Rapport: uppföljning av utförare av kommunal 
verksamhet 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner rapport ”Uppföljning av utförare av 
kommunal verksamhet 2020” och översänder den till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 
Enligt Borås Stads regler ska varje nämnd årligen redovisa uppföljning och 
resultatet efter granskning av privat utförare som bedriver kommunal 
verksamhet till Kommunstyrelsen. Rapporten sammanfattar genomförda 
uppföljningar under perioden 2019-07-01 till och med 2020-06-30.               

Beslutsunderlag 
1. Rapport ”Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 2020”                            

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 
 

 
 

Uppföljning av utförare av 
kommunal verksamhet 2020 
Sociala omsorgsnämnden 
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1 Inledning 
När vården av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska 
kommunen enligt Kommunallagen 3 kap 19 § kontrollera och följa upp verksamheten. 
Huvudmannaskapet innebär att kommuner har det övergripande politiska ansvaret i verksamhet 
utlämnat på entreprenad. I detta ansvar ingår att bestämma verksamhetens mål, inriktning, omfattning 
och kvalitet. 

Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och systematiskt sätt. Uppföljningen 
ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll för att förutse och upptäcka 
avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete och möjliggöra allmänhetens insyn. 

2 Aktuella utförare 

År 2009 beslutade Sociala omsorgsnämnden att 14 utav förvaltningens grupp- och servicebostäder 
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skulle upphandlas enligt LOU. Utav 
dessa 14 bostäder är 11 gruppbostäder och tre är servicebostäder. På Sociala omsorgsförvaltningen 
finns också ett gruppboende som sedan juli 2011 drivs som ett föräldrakooperativ. 

Från år 2010 fram till idag har tre upphandlingar enligt LOU genomförts. Senaste upphandlingen 
genomfördes mellan 22 maj 2017 till 3 december 2018. Attendo vann upphandlingen och i april 2018 
skrev Sociala omsorgsnämnden avtal för dessa 14 LSS- bostäder. Avtalet omfattar tre år med möjlighet 
med ensidig option att förlänga med ytterligare 36 månader. Den 3 december 2018 övertog Attendo 
verksamheterna och påbörjade sitt arbete i Borås Stad. 

3 Resultat av uppföljningen 

3.1 Hur nöjda är användarna – brukarna – med 
verksamheten 

Den årliga brukarundersökningen från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) är frivillig att 
genomföra och tidigare utförare valde att inte medverka i undersökningen. I tidigare avtal var det heller 
inte kravställt att privata utförare skulle ingå i Borås Stads brukarundersökning. I nya avtalet som gäller 
från 2018-12-03 ska också Attendo medverka i brukarundersökningen som Borås Stad genomför. 
Resultatet för 2019 visar att företaget hade en hög svarsfrekvens inom gruppbostäderna som låg på 
79% och inom servicebostad låg resultatet på 37,5%. Resultatet från brukarundersökningen visar att 
inom gruppstäder är brukarna mest nöjda med följande områden: ”Får du den hjälp du vill ha hemma”- 
90%, ” Vet du vem du ska prata med om något är dåligt hemma?”-89% och ” Får du den hjälp du vill 
ha hemma?”-87%. Sammanfattningsvis kan konstateras att Attendo gruppbostäders verksamhet har 
högre resultat än Riket inom samtliga områden i enkäten. 

Resultatet från brukarundersökningen gällande servicebostad visar att brukarna är mest nöjda inom 
följande områden: ”Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma?-97%, ”Får du den hjälp 
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du vill ha av boendepersonalen?” -94% samt ”Bryr sig boendepersonalen om dig?-94%. Även här kan 
sammanfattningsvis konstateras att Attendo servicebostäders verksamhet har högre resultat än Riket 
inom samtliga områden i enkäten. 

Sociala omsorgsnämndens LSS-handläggare utför individuppföljningar av brukarnas insatser och hur 
väl behoven tillgodoses. Om resultatet från individuppföljningar visar att brukarnas behov inte 
tillgodoses eller om brukarna inte är nöjda med verksamheten kan det innebära att en händelsestyrd 
uppföljning genomförs på boendet. 

MAS/MAR och SAS följer de inkomna avvikelser utifrån lagstiftningarna och gör kontinuerliga 
analyser av alla verksamheter inom förvaltningen. Om analysen eller de signaler som inkommer påvisar 
att det finns risk för att brukarna inte får den vård och omsorg som de är berättigade till kan 
professionerna MAS/MAR och SAS också göra händelsestyrda uppföljningar på enheterna. 

Senast 2019-08-08 genomfördes en händelsestyrd uppföljning på ett utav Attendos boenden. 
Uppföljningen genomfördes av samtliga professioner då det uppmärksammandes brister i 
patientsäkerheten och det fanns risker för missförhållanden. Uppföljningen visade att det fanns 
händelser som inte var utreda av boendet och fick krav på sig att utreda dem, se över bemanningen och 
personalens utbildning i förflyttningsteknik, utreda enhetens avvikelser samt att se till att brukarna får 
sina behov tillgodosedda. 

Uppföljning/avstämningsmöten på det aktuella boendet skede vid flera tillfällen och utfördes av 
avtalsuppföljare samt förvaltningens SAS. Uppföljningarna presenteras i separat rapport som är 
diarieförd i förvaltningen. 

3.2 Måluppfyllelse 

Fram till Attendos övertagande i december 2018 har inga mål kopplade till Borås Stad funnits i avtalen 
med privata utförare. I nuvarande avtal har Sociala omsorgsnämnden följande huvudmål med 
utförandet: 

"LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga 
funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de 
kan påverka vilken stöd och service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. 

LSS finns för att ge människor som har funktionsnedsättningar stöd för att leva ett så självständigt liv 
som möjligt. 

Utförare och de berörda verksamheter som omfattas av detta avtal ska utföra insatser med god kvalité 
som utgår från den enskildes delaktighet, medbestämmande, inflytande och integritet. Insatser ska 
genomföras med hög personalkontinuitet och kontinuitet i utförandet av stöd, service och omvårdnad. 
Medarbetare ska utföra sitt uppdrag med kompetens inom LSS för den enskildes bästa." 

Övriga mål som är kopplade till Borås Stad i avtalet är följande: 

1. ”Utföraren ska beakta Borås Stads miljömål. Utföraren ska senast ett år efter driftstart ha ett 
strukturerat och dokumenterat miljöarbete som är öppet för granskning av beställaren. 
Miljöarbetet ska vara aktivt under hela avtalsperioden. Utföraren ska källsortera avfall. 
Utföraren organiserar själv sitt arbete med att se till att miljöarbetet efterlevs. Årlig rapportering 
av miljöarbetet sker i verksamhetsberättelsen. Borås Stad ska när som helst kunna efterfråga 
material för uppföljning.” 

2.  ”Utföraren ska följa de av Borås stads fastställda policys och miljömål kopplade till måltider" 
Uppföljning av dessa kommer göras under år 2020. 
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3.3 Följsamhet till lagar, förordningar och allmänna 
föreskrifter 

Alla SKA-krav som finns i avtalet med Attendo är sådant som finns i våra lagar, förordningar och 
allmänna föreskrifter och ska gälla för alla verksamheter inom bostad med särskild service enligt LSS. 
Dessa SKA-krav följs främst upp på de kvartalsvisa samverkansmötena. 

Hur uppföljning har skett, se under punkt 4. 

Genomförandeplaner, social dokumentation och avvikelser 

I avtalet är det reglerat att alla brukare ska ha en upprättad genomförandeplan. Samtliga brukare på 
Attendos boenden har en genomförandeplan vilket innebär 100% kravuppfyllelse. Detta visades i en 
uppföljning som avtalsuppföljaren genomförde i april månad. Majoritet av granskade 
genomförandeplaner håller en god kvalitet och beskriver på ett tydligt sätt brukarnas olika behov av 
stöd och hjälp utifrån vad, hur, när och av vem insatsen ska utföras. Resultatet är också att majoritet av 
brukarna har två stödpersoner. 

Alla 14 boenden dokumenterar enligt rutin social dokumentation i Viva. Inledningsvis var inte 
följsamheten till kravet fullgod: Svårigheter att få till en fungerande IT-miljö från Borås Stads sida och 
missförstånd gjorde att dokumentationen fördröjdes på vissa boenden. En analys av granskning av 
social dokumentation är att det ofta är samma personal som dokumenterar. 

Avvikelsearbetet och rapportering av avvikelser i Viva har kommit igång på alla boenden. Dock finns 
det variationer och förbättringar inom detta område måste göras. Verksamhetscheferna är informerade 
och uppföljning av avvikelsearbetet kommer ske. 

3.4 Följsamhet till Borås Stads styrdokument 

Attendo följer de styrdokument som det ställs krav på i förfrågningsunderlaget. Resultat och analys 
redovisas bland annat i verksamhetsberättelser. 

3.5 Följsamhet till kravställd kvalitet 

Efter Attendos övertagande i december 2018 har fokus i verksamheterna varit att omhänderta och 
säkra det dagliga utförandet, börja skapa struktur och arbetssätt och lära känna varandra; både för 
brukare, personal och chefer. Sedan tidigare avtalsperioder finns vetskapen att det tar tid att starta igång 
en ny verksamhet. Efter genomförda avtalsuppföljningar är slutsatsen att Attendo har kommit en god 
bit på väg och genomfört mycket under sitt dryga ett och ett halvt år i Borås Stad. Det finns dock 
behov av fortsatt arbete men flera krav har åtgärdats. Det finns tydliga handlingsplaner hur ej godkända 
krav ska förbättras vilket också underlättar fortsatt arbete. Uppföljning, dialog och samverkan med 
Attendo sker löpande för att säkra kvaliteten i Attendos verksamheter. De krav som fått ej godkänt 
eller delvis godkänt kommer följas upp igen under hösten 2020. 
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4 Hur genomfördes uppföljningen 

I december varje år planeras kommande års uppföljningar. Det görs enligt en matris för att täcka in de 
krav, både grundläggande SKA-krav och mervärdeskrav, som Attendo ska utföra och följa under 
avtalstiden. Uppföljningsplanen kommuniceras därefter med Attendo. 

Från juli 2019-juni 2020 har följande uppföljningar genomförts: 

Mellan februari och april 2020 gjordes en total uppföljning av de krav som inte var godkända under 
2019. 

Mervärdesuppföljning 

I Attendos anbud till Sociala omsorgsnämnden finns fem mervärdesområden. Dessa mervärden är 
utöver de grundläggande ska krav som finns i avtalet. Mervärdena kan beskrivas som ”guldkantskrav” 
eller ”extra god kvalitet” för brukare och personal. Uppföljning av mervärden syftar till att säkerställa 
att vinnande leverantör lever upp till det som utlovats i upphandlingen. Eftersom varje mervärde 
innehåller flera delar, har ett urval gjorts inför vårens uppföljning gjorts. 

Under perioden har följande mervärden följts upp: 

1. Attraktiv arbetsgivare 
2. Personal bemanning 
3. Rekreation, kultur och fritidsaktiviteter 

Samverkansmöten 

På samverkansmötena som sker en gång per kvartal presenteras och diskuteras frågor, resultat, 
möjligheter och utmaningar. Syftet är att det ska skapa ett lärande, verka förebyggande och skapa en 
god samverkan mellan Borås Stad och Attendo samt underlätta för Attendo att bedriva verksamhet i 
Borås Stad. På dessa möten presenteras också resultaten efter genomförda uppföljningar och vi 
diskuterar igenom dem tillsammans. Likaså bjuds personer in till mötena såsom MAS, verksamhetschef 
från Sociala omsorgsförvaltningen, avtalsansvarig mm. 

Varje samverkansmöte har ett tema. Utifrån temat presenteras delar i avtalet utifrån upprättade skakrav. 
Attendos verksamhetschefer presenterar på mötet hur de uppfyller skakraven i avtalet utifrån aktuellt 
temaområde. SOF kan också komma stämma av samma frågor och svar med personal eller brukare. 

Under andra halvåret 2019har det varit ett samverkansmöte. Möten som var inplanerade i februari och 
maj månad 2020 blev inställda på grund av den pågående pandemin. 

Följande teman har genomförts: 

1. November 2019: Personal- utbildning och bemanning, systematiskt kvalitetsarbete 
2. Februari 2020: Kost och måltider 

Reflektionen efter årets genomförda uppföljningar är att det finns en transparens och god dialog Sociala 
omsorgsförvaltningen och Attendo emellan. Både i sådant som fungerar bra men också i sådant som 
behöver åtgärdas och förbättras. Metoden för uppföljning och återkoppling av resultaten har också 
blivit mer tydlig för alla parter ju längre tid samarbetet har pågått. Detta kan vara en förklaring till att 
majoritet av kraven som följdes upp under hösten 2019 blev godkända direkt. Det finns dock 
fortfarande behov av åtgärder och utveckling på framförallt fem boenden (av totalt 14 boenden) som 
inte uppnår godkänt resultat på flera av kraven. 

Attendo har under året visat en god vilja att skyndsamt hantera och agera. Resultatet visar att det har 
givit god effekt. Dock är det viktigt att poängtera att vissa saker, som framkommit i uppföljningen, tar 
längre tid att åtgärda då det innebär förändrade arbetssätt och nya sätt att tänka hos medarbetare men 
också för brukare. Uppföljning, dialog och samverkan kommer fortsätta utvecklas för att tillsammans 
med Attendo säkra kvaliteten i verksamheterna för brukarnas bästa. 
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Åtgärdsplaner 

Om uppföljning visar ett ej godkänt eller delvis godkänt resultat ska verksamhetschef inkomma med 
åtgärdsplan med beskrivning hur och när åtgärder kommer vidtas. Det underlättar efterföljande 
uppföljning av kraven. 

5 Hur har samverkan mellan Borås Stad och 
utföraren varit? 

Samverkan med Attendo har mellan juli 2019 och juni 2020 fungerat väl. Upplevelsen är att Attendo 
har en positiv inställning till uppföljningen och hur resultaten presenteras. De beskriver att 
uppföljningarna ses som en hjälp att säkerställa en god kvalitet i verksamheterna - att man gör rätt saker 
på rätt sätt. Samverkansmötet upplevs från alla inblandade vara ett lyckat koncept för att ha en god 
dialog och samverkan, i stort som smått. 

6 Hur tillgodoses allmänhetens insyn i 
resultatet uppföljningen? 

En gång varje halvår presenteras en sammanställning av genomförda uppföljningar av privata utförare 
och dess resultat för Sociala omsorgsnämnden. Rapporten diarieförs och är möjlig för allmänheten att 
ta del av. Likaså diarieförs de rapporter som upprättas därutöver såsom händelsestyrd uppföljning som 
genomförts i verksamheterna. Dessa rapporter är också en offentlig handling och är möjliga att ta del 
av om så önskas. 

Sociala omsorgsförvaltningen har inte specifikt informerat allmänheten om denna möjlighet. När 
allmänheten eller media kontaktar Sociala omsorgsförvaltningens tjänstepersoner, hänvisas till 
upprättade rapporten som finnas att läsa och därmed kan allmänheten ta del av resultatet. Dessa kan 
skickas till vederbörande via mail eller post om så önskas. 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Marita Magnusson 
Handläggare 
033 358161 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-08-24 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2020-00001 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 
1. Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 

Ivanka Zejnilovic, ansvarskod 306202, startdatum 2020-05-15 
Christin Lohne, ansvarskod 307122, startdatum 2020-06-23 

 
2. Protokoll 2020-06-08 Sociala omsorgsnämndens socialutskott 
 
3. Utredning lex Sarah LSS avslutas 2020-06-09 

Dnr SON 2020-00045 3.7.2.0 
 
4. Utredning lex Sarah SoL avslutas 2020-06-11 

Dnr SON 2020-00063 3.7.2.0 
 
5. Utredning lex Sarah LSS avslutas 2020-06-18 

Dnr SON 2020-00060 3.7.2.0 
 
6. Utredning lex Sarah SoL avslutas 2020-06-18 

Dnr SON 2020-00064 3.7.2.0 
 

7. Utredning lex Sarah SoL avslutas 2020-06-18 
Dnr SON 2020-00065 3.7.2.0 

 
8. Utredning lex Sarah LSS avslutas 2020-06-18 

Dnr SON 2020-00073 3.7.2.0 
 

               

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-08-24 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2020-00002 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 
1. 2020-05-28 

Beslut från Kommunfullmäktige 2020-05-14, § 70, förlängning av  
Borås Stads Drogpolitiska program 2017–2020 
Dnr KS 2020-00255 

2. 2020-05-28 
Dom 2020-05-27 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1664-19 

3. 2020-05-28 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-05-11, § 185, Förbundsstyrelsens 
beslut om överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner om psykisk hälsa 2020 
Dnr KS 2020-00156 

4. Meddelande 2020-05-28 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om 
överlämnat klagomål om besöksförbud i bostad med särskild service enligt 
LSS, dnr IVO 3.4.2-15437/2020-3 

5. 2020-05-29 
Dom 2020-05-25 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1185-19 

6. 2020-06-01 
Beslut 2020-05-29 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3104-20 

7. 2020-06-02 
Beslut 2020-06-01 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 1704-20 

8. 2020-06-04 
Beslut 2020-05-28 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 1103-20 

9. 2020-06-04 
Beslut 2020-06-02 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som 
avslutar ärende om anmälan enligt lex Maria 
Dnr SON 2020-00039 
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10. 2020-06-11 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-05-25, § 227, information om 
ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2020 
Dnr KS 2020-00356 

11. 2020-06-11 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-05-25, § 219, redovisning av  
Borås Stads inkomna synpunkter 2019 
Dnr KS 2020-00176 

12. 2020-06-11 
Dom 2020-06-08 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5449-19 

13. 2020-06-17 
Beslut från Kulturnämnden 2020-06-08, § 81, kulturprogram 2020–2023 
med framåtblick 
Dnr KUN 2019-00126 

14. 2020-06-17 
Dom 2020-06-16 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 785-20 

15. 2020-06-16 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3916-19 

16. 2020-06-17 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5647-18 

17. 2020-06-23 
Beslut 2020-06-18 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som 
avslutar ärende om tillsyn av ej verkställt beslut 
Dnr SON 2020-00035 

18. 2020-06-23 
Beslut 2020-06-18 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som 
avslutar ärende om tillsyn av ej verkställt beslut 
Dnr SON 2020-00036 

19. 2020-06-23 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-06-15, § 251, rekommendation att 
förlänga överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och 
Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård 
Dnr KR 2020-00418 

20. 2020-06-23 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-06-15, § 246, revidering av 
Kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr KS 2019-01029 

21. 2020-06-23 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-06-15, § 255, uppföljning intern 
kontrollplan 2019 
Dnr KS 2020-00212 
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22. 2020-06-25 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-06-15, § 259, budgetramar 2021 
Dnr KS 2020-00038 

23. 2020-06-26 
Beslut från Kommunfullmäktige 2020-06-17, § 77, avsägelse av 
förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval 
Dnr KS 2020-00456 

24. 2020-07-03 
Gemensam skrivelse från Vårdföretagarna och Famna om statsbidrag  
för att ekonomiskt stödja vården och omsorgen till följd av sjukdomen 
covid-19 
Dnr SON 2020-00104 

25. 2020-07-09 
Dom 2020-07-08 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3675-19 

26. 2020-07-09 
Dom 2020-07-08 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3181-19 

27. 2020-07-13 
Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3957-20 

28. 2020-07-16 
Dom 2020-07-14 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4001-19 

29. 2020-07-24 
Dom 2020-07-23 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5209-19 

 
               

 
Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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