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Datum 
2019-09-16 

 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 

 
 

Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till 
sammanträde måndagen den 23 september 2019 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. Det öppna sammanträdet inleds med 
allmänhetens frågestund ca kl. 17.35 – 18.05.  

 

Sociala omsorgsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten. Nämndens 
sammanträde hålls dock alltid inom stängda dörrar i ärenden som avser 
myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 
 
 
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.  Remiss: Begäran om yttrande (Sekretess) 
 

 

4.  Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (Sekretess) 
 

 

5.  Allmänhetens frågestund 
  

 

6.  Förvaltningschefen informerar 
  

 

7.  Information om Aktivitetsinspiratör - kompetenshöjning i daglig 
verksamhet 
  

Sofia Nelsén 
Margareta 
Grönbäck 

8.  Besök från Stadsrevisionen 
  

Revisionschef 
Andreas Ekelund 

9.  Budgetuppföljning tertial 2, 2019 
Dnr 2019-00039 1.2.4.1 

Bifogas senare 

10.  Miljörapport tertial 2, 2019 
Dnr 2019-00056 1.1.3.1 

 

11.  Remiss: Strategi för Borås Stads friluftsliv 
Dnr 2019-00084 1.1.3.1 

 

12.  Remiss: Sammanslagen riktlinje för vård- och omsorgsboende, 
hemtjänst och korttid samt regler för hemvårdsbidrag 
Dnr 2019-00124 1.1.3.1 

 

13.  Projekteringsframställan för gruppbostad LSS Backhagsvägen, 
Sjömarken 
Dnr 2018-00111 2.6.1.25 

 

14.  Redovisning av inkomna synpunkter januari - juni 2019 
Dnr 2019-00110 1.4.2.1 

 

15.  Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2019-00004 1.1.3.1 

 

16.  Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 
Dnr 2019-00005 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 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-09-23 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00056 1.1.3.1 
 

  

 

Miljörapport tertial 2, 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättad miljörapport för 
tertial 2, 2019 och att översända rapporten till Miljö- och konsumentnämnden.        

Ärendet i sin helhet 
I Borås Stads miljömål 2018-2021 har fem mål identifierats. Varje mål är 
uppdelat i etappmål, för vilka det sedan finns aktiviteter. För varje aktivitet 
finns en eller flera ansvariga nämnder och bolag. Två gånger per år, vid 
tertialuppföljning i augusti och årsredovisning, ska nämnder och bolag redovisa 
det aktivitetsarbete som bedrivits.  

Sociala omsorgsnämndens arbete med Borås Stads miljömål redovisas i 
samband med tertialuppföljningarna till Miljö- och konsumentnämnden. Miljö- 
och konsumentnämnden sammanställer sedan en rapport till 
Kommunstyrelsen. 

I tertial 2, 2019 för Sociala omsorgsnämnden följs följande etappmål upp: 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha ett 
miljöledningssystem.  

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljöutbildade. 

4a) Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen ska minska med 
60% från 2015.   

Beslutsunderlag 
1. Miljörapport Tertial 2, 2019, Sociala omsorgsnämnden                                

Beslutet expedieras till 
1. Miljö- och konsumentnämnden 
 
 

 

Yvonne Persson  
Ordförande 
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Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 
 

 

 

Miljörapport Tertial 2 2019 

Sociala omsorgsnämnden 
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Innehållsförteckning 

Inledning........................................................................................................ 3 

Goda exempel ................................................................................................................ 4 

Hållbara perspektiv ....................................................................................... 4 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom 

miljöområdet ................................................................................................................... 4 

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås ............................................... 5 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende ...................................................... 5 
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Inledning 

Anvisning 
 

Eventuellt ett inledande avsnitt som nämnden själv bestämmer utformningen av. 

I denna Miljörapport för tertial 2, 2019 redovisas Sociala omsorgsnämndens arbete för att bidra till 
Borås Stads miljömål 2018-2021. 

Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden. 
Områdena är Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt 
Borås samt Hållbar natur. För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats. För 
respektive etappmål framgår vilken nämnd eller bolag som har huvudansvar för att leda arbetet för att 
nå målet. Övriga nämnder bidrar genom sina miljörapporter med underlag till rapporterande nämnder 
och bolag. Sociala omsorgsnämnden har att arbeta med tre etappmål som ingår i området Hållbara 
perspektiv och ett etappmål som ingår i Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås. 

Sociala omsorgsnämndens verksamhet bedrivs i skiftande miljöer; kontorsarbetsplatser för 
arbetsledning och administration, mötesplatser där medarbetare möter klienter/brukare för utredning 
och stödåtgärder, samt korttids- och boendeenheter med "hemliknande miljö". 

Den 30 oktober 2018 var Johan Linderstad, miljökommunikatör på miljöförvaltningen, på 
förvaltningsledningen och höll i en workshop kring Borås Stads miljömål. Förvaltningsledningen fick 
gradera vilka av miljömålen som man vill prioritera mest på Sociala omsorgsförvaltningen genom att 
placera ut målen på en gran. De fyra mål som sattes högst upp i granen var de mål som prioriterades 
mest och dessa blev: 

- Etappmål 1 d. Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljöutbildade. 

- Etappmål 2 a. Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning. 

- Etappmål 4 a. Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen ska minska med 60 
procent från 2015. 

- Etappmål 4 d. Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som sker till fots, med cykel eller 
kollektivtrafik ska öka. 

  

Vidare har arbetet fortsatt med utbildning för personal i frågor som rör kost och miljö. Det har även 
tagits fram en handlingsplan kring hur nämnden ska öka andel inköp av ekologiska livsmedel för att nå 
miljömålen. 

Under 2018 och första halvåret 2019 har arbetet inriktas på att medverka till miljöutbildning för alla 
anställda och förtroendevalda. I april 2019 höll miljökommunikatör Johan Linderstad i en 
miljöutbildning för Sociala omsorgsnämndens förtroendevalda. Under våren 2019 tillsattes en 
miljökoordinator på deltid och under andra halvan av 2019 påbörjas arbetet med att implementera ett 
miljöledningssystem. 
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Goda exempel 

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 

kompetens inom miljöområdet 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 

ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Sociala omsorgsförvaltningen har hittills inte haft något miljöledningssystem, då arbetet med 
det inte varit prioriterat. Under 2019/2020 påbörjas ett arbete med att implementera ett 
miljöledningssystem. 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Nej  Nej  Nej 

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 

miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Andel anställda som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

70% 78% 75% 

Andel förtroendevalda (ledamöter och 
ersättare) som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

  72% 

Nyanställda och anställda som inte har gått utbildningen utbildas fortlöpande. P.g.a. 
personalomsättning i verksamheterna är det svårt att redovisa en exakt siffra. I april 2019 hölls en 
miljöutbildning för de förtroendevalda i Sociala omsorgsnämnden. Andelen förtroendevalda som här 
redovisas för 2019 baseras på hur många som deltog i det utbildningstillfället. Siffran kan därför ses 
som ett minimum, då möjligheten finns att någon förtroendevald sedan tidigare eller i annat 
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sammanhang gått miljöutbildningen. 

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

Beskrivning 

Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter, 
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till 
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4a) Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen 

ska minska med 60 % från 2015. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur ni har arbetat med att effektivisera transporterna genom ruttplanering. 

I dagsläget arbetar inte Sociala omsorgsförvaltningen med ruttplanering i strukturerad form. Dock sker 
viss sådan planering sedan tidigare i syfte att exempelvis minska kringtid i verksamheternas transporter, 
något som får anses vara positivt även ur miljösynpunkt. Avsikten är framåt att i mer strukturerad form 
utreda hur förvaltningen kan arbeta med en mer effektiv ruttplanering. 

Klimatkompensationsavgiften för 2018 användes för att göra förvaltningen klimatsmartare. Sociala 
omsorgsförvaltningen har slutfört byggandet av en cykelparkering i källaren på Vulkanus, samma 
byggnad som förvaltningsledning, samtliga chefer, stödfunktionerna, boendestöd och handläggare är 
placerade i. Under 2017 genomförde Sociala omsorgsnämnden inte några godkända åtgärder med hjälp 
av klimatkompensationsmedel. Under 2016 genomfördes åtgärder genom bland annat inköp av elcyklar 
till förvaltningen, anpassade miljöutbildningar, studiebesök och en installation i Vulkanus för att stänga 
av lampor efter kontorstid. 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Anna Thuresson 
Handläggare 
033 357301 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-09-23 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00084 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Strategi för Borås Stads friluftsliv 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Fritids- och folkhälsonämndens förslag till 
Strategi för Borås Stads friluftsliv och översänder remissvaret till Fritids- och 
folkhälsonämnden.       

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om Fritids- och 
folkhälsonämndens förslag till Strategi för Borås Stads friluftsliv. 

Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad 
befolkningsmängd och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som 
annars tas i anspråk när staden växer. När staden växer ökar konkurrensen av 
olika intressen för marken och strategin syftar därför till att säkerställa och 
utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens och kommande 
generationer.  

Strategin tar hänsyn till andra styrande dokument i staden, så som Vision 2025, 
Översiktsplanen, Grönområdesplanen, Borås stads miljömål, plan för spår och 
leder och cykelplanen.  

Definitionen av friluftsliv som Borås Stad har valt att utgå från är ”Vistelse 
utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser 
utan krav på tävling”. Strategin bygger på de 10 nationella friluftsmålen.  

Definitionen rymmer ett brett perspektiv av vad friluftsliv är och omfattar på så 
vis vitt skilda aktiviteter, även vardagliga aktiviteter och vistelse i den 
bostadsnära naturen. För att tillgodose olika behov krävs fysisk planering och 
bred samverkan avseende utbud. Strategin omfattar hela kommunens 
geografiska yta, både land och vatten. 

För att utveckla friluftslivet i Borås stad behövs en bred samverkan mellan 
kommunala nämnder och bolag. Samverkan behöver också ske med andra 
aktörer som har relevant kunskap om friluftsliv, så som föreningsliv och andra 
ideella organisationer.  

Strategins inriktningar anger kommunens strategier för att säkerställa och 
utveckla tillgången till ett varierat friluftsliv i olika miljöer och för olika 
målgrupper. Strategin fokuserar på att:  

- Öka tillgängligheten för alla  
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- Planera rätt med friluftslivet i fokus  

- Vårda naturen och friluftsområdena  

- Anpassa utbudet utifrån olika behov  

- Anpassa informationen  

- Öka kunskapen om och förståelsen för naturen     

 

Sociala omsorgsnämnden ställer sig positiv till förslaget.            

 

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Strategi för Borås Stads friluftsliv 
2. Strategi för Borås Stads friluftsliv 
3. Beslut FoF - Strategi för Borås Stads friluftsliv                                

 

Beslutet expedieras till 
1. Fritids- och folkhälsonämnden 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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Datum 
2019-05-14 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00047 3.6.8.25 

  

 
 

Remiss: Strategi för Borås Stads friluftsliv 
 

Remissinstanser 
 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Tekniska nämnden 

14. Vård- och äldrenämnden 

15. Kommunstyrelsen 

16. Överförmyndarnämnden 

17. AB Bostäder i Borås  

18. Borås TME 

19. Borås Djurpark 

20. Borås Energi och Miljö AB 

21. Borås Elnät 

22. Borås Parkerings AB 

23. Industribyggnader i Borås AB 
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24. Fristadbostäder AB 

25. Viskaforshem AB 

26. AB Toarpshus 

27. AB Sandhultsbostäder 

28. Borgstena IF 

29. Borås Fältrittklubb 

30. Borås Gif 

31. Borås Skidlöparklubb 

32. Bredareds IF 

33. Brämhults Ryttarsällskap 

34. Dalsjöfors Goif 

35. Hestra IF 

36. IK Ymer 

37. Kakas Ridklubb 

38. Rydboholms SK 

39. SOK 68 Sandared 

40. Tämta Ridklubb 

41. Boråskretsen av Scouterna 

42. Borgstena Hembygdsförening 

43. Bredareds Hembygdsförening 

44. Dannike Hembygdsförening 

45. Fristads Hembygdsförening 

46. Gingri Hembygdsförening 

47. Hedareds Byalag 

48. Hembygdsförengen Borgstena Framtid 

49. Kinnarumma Hembygdsförening 
50. Ljushults Hembygdsförening 

51. Rångedala Hembygdsförening 

52. Sandhults Hembygdsförening 

53. Seglora Hembygdsförening 

54. Tämta Hembygdsförening 

55. Viareds Natur och Hembygdsförening 

56. Vänga Hembygdsförening 

57. Äspereds Hembygdsförening 
58. Borås NSF-scoutkår 
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59. Kinnarumma Scoutkår 

60. Brämhults Scoutkår 

61. Dalsjöfors Scoutkår 

62. KFUM/K Scoutkår Borås  

63. KFUM/K Scoutkår Fristad 

64. S:T Örjans Scoutkår Borås 

65. Sandareds Scoutkår 

66. Stiftelsen Borås Scoutkår 

67. Viskafors Scoutkår 

68. Studiefrämjandet Sjuhärad 

69. Medborgarskolan  

70. Sensus Studieförbund 

71. Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad 

72. Friluftsfrämjandet Borås 

73. Odenslunds 4H-gård 

74. Unga Örnar Borås 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den 
2019-09-30. Remissvaren skickas i elektronisk form till FF.diarium@boras.se 
gärna i både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller 
remissinstansens namn. Ange diarienummer FOFN 2019-00047 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 Fritids- och folkhälsonämnden. 

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. 

Åsa Skytt Jansson 
Handläggare 
033 357219

mailto:FF.diarium@boras.se
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: XXXX
För uppföljning och revidering ansvarar: Fritids- och 
folkhälsonämnden
Gäller för: XXXX 
Dnr:
Dokumentet gäller till och med: 2023

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Strategi för  
Borås Stads friluftsliv
Friluftslivet bidrar till att förbättra folkhälsan och öka förståelsen för naturen. Frilufts- 
och rekreationsområden kan skapa förutsättningar för att öka den fysiska aktiviteten, 
främja socialt deltagande, interaktion mellan människor och mellan människor och natur. 
Friluftsområdena ger människor möjlighet att mötas, vilket skapar förutsättningar för 
ökad integration och social sammanhållning. 

Målet för Sveriges friluftslivspolitik är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen 
och utöva friluftsliv. Detta sker med allemansrätten som grund. Alla människor ska ha 
möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om 
natur och miljö. Friluftslivet är i förändring. Nya former av friluftsaktiviteter uppstår och 
nya grupper av människor gör olika val av aktiviteter i sitt umgänge med naturen.

Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad befolkningsmängd 
och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som annars tas i anspråk när staden 
växer. När staden växer ökar konkurrensen av olika intressen för marken och strategin 
syftar därför till att säkerställa och utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens 
och kommande generationer. 

Borås har goda förutsättningar för ett varierat och rikt friluftsliv då kommunen består av 
varierad natur med olika karaktärer och utgör ett vackert mosaiklandskap med över 1 000 
vattenspeglar. Närheten till natur skapar goda förutsättningar för både det vardagliga och 
organiserade friluftslivet. Trots närheten till naturen begränsas ibland tillgängligheten på 
grund av barriärer, så som järnvägar och vägar.

Borås stads friluftsprogram bygger på de tio nationella friluftsmålen: 

Tillgänglig natur för alla 

Starkt engagemang och samverkan 

Allemansrätten 

Tillgång till natur för friluftsliv 

Attraktiv tätortsnära natur 

Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 

Skyddade områden som resurs för friluftslivet

Ett rikt friluftsliv i skolan

Friluftsliv för god folkhälsa

God kunskap om friluftslivet
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Definition, avgränsning och ansvar
Definitionen av friluftsliv som Borås Stad har valt att utgå från är:

”Vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser 
utan krav på tävling”. (SFS 2003:133)

Definitionen rymmer ett brett perspektiv av vad friluftsliv är och omfattar på så vis vitt 
skilda aktiviteter, även vardagliga aktiviteter och vistelse i den bostadsnära naturen. För 
att tillgodose olika behov krävs fysisk planering och bred samverkan avseende utbud. 

Aktiviteter som inte är motorbundna ska gynnas. Miljölagen, Terrängkörningslagen och 
Sjölagen reglerar organiserad och oorganiserad motortrafik på land och i vatten. Buller och 
höga hastigheter stör djurlivet och är därför inte på naturens villkor. Strategin omfattar 
hela kommunens geografiska yta, både land och vatten. 

För att utveckla friluftslivet i Borås stad behövs en bred samverkan mellan kommunala 
nämnder och bolag. Samverkan behöver också ske med andra aktörer som har relevant 
kunskap om friluftsliv, så som föreningsliv och andra ideella organisationer. Fritids- och 
folkhälsonämnden ansvarar för att följa upp strategin. 

Strategiska inriktningar
Inriktningarna anger kommunens strategier för att säkerställa och utveckla tillgången till 
ett varierat friluftsliv i olika miljöer. 

För att säkerställa tillgången till ett varierat friluftsliv ska Borås stad:

Öka tillgängligheten för alla genom att

• Prioritera aktiviteter som är kostnadsfria.

• Prioritera aktiviteter som inte kräver stora mängder utrustning.

• Prioritera aktiviteter som kan utövas av många.

• Säkerställa tillgången till naturen för kommunens pedagogiska verksamheter. 

• Samverka med befintliga föreningar och ideella organisationer. 

Planera rätt med friluftslivet i fokus genom att

• Säkerställa att hänsyn tas till viktiga natur- och rekreationsområden vid 
 framtagandet av detaljplaner.

• Identifiera och förvärva strategiskt viktiga områden för friluftsliv.

• Säkerställa att ekosystemtjänster alltid finns med tidigt i planeringen av  
bebyggelse och av friluftsområden.

Vårda naturen och friluftsområdena så att

• De är väl skötta utan att städa bort naturvärden.

• De är tillgängliga, attraktiva och användbara utifrån områdets karaktär.

• Områden där många rör sig, exempelvis vid entréer och gångvägar, prioriteras.
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För att utveckla tillgången till ett varierat friluftsliv ska Borås stad:

Anpassa utbudet utifrån olika behov genom att

• Förstärka områdenas egenskaper och karaktär utifrån landskapstyp,  
kultur- och naturvärden. 

• Utveckla befintliga och nya friluftsområden med olika upplevelsekaraktär  
och svårighetsgrad.

• Tillsammans med de pedagogiska verksamheterna utveckla ett friluftsliv 
anpassat för barn och unga. 

Anpassa informationen genom att 

• Erbjuda information på olika språk och till invånare med särskilda behov.  

• Ha uppdaterad och gärna digital information på plats och i anslutning till 
naturområden och friluftsanläggningar. 

• Skapa tydliga entréer, skyltning och hänvisningar på området.

Öka kunskapen om och förståelsen för naturen genom att

• Sprida kunskap om Allemansrätten, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

• Samverka med civilsamhället för att nå fler invånare.
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§ 77 Dnr FOFN 2019-00047 3.6.8.25 

Strategi för Borås Stads friluftsliv 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Strategi för Borås Stads friluftsliv 
och översänder remissen för yttrande till berörda nämnder och bolag.         

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta 
fram en friluftsplan för Borås Stad. Efter dialog med berörda förvaltningar har 
behovet av en gemensam strategi, snarare än plan, identifierats. Strategin anger 
avgörande vägval för friluftslivet i Borås och avser att ligga till grund för det 
fortsatta konkreta arbetet. Fritids- och folkhälsonämnden översänder Strategi 
för Borås Stads friluftsliv för yttrande till berörda nämnder och bolag.  
 
Strategin för Borås Stads friluftsliv har arbetats fram i samverkan med Tekniska 
förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöförvaltningen, 
Grundskoleförvaltningen, Strategiska samhällsplaneringsavdelningen, Mark och 
exploatering och Fritids- och folkhälsoförvaltningen.  
 
Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad 
befolkningsmängd och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som 
annars tas i anspråk när staden växer. När staden växer ökar konkurrensen av 
olika intressen för marken och strategin syftar därför till att säkerställa och 
utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens och kommande 
generationer.               

Beslutsunderlag 
1. Förslag till Strategi för Borås Stads friluftsliv 

2. Missiv                  

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
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Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Justeras 2019-05-21.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-05-22. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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David Englund 
Handläggare 
033 353854 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 
2019-09-23 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00124 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Sammanslagen riktlinje för vård- och 
omsorgsboende, hemtjänst och korttid samt regler för 
hemvårdsbidrag 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslag ”Sammanslagen riktlinje för vård- 
och omsorgsboende, hemtjänst och korttid samt regler för hemvårdsbidrag” 
och översänder remissvaret till Vård- och äldreomsorgsnämnden.        

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig om förslag till 
sammanslagen riktlinje för vård- och omsorgsboende, hemtjänst och korttid 
samt regler för hemvårdsbidrag. 

Vård- och äldrenämnden har under 2017 och 2018 tagit fram separata riktlinjer 
för hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt korttidsvistelse. Riktlinjerna för 
hemtjänst och vård- och omsorgsboende upphör att gälla den sista december 
2019 och då är förslaget att i samband med detta slå samman riktlinjerna till ett 
gemensamt dokument som även omfattar riktlinjen för korttidsvistelse och 
regler för hemvårdsbidrag.  

I Borås Stad innehåller riktlinjer ingen lagtext, utan anger den politiska 
viljeinriktningen. Enligt Borås Stads program för styr- och ledningssystem, 
innehåller riktlinjer rekommenderade sätt att agera. Riktlinjer används inte för 
att kommunicera till medborgarna vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen i 
Borås Stad. Denna kommunikation görs på annat sätt, till exempel genom 
muntlig information från biståndshandläggare, genom broschyrer, hemsida och 
information på mötesplatser.  

Borås Stads riktlinjer för hemtjänst, korttidsvistelse och vård- och 
omsorgsboende utgår från socialtjänstlagens intentioner. Riktlinjen vänder sig 
till personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning har svårt att klara 
sin dagliga livsföring, behöver hjälp och stöd och inte kan få det tillgodosett på 
annat sätt.  

Riktlinjerna syftar till att uppnå likvärdiga bedömningar. Det görs dock alltid en 
individuell bedömning utifrån skälig levnadsnivå. Beviljat stöd ska utformas på 
ett sådant sätt att det ökar personens möjlighet att leva ett självständigt liv. Den 
enskilde ska få förutsättningar att ha inflytande över hur beviljade insatser 
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planeras och utförs. Personen som beviljas stöd ska så långt som möjligt delta i 
utförandet av insatserna.  

Välfärdsteknik är ett alternativ till hur insatsen kan utföras och ska bidra till att 
den enskilde behåller sin självständighet och integritet. I riktlinjen finns även 
regler för hemvårdsbidrag som är ett ekonomiskt stöd som också innefattar 
möjlighet till regelbunden avlösning. 

Sociala omsorgsnämnden berörs av riktlinjerna och reglerna och därför skickas 
förslag till ”Riktlinjer för hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsvistelse 
och regler för hemvårdsbidrag” till Sociala omsorgsnämnden på remiss. 
Riktlinjerna och reglerna skickas också till Vård- och äldrenämndens 
pensionärsråd för yttrande.  Därefter redovisas inkomna synpunkter i samband 
med Vård- och äldrenämndens sammanträde i oktober innan förslag till 
”Riktlinjer för Borås Stad hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsvistelse 
och regler för hemvårdsbidrag” översänds till Kommunfullmäktige för beslut.                

Beslutsunderlag 
1. Missiv – Remiss: Sammanslagen riktlinje för vård- och omsorgsboende, 
hemtjänst och korttid samt regler för hemvårdsbidrag 
2. Förslag - Sammanslagen riktlinje för vård- och omsorgsboende, hemtjänst 
och korttid samt regler för hemvårdsbidrag                                

Beslutet expedieras till 
1. Vård- och äldreomsorgsnämnden 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
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Datum 

2019-08-22 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00160 1.1.3.1 

  

 

 

Remiss: Sammanslagen riktlinje för vård- och 

omsorgsboende, hemtjänst och korttid samt regler för 

hemvårdsbidrag 

 

Remissinstanser 

1. Sociala omsorgsnämnden 

2. Vård- och äldrenämndens pensionärsråd 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Vård- och äldrenämnden senast den 2019-09-

30. Remissvaren skickas i elektronisk form till VAN.diarium@boras.se gärna i 

både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens 

namn. Ange diarienummer VAN 2019-00160 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. 

Ulrika Johansson 
Handläggare 
033 355224

mailto:VAN.diarium@boras.se
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Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 
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boras.se 
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Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ulrika Johansson 
Handläggare 
033 355224 
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Datum 

2019-08-19 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00160 1.1.3.1 
 

  

 

Sammanslagen riktlinje för vård- och omsorgsboende, 

hemtjänst och korttid samt regler för hemvårdsbidrag 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna att förslag till ”Riktlinjer för 

hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsvistelse och regler för 

hemvårdsbidrag” översänds till Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 

äldrenämndens pensionärsråd på remiss. Förvaltningen ges i uppdrag att vidare 

utreda reglerna kring hemvårdsbidrag, i syfte att göra reglerna tydligare gällande 

jämställd, jämlik och likvärdig vård och omsorg.      

Ärendet i sin helhet 

Vård- och äldrenämnden har under 2017 och 2018 tagit fram separata riktlinjer 

för hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt korttidsvistelse. Riktlinjerna för 

hemtjänst och vård- och omsorgsboende upphör att gälla den sista december 

2019 och då är förslaget att i samband med detta slå samman riktlinjerna till ett 

gemensamt dokument som även omfattar riktlinjen för korttidsvistelse och 

regler för hemvårdsbidrag. Riktlinjerna utgår från Socialtjänstlagens intentioner. 

I Borås Stad innehåller riktlinjer ingen lagtext, utan anger den politiska 

viljeinriktningen. Enligt Borås Stads program för styr och ledningssystem, 

innehåller riktlinjer rekommenderade sätt att agera.  

Riktlinjer används inte för att kommunicera till medborgarna vad de kan 

förvänta sig av äldreomsorgen i Borås Stad. Denna kommunikation görs på 

annat sätt, till exempel genom muntlig information från biståndshandläggare, 

genom broschyrer, hemsida och information på mötesplatser.    

Regler för hemvårdsbidrag är en del av Borås Stads anhörigstöd och ger 

möjlighet till ett ekonomiskt stöd som också innefattar möjlighet till 

regelbunden avlösning.  

Sociala omsorgsnämnden berörs av riktlinjerna och reglerna och därför skickas 

förslag till ”Riktlinjer för hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsvistelse 

och regler för hemvårdsbidrag” till Sociala omsorgsnämnden på remiss med 

senast svarsdatum 2019-09-30. Riktlinjerna och reglerna skickas också till Vård- 

och äldrenämndens pensionärsråd för yttrande med senaste svarsdatum 2019-

09-30. Därefter redovisas inkomna synpunkter i samband med Vård- och 

äldrenämndens sammanträde i oktober innan förslag till ”Riktlinjer för 
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hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsvistelse och regler för 

hemvårdsbidrag” översänds till Kommunfullmäktige för beslut.               

 

Beslutsunderlag 

1. Riktlinjer för hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsvistelse och regler 

för hemvårdsbidrag.  

2. -                                

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-08-14. 

Beslutet expedieras till 

1. Sociala omsorgsnämnden på remiss. 

2. Vård- och äldrenämndens pensionärsråd på remiss.  

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Inledning 
 
Borås Stads riktlinjer för hemtjänst, korttidsvistelse och vård- och omsorgsboende utgår från 
socialtjänstlagens intentioner. Riktlinjen vänder sig till personer som på grund av ålder eller 
funktionsnedsättning har svårt att klara sin dagliga livsföring, behöver hjälp och stöd och inte kan 
få det tillgodosett på annat sätt.  
 
Riktlinjerna syftar till att uppnå likvärdiga bedömningar. Det görs dock alltid en individuell 
bedömning utifrån skälig levnadsnivå. Beviljat stöd ska utformas på ett sådant sätt att det ökar 
personens möjlighet att leva ett självständigt liv. Den enskilde ska få förutsättningar att ha 
inflytande över hur beviljade insatser planeras och utförs. Personen som beviljas stöd ska så långt 
som möjligt delta i utförandet av insatserna.  
 
Välfärdsteknik är ett alternativ till hur insatsen kan utföras och ska bidra till att den enskilde 
behåller sin självständighet och integritet. 
 
I riktlinjen finns även regler för hemvårdsbidrag som är ett ekonomiskt stöd som också innefattar 
möjlighet till regelbunden avlösning 
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            Hemtjänst 
 
                               Trygghet 

Den som känner oro i vardagen kan beviljas telefonkontakt eller trygghetsbesök. 
Omfattningen är individuell efter behov och syfte.  

   
Trygghetslarm är en insats som säkrar kontakten med personal vid fall eller annan 
olycka. Trygghetslarm är behovsprövat. 

 
Omvårdnad 
Den som inte klarar sin personliga omvårdnad kan få stöd med det efter individuell 
bedömning. 

 
Hjälp med personlig hygien sker vanligtvis vid uppstigning och sänggående, liksom stöd 
att klä på och av sig. Stöd med toalettbesök och med förflyttningar i hemmet sker vid 
planerade besök under hela dygnet. Den som inte klarar duscha kan få stöd med detta 
efter individuell bedömning. 

 

          Måltider 
Den som inte kan ordna måltider själv kan få bistånd för detta. 

 
För huvudmålet finns olika möjligheter: 

 Köp av färdiglagad mat från affär, för den som inte själv kan göra sina inköp. 

 Ledsagning till restaurang eller matlag. Det ska finnas behov av social samvaro 
och sällskap under måltid. 

 Stöd att laga mat i hemmet, om personen själv kan delta i matlagningen. 

 Om inte ovanstående kan fylla behovet är leverans av färsk kyld mat till hemmet 
ett alternativ. 

 Den som inte klarar sina övriga måltider kan en eller flera gånger om dagen få 
stöd med enklare måltid. Den som inte klarar att inta mat och dryck, kan vid 
behov få stöd vid måltid. 

              
               Disk beviljas en gång om dagen. 

 
Ledsagning 
Den som inte kan ta sig till aktiviteter eller liknande kan få bistånd för detta.  
 
Ledsagning till och från: 

 Sociala aktiviteter beviljas en till två gånger per vecka. 

 Inköp av dagligvaror beviljas endast om det finns särskilda skäl. 

 Frisör, fotvård och liknande beviljas efter behov. 

 Planerat besök på vårdcentral, tandläkare och sjukhus beviljas endast om det 
finns särskilda skäl. 

 

 Akut besök på vårdcentral, tandläkare och sjukhus beviljas inte. 
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               Utevistelse 

Den som inte kan ordna sitt behov av utevistelse och/eller social samvaro kan få stöd 
med detta en till två gånger per vecka, oftare om det finns särskilda skäl.  

 
Inköp  
Den som behöver stöd att få hem dagligvaror kan få bistånd för detta en gång i veckan. 
Bistånd i form av inköp av sällanköpsvaror beviljas en till två gånger per år. Nödvändiga 
inköp till exempel på apotek, eller ledsagning till bank beviljas normalt en gång per 
månad. 

 

Städning 
Den som inte klarar städning kan var tredje vecka beviljas städning av två rum och kök, 
hall och toalett. Särskilda behov som till exempel sjukdom kan ge skäl till städning 
oftare.  
 
Fönsterputsning och avfrostning av kyl och frys kan beviljas två gånger per år.  
 
Större insatser som sanering, storstädning, flyttstädning eller städning av källare beviljas 
inte. 
 
Tvätt 

     Den som inte klarar sin tvätt kan få stöd med det varannan vecka. Särskilda behov som 
till exempel sjukdom kan ge skäl till tvätt oftare.  

 
     Handtvätt, mangling, strykning av underkläder och lakan samt tvätt av mattor beviljas 

inte. 
 

               Avgränsning 
Beviljat stöd är personligt och omfattar inte andra som bor i hushållet eller gäster. 
 
Makar och sambos har ett gemensamt ansvar för hushållet. Det innebär att hjälp med 
matlagning, inköp, städning och tvätt inte beviljas om enbart en i paret har nedsatt 
förmåga. Sammanboende ska hjälpa varandra med sysslorna i hemmet. Kravet att hjälpa 
till i hemmet gäller även hemmaboende barn utifrån ålder och mognad. 
 
Utesysslor som snöskottning eller gräsklippning beviljas inte, normalt inte heller omsorg 
om husdjur.  
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Vård- och omsorgsboende 

 
När behovet av omvårdnad, trygghet och tillsyn är så omfattande att det inte längre kan 
tillgodoses i den egna bostaden, beviljas vård- och omsorgsboende.   
 
I den individuella bedömningen ingår beräkning av den ekonomiska brytpunkten. Det innebär att 
det görs en beräkning av kostnaden för beviljade insatser i ordinärt boende som sedan jämförs 
med kostnaden för en plats på vård- och omsorgsboende.  
 
Brukare med varaktigt behov av insatser i ordinärt boende och där kostnaden motsvarar eller 
överstiger kostnaden för plats på vård- och omsorgsboende, ska informeras om möjligheten att 
ansöka om och bli beviljad en plats på vård- och omsorgsboende. Det är inte en förutsättning att 
den ekonomiska brytpunkten uppnås för att bli beviljad plats på vård- och omsorgsboende. 
 
Avgränsning 
Bostadens utformning är i sig inget skäl till att beviljas en plats på vård- och omsorgsboende. Är 
bostaden olämpligt utformad i förhållande till personens behov av stöd och hjälp, hänvisas 
personen till att själv söka en mer anpassad bostad på den öppna bostadsmarknaden. 
 
Att den sökande tackar nej till stöd och hjälp i hemmet är i sig inget skäl för att beviljas vård- och 
omsorgsboende. 
 
Övrig information 
Den som beviljats vård- och omsorgsboende ska erbjudas en plats skyndsamt, dock senast inom 
tre månader efter beslut. Personen bör få möjlighet att titta på den erbjudna platsen för att kunna 
ta ställning till erbjudandet. När ett konkret erbjudande om plats lämnats bör inflyttning ske inom 
två veckor. Den som vistas på korttidsenhet eller på sjukhus och som har fått beslut om vård- 
och omsorgsboende och inte kan gå hem emellan, har inte rätt att tacka nej till erbjuden plats på 
vård- och omsorgsboende. 
 
Den sökande kan tacka nej en gång till erbjuden plats och har då rätt att stå kvar på väntelista, 
under förutsättning att personen inte befinner sig på sjukhus eller korttidsenhet. Om den sökande 
tackar nej mer än en gång rekommenderas den sökande att återta sin ansökan så att ärendet kan 
avskrivas. Om så inte sker bör biståndshandläggaren återta ärendet för ny prövning av förändrade 
förhållanden, det vill säga ta reda på om sökandens behov förändrats sedan ansökan om vård- 
och omsorgsboende beviljades. 
 
Boende på vård- och omsorgsboende har rätt att efter inflyttning, begära omplacering till ett 
annat vård- och omsorgsboende. Begär den enskilde omplacering, kommer en 
biståndshandläggare ta kontakt med den enskilde och personalen på vård- och omsorgsboendet 
för att klargöra skäl till omplacering. Om en omplacering ska fullföljas hamnar den boende på 
väntelista och erbjuds nytt vård- och omsorgsboende när plats finns tillgänglig. 
 
Parbo/Fortsätta bo tillsammans 
Par ska kunna fortsätta bo tillsammans även om den ena parten behöver så omfattande stöd, vård 
och omsorg att han eller hon behöver bo på ett vård- och omsorgsboende. Denna möjlighet 
ingår i en skälig levnadsnivå för äldre personer som varaktigt sammanbor eller tidigare har 
varaktigt sammanbott. Det ska inte vara fråga om sammanlevnad av kortare karaktär. Insatsen är 
frivillig och förutsätter att båda makar och sambor vill fortsätta bo tillsammans. 
Biståndshandläggare utreder och fattar beslut om parbo.  
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Korttidsvistelse 
 
Korttidsvistelse är en biståndsbedömd insats i form av tillfällig vistelse utanför det egna boendet 
där personen får vård och omsorg dygnet runt. Insatsen är ett komplement till hemtjänst, 
hemsjukvård och anhörigstöd. Korttidsvistelse kan beviljas antingen vid enstaka tillfällen eller i 
form av växelvård.  
 
Vistelse på korttidsenhet kan bli aktuell efter utskrivning från sjukhus, som avlösning för anhörig 
eller om något annat inträffat, som gör att personen har omfattande behov av vård och omsorg 
som inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Personen kan behöva mobilisering och/eller 
utredning om framtida behov. Det kan också vara vistelse i väntan på vård- och omsorgsboende 
eller vård i livets slut. Särskilda skäl kan vara omfattande bostadsanpassning och svåra medicinska 
skäl som inte kräver sjukhusvård. 
 
Växelvård innebär att den som behöver vård och omsorg växlar mellan att bo hemma och att 
vistas på korttidsenhet. Den anhöriga får avlastning och den vårdbehövande kan på så sätt bo 
kvar längre i sitt ordinarie boende.  
 
Avgränsning 
Att den sökande tackar nej till stöd och hjälp i hemmet är i sig inget skäl för att beviljas 
korttidsvistelse. Korttidsvistelse beviljas inte för personer som bor på eller fått tillgång till en plats 
på vård- och omsorgsboende. 
 
Övrig information 
Personer med demenssjukdom kan beviljas avlösning på korttidsenhet men regelbunden 
växelvård för personer med demenssjukdom är inte att föredra. Den rekommenderade 
stödformen, enligt de nationella riktlinjerna för personer med demenssjukdom och deras 
anhöriga, är dagverksamhet eller avlösning i hemmet. Vilken eller vilka insatser som beviljas ska 
var anpassade efter behoven, förutsättningarna och den aktuella situationen.  
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Regler för hemvårdsbidrag 
 
I vissa fall erbjuder Borås Stad bistånd som inte är lagstadgat eller bedöms ingå i skälig 
levnadsnivå, vilket hemvårdsbidrag är.  
 
Hemvårdsbidrag beviljas till den som har stora svårigheter att klara sig i vardagen på grund av 
fysiska, psykiska eller andra skäl och som får omvårdnad av någon anhörig. Som anhörig räknas i 
detta sammanhang familj, släkting eller annan person. Ett krav är att den sökande och anhörig 
bor i samma hushåll. Den sökande har möjlighet att fördela bidraget på flera personer om det 
finns flera anhöriga som delar på vården.  
 
För att hemvårdsbidrag ska beviljas ska nedanstående kriterier vara uppfyllda 

 Den sökande är folkbokförd och stadigvarande bosatt i Borås Stad. 

 Den sökande har fyllt 18 år. 

 Den sökande bedöms ha behov av hjälp och stöd minst 20 timmar i veckan.  

 Stödet ska bestå av daglig hjälp med på- och avklädning, hygien, toalettbesök, förflyttning, 
hjälp vid måltider, regelbunden tillsyn, hjälp med vissa medicinska insatser. I stödet 
räknas inte hjälp med praktiska sysslor såsom matlagning, inköp, städ och tvätt in. 

 Behovet av hjälp ska förväntas bestå i minst 6 månader. 
 
Den som är beviljad hemvårdsbidrag har under beslutsperioden möjlighet att även beviljas en av 
följande insatser: 

 Avgiftsfri avlösning i hemmet 12 timmar per månad  
eller 

 Avgiftsfri korttidsvistelse 4 veckor per år 
 
Avgiftsfri avlösning i hemmet och avgiftsfri korttidsvistelse går inte att kombinera. 
 
Övrig information 
Hemvårdsbidraget är skattefritt och betalas ut till den sökande. Hemvårdsbidrag kan inte 
kombineras med andra ersättningar från exempelvis Försäkringskassan.  
 
Om den sökande är tillfälligt frånvarande från hemmet minst 14 dagar halveras 
hemvårdsbidraget. Vid frånvaro hel månad utbetalas inget hemvårdsbidrag. 
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Gruppbostad LSS Backhagsvägen, Sjömarken 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens 
projekteringsframställan avseende nybyggnad av Backhagsvägen LSS, Backabo 
2:158.        

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om 
Lokalförsörjningsnämnden projekteringsframställan avseende nybyggnad av 
Backhagsvägen LSS, Backabo 2:158.  

Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplaneringen 2018-2020 framställt 
behov av ytterligare gruppbostad LSS. En lokalisering av en tomt på 
Backhagsvägen i Sjömarken har beslutats och ny detaljplan har tagits fram. 
Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2018-08-21.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2019 med en budget om 
18 150 000 kr.   

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 
förstudien gällande nybyggnad av gruppbostad LSS med särskild service på 
anvisad tomt på Backhagsvägen, Sjömarken.  

Boendet består av 5 lägenheter med tillhörande kök/ gemensamhetsutrymme 
och har en total area på 507 m2 BRA. Boendet är utformat som ett standard-
LSS för personer med funktionsnedsättning (ej stora funktionsnedsättningar). 
Boendet kommer att få en stor gemensam uppstolpad altan, samt egna entréer 
utifrån. 

I Borås Stad finns ett antal personer som står i kö för att erhålla bostad enligt 
LSS. Förutom kön finns ett antal bostäder som saknar lägenhetsstandard och 
som successivt behöver bytas ut mot fullvärdiga lägenheter. 

Byggstart planeras till våren 2020 med inflyttning preliminärt mars 2021. 

Sociala omsorgsnämnden ställer sig positiv till Lokalförsörjningsnämndens 
projekteringsframställan och tillstyrker förslaget.    
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Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende nybyggnad av 
Backhagsvägen LSS, Backabo 2:158.                                

Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Redovisning av inkomna synpunkter januari – juni 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättad redovisning av inkomna 
synpunkter januari – juni 2019 och översänder den till Kommunstyrelsen.         

Ärendet i sin helhet 
Totalt 16 synpunkter har kommit in under januari – juni 2019, varav 2 rör 
externa utförare. 2 klagomål rör bemötande, 10 klagomål rör tjänster, 1 
klagomål rör fysisk miljö och 3 synpunkt rör förvaltningens information.  
 
Jämfört med samma period år 2018 inkom 20 synpunkter och år 2017 31 
synpunkter. Efter analys av tidigare års synpunkter, som till stor del berörde de 
externa utförarnas verksamheter, visar denna periods rapportering att 
inrapporterade synpunkter från privat verksamhet minskar. Gällande egenregi 
är antal inkomna synpunkter i princip densamma som föregående år. De 
synpunkter som inkommit är spridda över flera verksamhetsområden, vilket gör 
det svårt att dra några generella slutsatser. 
 
Inkomna synpunkter har behandlats var och en för sig och rutinen för 
synpunktshantering har följts till större delen, i 4 fall av 16 inkomna synpunkter 
har svarstiden överskridits. 
 
Att enbart följa upp på individnivå kan göra det svårt att uppmärksamma behov 
av åtgärder gällande verksamhetens kvalitet och styrning samt identifiera 
faktorer som leder till övergripande utvecklings- och förändringsarbeten.  
För att påbörja en mer systematisk sammanställning och analys för att upptäcka 
mönster och trender inom förvaltningen, som inte framträder i granskning av 
enskilda fall, har två analysteam upprättats vilka ska starta sitt arbete i 
september 2019. Utifrån ett förvaltningsperspektiv ska granskning av alla 
avvikelser, Lex Sarah samt inkomna synpunkter göras mer strategiskt och 
systematiskt. Syftet är att få ett lärandeperspektiv på de saker som fungerar samt 
identifiera behov som förvaltningen behöver utveckla och åtgärda.   

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av inkomna synpunkter januari–juni 2019                              

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
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Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 30 juni 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

Anvisning 
 

Här kan förvaltningen skriva en inledande text till sin redovisning. Sammanfattningar, förklaringar 
och viktiga slutsatser som förvaltningen vill lyfta fram kan föras fram här. 

Totalt har 16 synpunkter inkommit under perioden januari - juni 2019, varav två rör externa utförare. 
De synpunkter som inkommit är spridda över flera verksamhetsområden, vilket gör det svårt att dra 
några generella slutsatser. Synpunkterna som inkommit är kategoriserade enligt följande: 

 Bemötande: 2 

 Fysisk miljö: 1 

 Information: 3 

 Tjänster: 10   

2 Antal inkomna synpunkter januari – juni 

2019 

Anvisning 
 

Med verksamhetsområde avses de områden dit synpunkten kan fördelas inom förvaltningen. 
Med vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten avses den mest förekommande synpunkten hos 
respektive områden. 
Möjlighet finns att lägga till det antal rader som behövs 

 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Myndighetsutövning 5 Ej verkställt beslut och frågor om insatser. 

Privata utförare boenden 2 Insatser och utförandet av stöd, service och omsorg. 

Gruppboende LSS 5 Insatser och utförandet av stöd, service och omsorg. 

Servicebostad LSS 2 Utebliven insats. 

Daglig verksamhet 1 Nedläggning av verksamhet. 

Förvaltningsledning 1 Uppföljning av privata utförare. 
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Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Totalt för förvaltningen 16  

Notera att synpunkterna som presenteras har få inkomna synpunkter per verksamhetsområde vilket inte gör det möjligt att dra någon genrell 
slutsats. Dock har alla inkomna synpunkter analyserats och en sammanfattning av synpunkterna presenteras ovan. 

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Anvisning 
 

Fyll i hur synpunkterna fördelade sig på kommungemensamma kriterierna. För att få ut hur de olika 
kriterierna fördelar sig över varandra få ni ”exportera statistiken från utvärderingskriterierna till 
kalkylprogram” och därefter sortera i excelfilen. 
 
Tabellens första kolumn (verksamhetsmått) avser de kommungemensamma kriterierna. 

 

Verksamhetsmått Beröm 2019 Fråga 2019 
Förslag 

2019 
Klagomål 

2019 
Totalt 2019 

Bemötande    2 2 

Fysisk miljö    1 1 

Information  3   3 

Tjänster    10 10 

Totalt      

4 Ständiga förbättringar 

Anvisning 
 

Har någon av synpunkterna som inkom januari-december resulterat i förändringar eller utveckling av 
arbetet? Ge gärna några exempel på hur förvaltningen använt sig av synpunkterna i sitt arbete med 
ständiga förbättringar. Vilka resultat eller åtgärder har det lett till? Om så inte är fallet förklara varför 
och berätta om ni tänkt göra detta i framtiden? 

Synpunktshanteringen är en del av förvaltningens egenkontroll vilket innebär en systematisk 
uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten. Egenkontroll innebär därmed att granska den 
verksamhet som har bedrivits eller att verksamhet bedrivs enligt processer och rutiner som ingår i 
verksamhetens ledningssystem. 

Under perioden januari - juni 2019 inkom totalt 16 synpunkter. Jämfört med samma period 2018 inkom 
20 synpunkter och 2017 31 synpunkter. Efter analys av tidigare års synpunkter, som till stor del berörde 
de externa utförarnas verksamheter, visar denna periods rapportering att inrapporterade synpunkter 
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från privat verksamhet minskar. Gällande egenregi är antal inkomna synpunkter i princip densamma 
som föregående år. 

I december 2018 övertog Attendo 14 grupp- och servicebostäder efter att ha vunnit upphandling enligt 
LOU. Jämfört med tidigare avtalsomgångar gjordes i den nya upphandlingen förändringar och 
förtydliganden i avtalet med fokus på kvalitet och uppföljning. En bidragande orsak till förändringen 
var den kunskap och erfarenhet som inhämtats i uppföljningsarbetet som verksamhetscontroller gjort 
tillsammans med verksamheterna efter bland annat inkomna synpunkter och klagomål. En annan 
förändring mot tidigare är att det idag finns en struktur och årlig plan för vad, hur och när uppföljning 
ska ske. Syftet är att göra uppföljningsarbetet transparent, tydligt och lärorikt och verka proaktivt för att 
upptäcka och hantera åtgärder innan det blir konsekvenser för förvaltningens brukare och medarbetare. 

Sociala omsorgsnämnden har också fattat beslut att det ska vara likvärdig uppföljning av förvaltningen 
verksamheter oavsett regiform och som en del i detta arbete upprätta kvalitetsdokument för att stötta 
och hjälpa verksamheterna att uppnå god kvalitet. 

Att enbart följa upp på individnivå kan göra det svårt att uppmärksamma behov av åtgärder gällande 
verksamhetens kvalitet och styrning samt identifiera faktorer som leder till övergripande utvecklings- 
och förändringsarbeten. 

För att påbörja en mer systematisk sammanställning och analys för att upptäcka mönster och trender 
inom förvaltningen, som inte framträder i granskning av enskilda fall, har två analysteam upprättats 
vilka ska starta sitt arbete i september 2019. Ett analysteam är representanter från förvaltningens 
stödfunktioner; kvalitet och utveckling, ekonomi och HR. Det andra teamet är sakkunniga inom vård 
och omsorg;  MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering), 
SAS (Socialt ansvarig samordnare) och verksamhetscontroller. Andra deltagare kan också komma att 
ingå. Syftet med analysteamen är att arbeta mer strategiskt och systematiskt för att utveckla 
verksamheten och på så sätt få ett lärandeperspektiv på de saker som fungerar samt identifiera 
övegripande behov som förvaltningen behöver utveckla och åtgärda. 

Förvaltningen behöver fortsätta arbeta för att rutinen för synpunkter är känd och efterföljs i alla 
verksamheter. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Anvisning 
 

Tabellen avser de synpunkter som inkom under perioden januari – december. Fyll i totalt antal 
avslutade, respektive icke avslutade synpunkter. 
 

 
 

 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

juni 2019 

16 0 16 
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6 Synpunktsrutinen 

Anvisning 
 

Ange i vilken grad förvaltningen lyckats följa rutinen genom välja status i rullgardinslistan samt 
kommentera/förklara valet. 

 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Delvis Handläggningstiden har i fyra fall av 16 överskridit 
rutinens anvisade rutingräns om 10 arbetsdagar. 
 
Analysen är att utifrån antal verksamheter, 
medarbetare och brukare på Sociala 
omsorgsförvaltningen är det rimligt att anta att antalet 
registrerade synpunkter bör vara fler. I dialog 
framkommer att majoritet av synpunkter går direkt till 
enhetschef/medarbetare utan att registreras som en 
synpunkt i Infracontrol. 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Anvisning 
 

Ange hur många synpunkter som förvaltningen vidarebefordrat/avböjt till externa bolag, föreningar 
eller organisationer. 

 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 
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Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 
Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 
Annelie Claesson, ansvarskod 300000–300110, 300400–300490,  
startdatum 2019-08-08 
Magnus Stenmark, ansvarskod 300000–309999, startdatum 2019-08-12 
Ann-Marie Olfwenstam, ansvarskod 306102 och 306105,  
startdatum 2019-08-26 

 
2019-08-19  
Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp – FSG 
Dnr SON 2019-00013 2.3.1.1 
 
2019-08-21 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2019-00114 3.7.2.0 
 
2019-08-26  
Sociala omsorgsnämndens socialutskott 
 
2019-08-26 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2019-00094 3.7.2.0 
 
2019-08-26 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2019-00095 3.7.2.0 
 
2019-08-28 
Utredning med händelseanalys om anonymt allvarligt klagomål från Attendo 
Dnr SON 2019-00128 3.7.2.0 
 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

2019-09-05 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2019-00076 3.7.2.0 
 
2019-09-11 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2019-00113 3.7.2.0 

 
               

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Marita Magnusson 
Handläggare 
033 358161 

ANÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-09-23 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00005 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.       

Anmälningsärenden 
2019-08-13 
Protokoll 2019-08-09 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 2563-19 

2019-08-22 
Dom 2019-08-20 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3247-19 

2019-08-22 
Dom 2019-08-21 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3846-18 

2019-08-22 
Dom 2019-08-20 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 383-19 

2019-08-23 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3419-19 

2019-08-30 
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-08-22, § 166, miljörapport för  
Borås Stad 2018 
Dnr KS 2018-00616 3.2.1.0 

2019-09-02 
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-08-22, § 178, svar på motion av  
Sara Degerman Carlsson (KD) och Ingela Hallgren (KD) Kostnadsfritt 
trygghetslarm i hemmet 
Dnr KS 2016-00447 738 

2019-09-02 
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-08-22, § 180, svar på motion av  
Anna Christensen (M): Fristående Gruppboende för yngre dementa 
Dnr KS 2017-00688 730 

2019-09-04 
Beslut 2019-09-02 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om anmälan 
enligt lex Sarah. IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta några 
ytterligare åtgärder. 
Dnr SON 2019-00076 3.7.2.0 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

2019-09-05 
Dom 2019-09-03 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1190-19 

2019-09-05 
Beslut från Kommunstyrelsen 2019-08-19, § 320, uppföljning på Program för 
ett integrerat samhälle 
Dnr KS 2019-00539 3.4.4.0 

2019-09-10 
Förfrågan om godkännande för nominering av projektet MatGlad till det 
europeiska priset "Innovation in Politics Awards" (inkom 19 juli 2019) 
Dnr SON 2019-00130 1.1.3.25 

2019-09-11 
Dom 2019-09-10 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3606-18 

 

 
               

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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