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Datum 
2020-11-10 

 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 

 
 
 
Sociala omsorgsnämndens ledamöter kallas härmed till sammanträde 
måndagen den 16 november 2020 kl. 17:30 
 
Plats:  Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 6, 
sammanträdesrum Visen 
 
Sammanträdet inleds med genomgång och beslut av eventuella  
sekretessärenden kl. 17.30 – ca 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, 033 353854 eller via e-post: 
david.englund@boras.se 
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Ärende 
1. Beredning av ärenden i gruppmöte 

   

2. Val av protokolljusterare 
   

3. Begäran om yttrande och handlingar om ej verkställt beslut - Daglig 
verksamhet enligt LSS (Sekretess) 
Dnr 2020-00142 1.1.3.1 1 

4. Begäran om yttrande och handlingar om ej verkställt beslut - Daglig 
verksamhet enligt LSS (Sekretess) 
Dnr 2020-00143 1.1.3.1 1 

5. Förvaltningen informerar 
   

6. Information - Husbonden 
Dnr 2020-00137 1.1.3.1 1 

7. Mervärdesuppföljning 2020 Attendo LSS 
Dnr 2020-00145 1.1.3.1 1 

8. Beslut om förlängning av avtal - Attendo LSS 
Dnr 2020-00146 1.1.3.1 1 

9. Månadsuppföljning och prognos t.o.m. oktober 2020 
Dnr 2020-00034 1.2.4.1 1 

10. Remiss: Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd 
Dnr 2020-00121 1.1.3.1 1 

11. Remiss: Uppföljning Program för Nationella minoriteter 
Dnr 2020-00126 1.1.3.1 1 

12. Projekteringsframställan för Johannelundsgatan SoL  
Dnr 2020-00144 2.6.1.1 1 

13. Julgåva till anställda 2020 
Dnr 2020-00150 1.1.3.1 1 

14. Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2020-00001 1.1.3.1 1 

15. Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 
Dnr 2020-00002 1.1.3.1 1 

16. Övriga frågor 
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Mervärdesuppföljning 2020 Attendo LSS 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden föreslås besluta att notera informationen och lägga 
rapporten till handlingarna.        

Sammanfattning 
Uppföljning av Attendos utlovade mervärden år 2020 har genomförts under 
oktober månad. Uppföljningen visar att mervärdena påverkats starkt av 
smittskyddsåtgärder med anledning av pågående pandemi. Av den anledningen 
ses totalt sett en försämring av godkända mervärden i förhållande till 
föregående års resultat. För de mervärdesområden som inte påverkats av 
pandemin, Rekreation, kultur och fritidsaktiviteter, Närvarande ledarskap och 
personalbemanning, ses däremot en förbättring av godkända resultat.  

Utifrån resultatet i mervärdesuppföljningen dras två viktiga slutsatser inför 
nästkommande års uppföljningsarbete.  

1. Mycket talar för att pandemin kommer att vara en realitet att förhålla sig 
till även nästkommande år. Attendo behöver planera för att kunna 
leverera utlovade mervärden även under fortsatt påverkan av pandemin. 
Det handlar om att hitta andra vägar för att t.ex. kunna genomföra 
husmöten, APT och metod- och brukarhandledning. 

2. Mervärdesuppföljningen sätter fokus på verksamhetens kvalitet som 
utförs i privat regi. Borås stad behöver arbeta fram ett arbetssätt för att 
lika noggrant och ingående följa upp den egna verksamheten på grupp- 
och serviceboenden.                

Ärendet i sin helhet 
Se bifogad rapport, ”Mervärdesuppföljning 2020 Attendo LSS”. 

Beslutsunderlag 
1. Mervärdesuppföljning 2020 Attendo LSS                              

Beslutet expedieras till 
1. Attendo. Regionalchef Linnéa Olsson, Regional Verksamhetschef, och 
Karolina Eriksson, Regionchef Entreprenad Väst. 
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Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Beslut om förlängning av avtal – Attendo LSS 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden föreslås besluta  

Att avtalet med Attendo gällande drift av LSS-boenden förlängs med befintliga 
avtalsvillkor till och med 3 december 2024. 

Sammanfattning 
Avtalet med Attendo löper ut den 3 december 2021. Borås stad har enligt avtal 
option på att förlänga avtalet med maximalt 36 månader. Beslut om att förlänga 
avtal bör fattas senast tolv månader innan avtalet löper ut. 

Förvaltningen har berett frågan om förlängning av avtal genom att bedöma hur 
väl Attendo fungerat som privat utförare för 14 grupp- och servicebostäder. I 
bedömningen har avtalsuppföljning, brukarperspektiv, samarbetsklimat och 
konsekvenser av ett ”nollalternativ” vägts samman. Förvaltningens slutsats är att 
Attendo bör erbjudas förlängning av avtalet.                

Ärendet i sin helhet 
Attendo övertog driften av 14 grupp- och servicebostäder i Borås stad den 3 
december 2018. De 14 boendena leds av fem verksamhetschefer som vardera 
ansvarar för 2-3 enheter. Avtalet med Attendo omfattar dels ett antal ska-krav, 
dels 20 mervärden som utlovades i förfrågningsunderlag i samband med 
upphandlingen. Sociala omsorgsförvaltningens förvaltningscontroller är ansvarig 
för avtalsuppföljning.  

Avtalet med Attendo löper ut den 3 december 2021. Beställaren, dvs. Borås stad, 
har enligt avtal option på förlängning av avtal med maximalt 36 månader. Inför 
beslut om eventuell förlängning har förvaltningen berett frågan. Nedan anges de 
punkter som förvaltningen baserar sitt förslag till beslut på. 
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1. Avtalsuppföljning 
Förvaltningscontroller har fortlöpande följt upp avtalet med Attendo. 
Uppföljningsstrukturen har kretsat kring mervärden och ska-krav. Sociala 
omsorgsnämnden beslutade i januari 2020 att inleda en fördjupad granskning av 
ett av Attendos boende efter signaler om brister i verksamheten. 

Utifrån mervärdesuppföljningar, samverkansmöten och fördjupad, 
händelsestyrd, uppföljning görs bedömningen att Attendo kontinuerligt 
förbättrat verksamheten. Med undantag för försämringar på vissa mervärden år 
2020, på grund av pågående pandemi, så konstateras att Attendo fullgjort sin del 
av avtalet på ett tillfredsställande sätt. 

2. Brukarperspektiv 
En viktig källa till kunskap om verksamhetens kvalitet är hur brukarna uppfattar 
sitt boende och personalen som arbetar där. Brukarundersökningen år 2019 visar 
att minst fyra av fem brukare uppger att: 

 Personalen bryr sig om dem.  
 De känner sig trygga med boendepersonalen.  
 De trivs hemma och/eller med personalen. 

 
Det bör dock nämnas att det kommit in ett relativt stort antal synpunkter och 
klagomål på verksamheterna i Attendos regi. Av 27 inkomna synpunkter och 
klagomål de senaste sex månaderna så rör 16 av dem Attendos grupp- och 
servicebostäder. Synpunkterna är centrerade till Trollgårdsgatan och 
Nolhagagatan. På Trollgårdsgatan handlar det framförallt om oro för 
nattorganisation, bemanning, brist på aktiviteter och dialog med 
verksamhetschef. På Nolhagagatan rör klagomålet brister i vård och omsorg av 
en enskild brukare. Värt att nämnas är också ett allvarligt klagomål om 
missförhållanden på Bogrydsvägen.  

Med anledning av mängden synpunkter och klagomål avser förvaltningen att ta 
ett helhetsgrepp kring hur dessa ska hanteras i de fall som svar och åtgärder från 
Attendos sida inte är tillräckliga. 

3. Samverkan och samarbete 
Samarbetet med Attendos representanter har under avtalstiden fungerat väl. Det 
gäller såväl verksamhetschefer på boendena som den regionala nivån. Attendos 
representanter har varit lätta att nå och de har ställt sin tid till förfogande för såväl 
planerad som händelsestyrd uppföljning och granskning. I de fall som 
förvaltningens avtalsuppföljare påtalat brister i verksamheten så har Attendo 
vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med dem. 

4. ”Nollalternativ” 
Alternativet att förlänga avtal med Attendo bör vägas mot konsekvenserna av att 
inte göra det. Om avtalet inte förlängs krävs antingen en ny offentlig upphandling, 
med allt vad det medför i form av tid och resurser, eller att Borås stad själv tar 
tillbaka och driver boendena. Det är förvaltningens bedömning att Attendos drift 
av verksamheterna är tillräckligt god för att motivera en förlängning. 
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Samverkan 
I beredningen av ärendet har Koncerninköp hörts för synpunkter om formalia 
och formuleringar av beslut gällande avtalsförlängning. 

Beslutet expedieras till 
1. Attendo. Linnéa Olsson, Regionalchef, och Karolina Eriksson, Regionchef 
Entreprenad Väst. 
2. Koncerninköp, Borås stad. 
 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Månadsuppföljning ekonomi t.o.m. oktober 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport ekonomi t.o.m. 
oktober 2020 och skickar den till Kommunstyrelsen.       

Sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden redovisar en budgetavvikelse till och med oktober på  
-1 246 tkr. Prognosen för helåret är ett underskott med -9 000 tkr. Nämndens 
buffert på 7 002 tkr för oförutsedda kostnader används för att täcka upp 
underskottet ute i verksamheterna. 

Personalkostnaderna har en negativ prognos på -5 000 tkr i förhållande till 
budget. De höga personalkostnaderna beror till stor del av att det i 
personalbudgeten på gruppbostäder inte finns medel för att äldre brukare och 
brukare med demens kräver vaken nattpersonal. Nämnden har många små 
enheter vilket gör det svårt att optimera bemanningen dagtid för att sänka 
personalkostnaderna. 

Materialkostnad har en positiv prognos på 1 000 tkr. 

Externa placeringar i annan kommun har totalt sett en negativ prognos på -2 
000 tkr. Avvikelsen kommer av överskott inom LSS och underskott inom 
socialpsykiatrin. 

Den negativa prognosen för raden tjänster på -10 000 tkr är inom myndighet 
och består av volymökning av beslut till personlig assistans enligt LSS (-6 500 
tkr) samt köp av kompletterande SoL-insatser (-3 500 tkr). 

I år har antalet timmar personlig assistans enligt LSS ökat ytterligare till en 
kostnad av 6 500 tkr, varav 1 000 tkr avser merkostnader förknippade med 
covid-19. Volymökningen är myndighetsbeslut och kan inte påverkas. 
Nämnden kommer i bokslutet att begära kompensation för volymökningen. 

Personer med LSS insatser med behov av kompletterande insatser enligt SoL 
har ökat som ett resultat att 65-års gränsen mellan Sociala omsorgsnämnden 
och Vård- och äldrenämnden togs bort 2019. SON fick ingen budget för de 
överflyttade brukarna vilket har ökat kostnaderna för nämnden. I bokslutet för 
år 2019 har kostnaderna avskrivits (4 000 tkr). Nämnden kommer i bokslutet att 
begära kompensation för 2020 års kostnader.               



 
 

 
 

Månadsrapport oktober 
Sociala omsorgsnämnden 
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1  Inledning 
För Sociala omsorgsnämnden har det varit ett omtumlande första halvår, i början av mars drabbades 
världen och således även nämnden av covid-19. Mycket ställdes på sin spets och många noga övervägda 
beslut fattades på kort tid. Nämnden beslutade tidigt att stänga den dagliga verksamheten, detta primärt 
utifrån två perspektiv, för det första för att minimera smittspridning och för det andra att säkerställa 
kompetensförsörjningen i verksamheten. Genom att stänga daglig verksamhet frigjorde förvaltningen 
ca 70 årsarbetare som kunde ställa om och arbeta ute på förvaltningens boenden. 

I övrigt har året präglats av ekonomiskt arbete, att arbeta med strategiska mål samt att renodla 
arbetsuppgifter och minimera antalet åtaganden för att göra det begripligt och greppbart inom 
förvaltningen. 

Nämnden ser att målgruppen blir äldre och äldre och idag arbetar förvaltningen med en stor målgrupp 
som är 50 år och uppåt, de äldsta är över 70 år gamla och kräver stora omvårdnadsinsatser, 
vårdtyngden blir större och större och mer resurskrävande. Detta märks inte minst nattetid då fler i 
större utsträckning kräver vaken natt. Nämnden anser inte att resurserna överensstämmer med det 
behov som dagens brukare kräver. Verksamheten är personalintensiv och vid eventuella besparingar 
finns det bara personalkostnader att arbeta med. Förvaltningen har en liten overhead i form av 
ekonomi, kvalitet och hr. Dessa funktioner är otroligt viktiga och vitala för att kunna rusta 
förvaltningen inför de utmaningar som nämnden identifierat för att kunna möta morgondagens behov 
och förväntningar, att bli en riktigt attraktiv arbetsgivare och kunna digitalisera där det behövs. 

Förvaltningen arbetar utifrån tanken att göra mindre för att kunna göra mer. Antal mål har drastiskt 
reducerats och likaså antalet målvärden. På detta sätt kan mål och indikatorer implementeras och bli 
igenkännbara ute i organisationen. Antalet områden gällande internkontroll har gått från över 60 risker 
till mindre än 10 viktiga och relevanta punkter och dessa går att göra kända ute i organisationen. 
Genom att arbeta på detta sätt kan förvaltningen sätta fokus på kärnfrågor och aktivt arbeta för en 
bättre verksamhet över tid. 

Sociala omsorgsnämnden redovisar en budgetavvikelse till och med oktober på -1 246 tkr. Prognosen 
för helåret är ett underskott med -9 000 tkr. Nämndens buffert på 7 002 tkr för oförutsedda kostnader 
används för att täcka upp underskottet ute i verksamheterna. Nämnden behöver under hösten fortsätta 
arbetet mot att uppnå en ekonomi i balans. 

2  Nämndens verksamhet 

2.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

tkr Utfall 
perioden 

Budget 
perioden 

Period- 
avvikelse 

Årsbudg
et 

Prognos Års-        
avvikelse 

Ersättning fr 
Försäkringskassan SFB 61 737 64 024 -2 287 76 829 76 829 0 

Statsbidrag och övriga bidrag 11 169 10 585 584 13 093 13 093 0 

Avgifter och övriga intäkter 14 114 13 042 1 072 15 711 15 711 0 

Summa intäkter 87 020 87 651 -631 105 633 105 633 0 

       

Personalkostnader -395 989 -394 590 -1 399 -479 701 -484 703 -5 002 
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Lokalkostnader -16 665 -16 562 -103 -19 859 -19 859 0 

Material -6 752 -10 489 3 737 -12 785 -11 785 1 000 

Externa placeringar annan 
kommun -55 065 -53 855 -1 210 -64 066 -66 066 -2 000 

20 första timmarna 
Försäkringskassan -47 118 -46 943 -175 -56 332 -56 332 0 

Övriga tjänster -144 892 -137 587 -7 305 -165 179 -175 179 -10 000 

Kapitalkostnader -753 -758 5 -909 -909 0 

Summa kostnader -667 234 -660 784 -6 450 -798 831 -814 833 -16 002 

       

Buffert 0 -5 835 5 835 -7 002 0 7 002 

Nettokostnad -580 214 -578 968 -1 246 -700 200 -709 200 -9 000 

       

Kommunbidrag 578 968 578 968  700 200 700 200  

Resultat efter 
kommunbidrag -1 246 0  0 -9 000  

       

Resultatanalys 
Sociala omsorgsnämnden redovisar en budgetavvikelse till och med oktober på -1 246 tkr. Prognosen 
för helåret är ett underskott med -9 000 tkr. Nämndens buffert på 7 002 tkr för oförutsedda kostnader 
används för att täcka upp underskottet ute i verksamheterna. 

Personalkostnaderna har en negativ prognos på -5 000 tkr i förhållande till budget. De höga 
personalkostnaderna beror till stor del av att det i personalbudgeten på gruppbostäder inte finns medel 
för att äldre brukare och brukare med demens kräver vaken nattpersonal. Nämnden har många små 
enheter vilket gör det svårt att optimera bemanningen dagtid för att sänka personalkostnaderna. 

Materialkostnad har en positiv prognos på 1 000 tkr. 

Externa placeringar i annan kommun har totalt sett en negativ prognos på -2 000 tkr. Avvikelsen 
kommer av överskott inom LSS och underskott inom socialpsykiatrin. 

Den negativa prognosen för raden tjänster på -10 000 tkr är inom myndighet och består av 
volymökning av beslut till personlig assistans enligt LSS (-6 500 tkr) samt köp av kompletterande SoL-
insatser (-3 500 tkr). 

I år har antalet timmar personlig assistans enligt LSS ökat ytterligare till en kostnad av 6 500 tkr, varav 
1 000 tkr avser merkostnader förknippade med covid-19. Volymökningen är myndighetsbeslut och kan 
inte påverkas. Nämnden kommer i bokslutet att begära kompensation för volymökningen. 

Personer med LSS insatser med behov av kompletterande insatser enligt SoL har ökat som ett resultat 
att 65-års gränsen mellan Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden togs bort 2019. SON 
fick ingen budget för de överflyttade brukarna vilket har ökat kostnaderna för nämnden. I bokslutet för 
år 2019 har kostnaderna avskrivits (4 000 tkr). Nämnden kommer i bokslutet att begära kompensation 
för 2020 års kostnader. 
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2.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

tkr Utfall  
perioden 

Budget 
perioden 

Period-
avvikelse 

Årsbudg
et 

Prognos Års-      
avvikelse 

Gemensam administration       

Intäkt 246 0 246 0 0 0 

Kostnad -22 923 -24 243 1 320 -29 599 -27 799 1 800 

Nettokostnad -22 677 -24 243 1 566 -29 599 -27 799 1 800 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 068 -1 329 261 -1 594 -1 394 200 

Nettokostnad -1 068 -1 329 261 -1 594 -1 394 200 

Vård och omsorg i ordinärt 
boende       

Intäkt 1 058 715 343 902 902 0 

Kostnad -15 675 -14 702 -973 -17 515 -20 015 -2 500 

Nettokostnad -14 617 -13 987 -630 -16 613 -19 113 -2 500 

Vård och omsorg i särskilt 
boende       

Intäkt 6 079 5 326 753 6 781 6 781 0 

Kostnad -80 090 -77 132 -2 958 -93 369 -97 869 -4 500 

Nettokostnad -74 011 -71 806 -2 205 -86 588 -91 088 -4 500 

Insatser enl LSS och SFB       

Intäkt 78 533 80 300 -1 767 96 378 96 378 0 

Kostnad -542 711 -537 061 -5 650 -649 175 -660 177 -11 002 

Nettokostnad -464 178 -456 761 -7 417 -552 797 -563 799 -11 002 

Övrig vård och omsorg       

Intäkt 1 221 1 310 -89 1 572 1 572 0 

Kostnad -4 884 -6 317 1 433 -7 579 -7 579 0 

Nettokostnad -3 663 -5 007 1 344 -6 007 -6 007 0 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 -5 835 5 835 -7 002 0 7 002 

Nettokostnad 0 -5 835 5 835 -7 002 0 7 002 

Totalt       

Intäkt 87 137 87 651 -514 98 631 105 633 0 

Kostnad -667 351 -666 619 -732 -805 833 -814 833 -9 000 

Nettokostnad -580 214 -578 968 -1 246 -700 200 -709 200 -9 000 
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2.2.1 Central administration 

Inom verksamheten central administration redovisas främst kostnader för centrala stödfunktioner. 

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar 1 800 tkr i budgetavvikelse. Avvikelsen beror till största delen på tjänster 
som varit vakanta del av året. 

2.2.2 Politisk verksamhet 

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

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar 200 tkr i budgetavvikelse. 

2.2.3 Vård och omsorg i ordinärt boende 

Inom verksamheten vård och omsorg i ordinärt boende redovisas SoL insatser som utförs i ordinärt 
boende. Insatserna som redovisas i det här avsnittet är boendestöd och hemtjänst. 

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar ett underskott på -2 500 tkr. Underskottet består av både negativa och 
positiva budgetavvikelser. Där den negativa avvikelsen avser köp av hemtjänst och den positiva 
avvikelsen finns inom personalkostnaderna. 

Personer med LSS insatser med behov av kompletterande insatser enligt SoL har ökat som ett resultat 
att 65-års gränsen mellan Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden togs bort 2019. 
Nämnden fick ingen budget överförd från Vård-och äldrenämnden för de överflyttade brukarna men 
blir debiterade för SoL-insatser i form av hemtjänst. Utförare av de beslutade insatserna är Vård- och 
äldreförvaltningen samt privata utförare enligt valfrihetssystemet (LOV). Vård- och äldrenämnden 
debiterar Sociala omsorgsnämnden för utförda insatser. 

2.2.4 Vård och omsorg i särskilt boende 

Inom verksamheten vård och omsorg i särskilt boende redovisas bostad med särskild service enligt SoL 
för personer med psykisk funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvårdsinsatser för målgruppen. 
Insatserna verkställs inom nämndens gruppbostäder samt genom externa placeringar. 

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret är ett underskott på -4 500 tkr. Underskottet kommer från externa placeringar 
inom socialpsykiatrin. 

2.2.5 Insatser enl LSS och SFB 

Nämnden har ansvar för myndighetsutövning enligt LSS. Det omfattar personer som tillhör lagens 
personkrets och som har behov av insatser där behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. De insatser 
som kan beviljas enligt LSS är personlig assistans, boende med särskilt stöd och service för vuxna, samt 
för barn och ungdomar, daglig verksamhet, kontaktperson, avlösarservice, ledsagarservice, 
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korttidsvistelse samt korttidstillsyn för skolungdomar. 

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar ett underskott på -11 002 tkr. 

Inom myndighet finns det en volymökning av beslut till personlig assistans enligt LSS (-6 500 tkr). 
Externa placeringar i andra kommuner har en prognos på ett överskott på 2 500 tkr. 

Verkställigheten av personlig assistans inklusive LSS-team har en prognos på ett underskott medan 
övriga lss-insatser som t ex korttidsvistelse har ett överskott. Underskottet prognostiseras till -2 000 tkr. 

Ett överskott i år på 4 000 tkr p g a att planerade LSS-bostäder inte öppnar i år samt är försenade och 
andra engångsposter. 

Grupp- och servicebostäder prognostiserar ett underskott med -9 000 tkr. Budgetavvikelsen inom 
gruppbostäder består av högre personalkostnader än budgeterat. Inom servicebostäder verkställs ett 
ärende för en brukare som tidigare varit beviljad personlig assistans. Kostnaden för att verkställa 
ärenden av den här typen på ett serviceboende ryms inte inom budget. 

2.2.6 Övrig vård och omsorg 

Inom verksamheten vård och omsorg redovisas övriga insatser enligt SoL för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar 0 tkr i budgetavvikelse. 

2.2.7 Buffert 

Nämndens buffert för året är 7 002 tkr och motsvarar 1% av årets kommunbidrag. Bufferten är avsedd 
för oförutsedda kostnader som kan uppkomma under året. 

Nämnden arbetar med en åtgärdsplan för en budget i balans. Eftersom alla åtgärder inte visar effekt i år 
används årets buffert till att balansera upp underskottet hos nämnden. 

3  Verksamhetsmått 

3.1 Funktionshinderverksamhet LSS 

3.1.1 Personlig assistans 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2019 Budget 2020 Utfall Okt 2020 

Antal personer med personlig assistans enligt 
LSS 

62 62 65 

Antal personer med personlig assistans enligt 
SFB 

175 185 171 

Antal beviljade timmar personlig assistans enligt 
LSS 

13 740 148 431 16 742 
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Antal beviljade timmar personlig assistans enligt LSS: 

Budget 2020 avser januari-december. 

Utfallet för januari-oktober är 156 827 timmar. 

3.2 Funktionshinderverksamhet SoL 

3.2.1 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2019 Budget 2020 Utfall Okt 2020 

Antal personer med boendestöd 231 400 230 

Antal utförda timmar boendestöd 1 449 25 060 1 169 

Antal utförda timmar boendestöd: 

Budget 2020 avser januari-december. 

Utfallet för januari-oktober är 11 092 timmar. 
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Beslutsunderlag 
1. Månadsrapport t.o.m. oktober 2020 Sociala omsorgsnämnden                          

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 9 november 2020. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 

2020-08-31 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 114 Dnr FOFN 2020-00118 1.1.3.1 

Revidering av Borås Stads program för 
föräldraskapsstöd  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förslaget Borås Stads 

program för föräldraskapsstöd 2021-2024 och skicka ut det på remiss till 

berörda nämnder.         

Sammanfattning av ärendet 

”Program för föräldraskapsstöd i Borås Stad” gäller till och med 2020 och ska 

därför revideras. Programmet bygger på den nationella strategin för ett stärkt 

föräldraskapsstöd, vilken regeringen beslutade om 2018. Den 1 januari 2020 

blev barnkonventionen svensk lag och därav bygger det nya programmet 

tydligare på barnkonventionen än tidigare. Enligt barnkonventionen är varje 

individ upp till 18 år ett barn. Barn är enligt barnkonventionen rättighetsbärare 

och vuxna som möter barn är skyldighetsbärare med uppdraget att på olika sätt 

tillgodose barn deras rättigheter.  

 

Stadens föräldraskapsstöd syftar till att stärka föräldrars förmåga att utveckla 

goda relationer med sina barn genom att erbjuda både generella och riktade 

insatser. Föräldraförmågan kan uttryckas som den samlade förmågan hos en 

förälder eller annan vårdnadshavare att axla ansvaret för barnets omvårdnad, 

uppfostran och utveckling så att barnet får sina behov tillgodosedda. Behovet 

av stöd varierar och förändras under barnets uppväxt och därför ska staden 

erbjuda olika former av stöd under barnets hela uppväxt, oberoende av 

bakgrund och situation.  

 

Borås Stads program för föräldraskapsstöd är ett uttryck för hur staden ska 

tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet och gäller för samtliga nämnder som 

har i uppdrag att arbeta med barn och ungas utveckling. Det nya programmet 

ska gälla under 2021-2024. Berörda nämnder ombeds lämna synpunkter på 

förslaget av Program för föräldraskapsstöd och återkoppla till fritids- och 

folkhälsonämnden senast den 20 november 2020.               

Beslutsunderlag 

1. Missiv - Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd 

2. Förslag till Borås Stads program för föräldraskapsstöd                  
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Sammanträdesdatum 

2020-08-31 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2020-09-02.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2020-09-03. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
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boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2020-08-31 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00118 1.1.3.1 

  

 

 

Remiss: Program för föräldraskapsstöd  

 

Remissinstanser 

1. Förskolenämnden 

2. Grundskolenämnden 

3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

4. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

5. Sociala omsorgsnämnden 

6. Arbetslivsnämnden  

7. Kulturnämnden 

8. Tekniska nämnden  

 

Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den 

2020-11-20. Remissvaren skickas i elektronisk form till FF.diarium@boras.se 

Ange diarienummer FOFN 2020-00118 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
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Strategi 

» Program 

Pla

n 

Policy 

Riktlin

jer 

Regler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borås Stads 

Program för 

föräldraskapsstöd 
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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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fastställt av: Kommunfullmäktige 

Datum: 

För revidering ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden 

För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden 

Dokumentet gäller för: Grundskolnämnden, Förskolenämnden, Individ och 

familjeomsorgsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Sociala omsorgsnämnden, 

Arbetslivsnämnden, Utbildningsnämnden, Kulturnämnden och Tekniska nämnden. 

Dokumentet gäller till och med 2024 
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Program för 

föräldraskapsstöd 

 
Borås Stad ska främja barn och ungas hälsa och utveckling genom att skapa goda 

uppväxtvillkor. Föräldrar och andra viktiga närstående till barnet har stor inverkan på 

barnets sociala, fysiska och psykiska hälsa och påverkar hur de klarar sin skolgång och vilka 

levnadsvanor de får som vuxna. Enligt barnkonventionen är alla individer upp till 18 år ett 

barn och föräldrar har huvudansvaret för barnets hälsa och utveckling, samt skyldighet att 

tillgodose barnets behov. Föräldrar har rätt till stöd från samhället och därför ska alla 

föräldrar i Borås Stad erbjudas stöd i sitt föräldraskap. Barnkonventionen ska genomsyra 

arbetet och föräldraskapsstödet ska utgå från barnets rättigheter och vara jämställt och 

jämlikt.  

 

Föräldraskapsstödet är en effektiv metod att främja hälsa, välbefinnande, jämställdhet och 

minskad ojämlikhet för barn och knyter an till flera målområden inom Agenda 2030. Med 

föräldrar inbegriper vi föräldrar, vårdnadshavare och andra viktiga närstående i barns liv. Det 

här programmet är ett uttryck för hur staden ska tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet.     

 

Avsikt med föräldraskapsstödet 
Stadens föräldraskapsstöd ska stärka föräldrars förmåga att utveckla goda relationer med 

sina barn och erbjuda både generella och riktade insatser, aktiviteter och verksamheter. 

Föräldraförmågan kan uttryckas som den samlade förmågan hos en förälder eller annan 

vårdnadshavare att axla ansvaret för barnets omvårdnad, uppfostran och utveckling så att 

barnet får sina behov tillgodosedda. Behovet av stöd varierar och förändras under barnets 

uppväxt och därför ska staden erbjuda olika former av stöd under barnets hela uppväxt, 

oberoende av bakgrund och situation. 

 
Stödet ska vara långsiktigt och utformas i samverkan mellan Borås Stads olika 

verksamheter. En viktig del är att samarbeta med olika aktörer, främst Västra 

Götalandsregionen genom mödra- och barnhälsovården, men även ideella och idéburna 

organisationer. 

 
För att uppnå detta behövs 
- ett kunskapsbaserat arbetssätt  
- ett gemensamt förhållningssätt och en tydlig ansvarsfördelning i staden 

- ett varierat, sammanhållet och tillgängligt föräldraskapsstöd 

- delaktighet från föräldrar 

- samverkan kring föräldraskapsstöd med aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar. 

 
Ett kunskapsbaserat arbetssätt 
Det stöd som erbjuds ska utgå från bästa tillgängliga kunskap. Föräldraskapsstöd som insats 
är en viktiga komponent inom flera andra områden, vilket ska uppmärksammas och 
förstärkas. Exempel är arbetet för barnets rättigheter, jämställdhet, ANDT-förebyggande 
arbete, stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning, stöd till föräldrar vars 
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barn begår brott och våldsprevention.  
  
 
Gemensamt förhållningssätt och ansvarsfördelning 

Borås Stad utgår från att alla föräldrar agerar för sitt barns bästa och arbetar för att stärka 

föräldrarnas egen förmåga och kunskap om vad som påverkar barnet samt stöttar förälderns 

sociala nätverk kring barnet.  
 
 
 
 

Alla förvaltningar inom Borås Stad som har i uppdrag att arbeta med barn och ungas 

utveckling ska stödja föräldrar. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har ansvar att 

samordna och stödja de kommungemensamma satsningarna.  

 
Varierat, sammanhållet och tillgängligt föräldraskapsstöd 

Föräldrar har olika behov och barn har olika behov. Därför ska Borås Stad erbjuda både 

generellt och riktat stöd som kännetecknas av låga trösklar och stor variation, genom ett 

varierat utbud av mötesplatser för föräldrar och barn, kurser och individuell rådgivning. 

 
Stödet ska vara en obruten kedja, där föräldrar återkommande erbjuds stöd under barnens 

hela uppväxt. Det kräver att verksamheterna arbetar tillsammans och att ansvaret hos olika 

aktörer tydliggörs. 

 
För att nå alla föräldrar ska vi använda de arenor där barn och föräldrar vistas. Stödet ska 

utformas med hänsyn till olika gruppers behov och efterfrågan, så att alla kan ta del av det 

oavsett kön, familjekonstellationer, arbetssituation, språk med mera. Staden ska 

tillhandahålla lättillgänglig information om stadens föräldraskapsstöd. 

 

 

Inriktning av arbetet 
Borås Stad ska bibehålla och utveckla  

 
-  Mötesplatser för hela familjen 

- Öppna förskolor med geografisk spridning 

- Förskolan och skolan som arena för det generella föräldraskapsstödet 

- Former för rådgivning för föräldrar 

- Generella föräldrastödsprogram 

- Stöd i parrelationer 

- Stöd i föräldraskap oavsett familjetyp 

- Jämställdhet i föräldraskapet med fokus på våldspreventivt arbete 

 
 

Uppföljning 

Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för uppföljningen av programmet och ska senast 2024 

föreslå Kommunfullmäktige ett reviderat program. 
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Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Annica Sommar 
Handläggare 
0734327376 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 
2020-11-16 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2020-00126 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Uppföljning Program för Nationella minoriteter 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsförvaltningen beslutar att tillstyrka Uppföljning av Program för 
nationella minoriteter och översänder remissvaret till Arbetslivsnämnden.        

Sammanfattning 
Arbetslivsnämnden har i uppdrag att samordna det minoritetspolitiska arbetet, 
att stödja verksamheterna i arbetet med nationella minoriteter samt att följa upp 
hur nämnder arbetar med dessa programområden utifrån sina respektive 
verksamhetsområden. Nedan följer en beskrivning av hur Sociala 
omsorgsnämnden arbetar med frågor kring Sveriges nationella minoriteter.               

Ärendet i sin helhet 
I Sverige finns fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar 
och tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk: jiddisch, romani chib, 
samiska, finska och meänkieli. Gemensamt för minoriteterna är att de har 
befolkat Sverige under flera hundra år och har långa historiska band till landet. 
2009 antogs en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte 
att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal 
grundläggande skyldigheter för kommuner, landsting och andra 
förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella minoriteter i hela landet. För 
att stärka den nuvarande lagstiftningen har regeringen beslutat om en 
förstärkning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Denna 
förstärkning trädde i kraft den 1 januari 2019. 

Äldreomsorgen är ett av de områden som omfattas av den stärkta lagen. Bland 
annat ska äldreomsorg erbjudas på minoritetsspråk om det finns medarbetare 
med sådana språkkunskaper. Funktionshinderverksameten omnämns dock inte 
specifikt. Vidare ska kommunerna verka för att finna lösningar, t.ex. 
fortbildning av medarbetare, för att öka kunskap som rör nationella minoriteter.  

Borås Stads program för nationella minoriteter beskriver hur Borås Stad på 
olika sätt ska medverka till att personer som bor i Borås och som tillhör 
Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och vara stolta över 
sin nationella tillhörighet och identitet. 
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Mål och riktlinjer 
”Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska 
arbete. För att kunna göra det krävs samråd med minoriteterna och 
kartläggningar av minoriteternas behov och önskemål. Exempel på områden 
där mål och riktlinjer ska antas är kultur, förskola, skola samt vård- och omsorg. 
Mål och riktlinjer kan med fördel integreras i redan existerande styrdokument 
som får genomsyra hela verksamheten, men det är upp till varje verksamhet 
vilken form man väljer. Vilka mål och/eller riktlinjer har er förvaltning tagit 
fram för arbetet med nationella minoriteter?” 

- Hur har dessa mål utformats, dvs. har de skrivits in i redan befintliga 
styrdokument?  

- Hur implementeras målen/riktlinjerna i verksamheterna? 

- Hur kommer de att följas upp? 

Sociala omsorgsförvaltningen har inte utarbetat några särskilda mål och 
riktlinjer kring det minoritetspolitiska arbetet, utan Borås Stads program för 
nationella minoriteter är vägledande.  

Rätten till information 
”En viktig del i lagstiftningen är att minoriteterna ska informeras om sina 
rättigheter. Borås Stad har som målsättning att varje person i Borås, som 
identifierar sig så som tillhörande någon av de nationella minoriteterna, ska ha 
kunskap om sina rättigheter. Kommunala nämnder och bolag ansvarar för att 
verksamhetsspecifik information lämnas till de nationella minoriteterna. 
Information ska lämnas muntligen och skriftligen i personliga kontakter och via 
webben. Särskilda rättigheter har den som tillhör ett finskt 
förvaltningsområde.” 

- På vilket sätt har ni, eller har för avsikt att säkerställa att informationen 
når de nationella minoriteterna om deras rättigheter inom ert område?  

Sociala omsorgsförvaltningen arbetar efter lagstiftningarna Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS och Socialtjänstlagen, SoL och i det 
åligger att utifrån individens behov anpassa kommunikation och information. 
Våra brukare kan exempelvis ha behov av bildstöd, teckenspråk eller annan 
alternativ kommunikation. Nämnden använder sig av tolk i de fall där det 
behövs. Sociala omsorgsförvaltningen har utöver sitt grunduppdrag ett 
samarbetsuppdrag som innebär att öka tillgängligheten (både fysisk- och 
kognitiv tillgänglighet) i Borås stad för personer med olika typer av 
funktionsnedsättningar oavsett nationalitet. Nämnden arbetar därmed med att 
individanpassa information till den det berör för att personen ska känna till sina 
rättigheter.  

Rätten till delaktighet och inflytande 
”En grundpelare i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är 
samrådsförfarandet. Genom samråd och delaktighet ska minoriteterna ges reellt 
inflytande över frågor som berör dem. Samrådet ska ske på likvärdiga villkor 
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som majoritetsföreträdarens. Det är varje berörd verksamhet som samråder 
med de nationella minoriteterna och tillsammans anpassar formerna för 
samrådet. För att de nationella minoriteternas synpunkter verkligen ska kunna 
beaktas i myndigheternas beslutsfattande bör samrådet påbörjas i ett skede där 
det fortfarande är möjligt att påverka ett kommande beslut. Samråd med barn 
och unga ska särskilt främjas och formerna för samrådet anpassas. Man 
samråder inte längre enbart med representanter för föreningar, utan även med 
enskilda individer eller grupper.” 

- På vilket sätt samråder ni med nationella minoriteter? 

- Hur säkerställer ni de nationella minoriteternas rätt till delaktighet och 
inflytande i praktiken? 

- Vilka nationella minoriteter har ni samråd med idag?   

Sociala omsorgsnämnden har idag inget samråd med nationella minoriteter. 
Utifrån Borås Stads program för nationella minoriteter finns inom 
förvaltningen kännedom om den minoritetsservice som erbjuds, dit 
kommuninvånare kan vända sig för att få hjälp med kommunärenden på finska. 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, anger att 
verksamheten som bedrivs ”skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhällslivet” för de personer som omfattas av lagen, med 
målsättningen att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Nämndens 
verksamhet skall utifrån lagstiftningen vara grundad på respekt för den 
enskildes självbestämmanderätt och integritet och den enskilde skall i största 
möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som 
ges. I den sociala dokumentationen kring varje brukare skrivs en 
genomförandeplan där brukaren är delaktig i de insatser som personen är 
beviljad, för att säkerställa personens rätt till inflytande och delaktighet. 

Beslutsunderlag 
1. PM Program för nationella minoriteter                              

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



  Datum 
    2020-09-10 

 
PM - Program för nationella minoriteter 
Gäller perioden 2019 – juni 2020   
 
I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddisch, romani chib, samiska, finska samt 
meänkieli. Flera av dessa språk innehåller i sin tur olika varieteter som kan skilja sig mer eller 
mindre åt. Gemensamt för minoriteterna är att de har befolkat Sverige under flera hundra år och 
har långa historiska band till landet. De har en uttalad samhörighet och identitet och en religiös, 
språklig och/eller kulturell tillhörighet samt en vilja att behålla sin minoritetsidentitet. Samerna 
har förutom status som nationell minoritet även status som urfolk. Historien är ett viktigt skäl till 
att det finns ett särskilt juridiskt skydd för nationella minoriteter. Rasbiologi, rasism och 
diskriminering mot de nationella minoriteterna är ett arv vi är skyldiga att göra upp med. 

År 2009 antogs lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte att stärka de 
nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal grundläggande skyldigheter för 
kommuner, landsting och andra förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella minoriteter i 
hela landet. För att stärka lagstiftningen beslutade regeringen om en förstärkning av lagen om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk1 vilken trädde i kraft den 1 januari 2019. I den skärpta 
lagstiftningen ingår bland annat att kommunen sätter upp mål och riktlinjer för det 
minoritetspolitiska arbetet. I samband med detta fastställde Kommunfullmäktige Program för 
nationella minoriteter i september 2019. 

Arbetslivsnämnden har i uppdrag att samordna det minoritetspolitiska arbetet, att stödja 
verksamheterna i arbetet med nationella minoriteter samt att följa upp hur nämnder arbetar med 
dessa programområden utifrån sina respektive verksamhetsområden.  

Frågorna ska besvaras av följande Nämnder: 

Arbetslivsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 
Kulturnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden                                                             

Svaren ska vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 2020-11-15  

Vi ber er att besvara följande frågor så utförligt som möjligt samt för hela nämndens arbete: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 SFS 2018:1367 



Mål och riktlinjer 
 

 
 
 
 
 
 
 Vilka mål och/eller riktlinjer har er förvaltning tagit fram för arbetet med nationella 

minoriteter? 
 Hur har dessa mål utformats, dvs. har de skrivits in i redan befintliga styrdokument?  

  
 Hur implementeras målen/riktlinjerna i verksamheterna? 
 Hur kommer de att följas upp? 

 
 
 
 
Rätten till information 
 
 
 
 
 
 
 
 På vilket sätt har ni, eller har för avsikt att säkerställa att informationen når de nationella 

minoriteterna om deras rättigheter inom ert område?  
 
 
 
Rätten till delaktighet och inflytande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 På vilket sätt samråder ni med nationella minoriteter? 
 Hur säkerställer ni de nationella minoriteternas rätt till delaktighet och inflytande i 

praktiken? 
 Vilka nationella minoriteter har ni samråd med idag?   

 
 

En grundpelare i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är samrådsförfarandet. Genom samråd 
och delaktighet ska minoriteterna ges reellt inflytande över frågor som berör dem. Samrådet ska ske på 
likvärdiga villkor som majoritetsföreträdarens. Det är varje berörd verksamhet som samråder med de 
nationella minoriteterna och tillsammans anpassar formerna för samrådet. För att de nationella 
minoriteternas synpunkter verkligen ska kunna beaktas i myndigheternas beslutsfattande bör samrådet 
påbörjas i ett skede där det fortfarande är möjligt att påverka ett kommande beslut. Samråd med barn och 
unga ska särskilt främjas och formerna för samrådet anpassas. Man samråder inte längre enbart med 
representanter för föreningar, utan även med enskilda individer eller grupper.  

En viktig del i lagstiftningen är att minoriteterna ska informeras om sina rättigheter. Borås Stad har som 
målsättning att varje person i Borås, som identifierar sig så som tillhörande någon av de nationella minoriteterna, 
ska ha kunskap om sina rättigheter. Kommunala nämnder och bolag ansvarar för att verksamhetsspecifik 
information lämnas till de nationella minoriteterna. Information ska lämnas muntligen och skriftligen i personliga 
kontakter och via webben. Särskilda rättigheter har den som tillhör ett finskt förvaltningsområde. 

Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. För att kunna göra det 
krävs samråd med minoriteterna och kartläggningar av minoriteternas behov och önskemål. Exempel på 
områden där mål och riktlinjer ska antas är kultur, förskola, skola samt vård- och omsorg. Mål och riktlinjer kan 
med fördel integreras i redan existerande styrdokument som får genomsyra hela verksamheten, men det är upp 
till varje verksamhet vilken form man väljer.  
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Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2020-00144 2.6.1.1 
 

  

 

Projekteringsframställan för Johannelundsgatan SoL  

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens 
projekteringsframställan avseende nybyggnation av Johannelundsgatan SoL-
boende på Johannelundsgatan, Kv. Hussvampen 1.          

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplanering 2020-2022 framställt sitt 
behov till Lokalförsörjningsnämnden om en bostad med särskild service enligt 
SoL för 10 lägenheter. Under avstämning av lokalbehovsplaner har Sociala 
omsorgsförvaltningen reviderat behovet av antalet lägenheter till 20 stycken. 
Förstudiekonto öppnades av Lokalförsörjningsnämnden 2020-05-04. Projektet 
finns med i Borås Stads investerings budget 2020 som Gruppbostad (A) med 
en projektbudget om 30.000.000 kr. I Lokalförsörjningsnämndens förslag till 
investerings budget 2021 är projektet upptaget med en budget på 60.000.000 kr. 

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 
förstudien i nära samarbete med Sociala omsorgsförvaltningen och utefter 
projektbeskrivning och styrdokument som riktlinje. Boendet består av 20 
lägenheter på ca 43 m2/lgh. Boendet har tillhörande kök/ 
gemensamhetsutrymme och har en total area på 1576 m2 BRA (1715 m2 BTA). 
Boendet kommer att få en gemensam altan från gemensamsutrymmen. 
Byggnaden ska P-märkas och uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön. 
Förutsättningar för solceller kommer att utredas under vidare projektering. 

Johannelundsgatan SoL är tänkt att ersätta Söderforsgatan SoL på grund av 
bristen på tillgänglighetsanpassning(hiss). 

Projektering våren 2021. Byggstart preliminärt hösten 2021 med preliminär 
inflyttning våren 2023.  

                  

 

Beslutsunderlag 
1.  Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 

nybyggnation av Johannelundsgatan SoL-boende på Johannelundsgatan, 
Kv. Hussvampen 1.     



Borås Stad 
  Sida 
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Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-20 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 115 Dnr LFN 2020-00217 2.6.1.1 

Projekteringsframställan för Johannelundsgatan SoL 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 
Johannelundsgatan SoL, Kv. Hussvampen 1.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplanering 2020-2022 framställt sitt 
behov till Lokalförsörjningsnämnden om en bostad med särskild service enligt 
SoL för 10 lägenheter. Under avstämning av lokalbehovsplaner har Sociala 
omsorgsförvaltningen reviderat behovet av antalet lägenheter till 20 stycken. 
Förstudiekonto öppnades av Lokalförsörjningsnämnden 2020-05-04.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2020 som Gruppbostad 
(A) med en projektbudget om 30.000.000 kr. I Lokalförsörjningsnämndens 
förslag till investeringsbudget 2021 är projektet upptaget med en budget på 
60.000.000 kr. 

Beslutsunderlag 
 1. Ritningar 
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Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Charles Musonda 
Handläggare 
033 358185 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-11-16 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2020-00150 1.1.3.1 
 

  

 

Julgåva till anställda 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att förvaltningens medarbetare får en julgåva 
till värdet av högst 700 kr.                

Ärendet i sin helhet 
I samband med Skatteverkets tillfälliga skattefrihet för gåvor till anställda under 
perioden 1 juni 2020 till 31 december 2020 har arbetsgivaren möjlighet att höja 
värdet till 1000 kr på gåvor till anställda utan förmånsbeskattning. I och med 
detta anser Sociala omsorgsnämnden att det är rimligt att höja värdet på årets 
julgåva till 700 kr för Sociala omsorgsförvaltningens anställda. Enligt beslut i 
Kommunstyrelsen kommer prövning i bokslutet för 2020 ske i sedvanlig 
ordning. Då bestäms vilket resultat som respektive nämnd kommer att bära 
med sig till nästa år.               

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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