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Budget 2019:2 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa budget 2019:2 och översända 

den till Kommunstyrelsen.       

Ärendet i sin helhet 

Sociala omsorgsnämndens kommunbidrag uppgår till 654 700 tkr och 
inkluderar ett effektivitetskrav på 3 300 tkr. Kommunbidraget har höjts med 
12 500 tkr för nya boenden och volymökningar. 2 982 tkr har flyttats från 
Kommunstyrelsens budget för nämndens del av Bemanningsenheten. 
Dessutom har justering gjorts med Vård- och äldrenämnden som avser 
verksamhet för personer under 65 år och Sociala omsorgsnämnden har tillförts 
2 200 tkr. Under 2018 har Sociala omsorgsnämnden arbetat utifrån en 
handlingsplan för en ekonomi i balans, nämnden kommer att fortsätta arbetet 
med att få en ekonomi i balans utifrån nämndens negativa prognos för 2018.  
 
Åtgärdsplan för ekonomi i balans medför att nämnden måste prioritera i 

verksamheterna och i det strategiska utblicksperspektivet, men också förhålla 

sig till alternativa möjligheter för att utföra verksamhet. Exempel på detta är 

prioritering av resurser för kompetensutveckling, möjligheten att satsa 

på välfärdsteknik för nämndens målgrupper och värdera verksamhet som inte 

är lagstyrd. Nämndens utökade ram är riktad mot volymökningar och 

omhändertar inte identifierade behov kopplat till ökat vård- och omsorgsbehov 

och övervältringar från Försäkringskassan. 

 

Kvalitet i nämndens olika verksamheter ställs krav på resurser, kompetens, 

innovativt arbete och systematiskt utvecklings- och uppföljningsarbete. 

Prioriterat är processarbetet kopplat till Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete, uppföljning och kontroll av det verksamheterna utför och 

förvaltningen får i uppgift att under året identifiera en nivå för kvalitet som är 

möjlig att förhålla sig till utifrån tilldelad ram. 

Sociala omsorgsnämnden har avsatt 1 % av nämndens kommunbidrag i buffert 

för oförutsedda kostnader vilket motsvarar 6 547 tkr.                   

Beslutsunderlag 

1. Budget 2019:2 Sociala omsorgsnämnden                            
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Samverkan 

Budget 2019:2 är samverkad på FSG 2019-01-21. 

Vision, SACO/SSR, Vårdförbundet och Kommunal ställer sig inte bakom 

föreslagen budget och anser att tilldelningen är för liten för att kunna driva 

verksamheten, de ser stora faror för sämre arbetsmiljö (utdrag ur protokoll FSG 

2019-01-21, § 7). 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
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Monica Svensson 
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1  Inledning 

Utgångsläge 2019 

Sociala omsorgsnämndens uppdrag förändrades i delar 2018 då det gäller verksamhet som vänder sig 
till personer under 65 år, exkl socialpsykiatri och är i behov av omsorg enligt Socialtjänstlagen (SOL). 
Aktuell verksamhet har flyttats över till Vård och äldrenämnden (VÄN). 2019 finns det behov att följa 
upp och värdera effekter av de förändrade reglementena. 

2017 och 2018 har nämnden arbetat utifrån åtgärdsplan för en ekonomi i balans. 2018 inleddes med ett 
negativt ingångsvärde motsvarande 11 000 tkr och trots åtgärdsplan är det förväntade resultatet för 
2019 minus 15 500 tkr. Nämndens analys är att de ökade kostnaderna i förhållande till tilldelad ram ska 
kopplas till Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),  lagstiftningen som är en 
rättighetslag och Försäkringskassans (FK) tolkningar utifrån Socialförsäkringsbalken (SFB). Fler 
kommuninvånare ansöker om stöd enligt lag och färre får sina behov tillgodosedda enlig beslut från 
FK/SFB. Utöver detta så ökar andelen äldre personer med psykisk ohälsa och intellektuell 
funktionsnedsättning i boenden, daglig verksamhet, och personlig assistans och därmed behovet av 
ökad vård och omsorg, hälso- och sjukvård samt personal med utökad kompetens. 

Ohälsotal och svårigheter att optimera bemanningen i verksamheterna är den andra stora faktorn till en 
negativ prognos och medför höga personalkostnader. Delar av nämndens åtgärdsplan 2019 utgår från 
att åtgärder ska genomföras som stödjer optimerad bemanning, ökar möjligheten till flexiblare 
schemaläggning och därmed en ökad arbetstillfredsställelse och minskade ohälsotal. 

Inriktning verksamhet 2019 

Åtgärdsplan för ekonomi i balans medför att nämnden måste prioritera i verksamheterna och i det 
strategiska utblicksperspektivet, men också förhålla sig till alternativa möjligheter för att utföra 
verksamhet. Exempel på detta är prioritering av resurser för kompetensutveckling, möjligheten att satsa 
på välfärdsteknik för nämndens målgrupper och värdera verksamhet som inte är lagstyrd. Nämndens 
utökade ram är riktad mot volymökningar och omhändertar inte identifierade behov kopplat till ökat 
vård- och omsorgsbehov och övervältringar från FK. 

Kvalitet i nämndens olika verksamheter ställs krav på resurser, kompetens, innovativt arbete och 
systematiskt utvecklings- och uppföljningsarbete. Prioriterat är processarbetet kopplat till 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, uppföljning och kontroll av det verksamheterna utför 
och förvaltningen får i uppgift att under året identifiera en nivå för kvalitet som är möjlig att förhålla sig 
till utifrån tilldelad ram. 

Övervältringen av ärenden från FK är fortsatt delvis ofinansierad trots att nämnden fick en utökning i 
ram 2018 motsvarande 6 000 tkr. Nämnden kommer att i rapportering föra en löpande dialog med 
Kommunstyrelsen kring hur detta ska hanteras. 

I budget 2019 redovisas förändrade behov hos de yngre målgrupperna men belyser också en åldrande 
målgrupp som ställer krav på att nämnden möter dessa behov. Nämnden ger förvaltningen i uppgift att 
påbörja det strategiska arbetet kring e-Hälsa och utveckling av informationsteknik (IKT) för att utifrån 
framtagen plan fatta beslut om vad som ska vara prioriterat. 

Kvalitet har en direkt koppling till medarbetaren. Därför har förvaltningen i uppgift att fortsätta arbetet 
mot att öka andelen medarbetare som ser Sociala omsorgsförvaltningen som en attraktiv arbetsgivare, 
motivera redan anställda att stanna kvar och inspirera aktuella personalgrupper att välja sociala 
omsorgsförvaltningen som arbetsgivare. 

2  Omvärldsanalys 

Funktionshinder och delaktighet - Positionspapper antagen av SKL styrelse november 2017 
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Sveriges kommuner och landstings (SKLs) avsikt med positionspapperet är att tydliggöra förbundets 
ställningstagande för ett nationellt, regionalt och lokalt ansvar för alla människors delaktighet och lika 
möjligheter. Det utgör ett underlag för samverkan/samarbete i förbundets interna och externa arbete. 
Det KAN utgöra ett stöd till en kommuns analyser och strategier kring utveckling och behov av 
agerande. Frågor om funktionshinder berör en kommuns samtliga verksamheter. Nämnden har i 
reglemente i uppgift att utöva ledning av kommunens verksamhet LSS och har sedan 2017 
Kommunfullmäktiges uppdrag att övergripande bevaka och stärka kommunen inom området 
tillgänglighet. I positionspapperets 72 punkter inom olika områden berörs en stor del av det som staden 
och specifikt nämnden i ett utblicksperspektiv behöver förhålla sig till och söka stöd för, både på kort 
och lång sikt. Punkterna samlas under 17 rubriker. 

Ex på rubriker som nämnden särskilt har behov av att följa är, Likabehandling och icke-diskriminering, 
Rättighetslagstiftning, Medskapande, Tillgänglighet och delaktighet, digital delaktighet och användbarhet, individuellt 
stöd, och Arbete och egen försörjning. 

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (2016:40), tilläggsdirektiv till LSS-
utredningen (2017:92, 2017:120 och 2018:35) och Regeringens proposition 2017/18:78 samt lag 
om ändring i socialförsäkringsbalken och ändring LSS till vissa funktionshindrade. 

Det ursprungliga syftet med översynen var att skapa en långsiktig hållbar ekonomisk utveckling av 
insatsen och att få tillstånd mer ändamålsenliga insatser i LSS. Tilläggsdirektiv 2017:92 är kopplat till 
EU-kommissionens förslag till ändrade samordningsbestämmelser.  I uppdrag 2017:120 ges 
utredningen i uppgift att se över frågan om habiliteringsersättning och i det senaste uppdraget 2018:35 
gjordes en ändring av uppdraget och tiden för att utreda förlängdes. Förändringen i uppdraget är ett 
resultat av att pågående förändringar påverkat enskilda assistansmottagare och kommuner i stor 
utsträckning utan att det föregåtts av politiska vägval och bedömningar. Utredningsuppdraget skulle 
redovisats december 2018 men fortfarande finns ingen utredning för Nämnden att förhålla sig till. 

Riksdagen beslutade också om lagändringar från 1 april 2018 inom LSS och socialförsökringsbalken i 
syfte att motverka den instabilitet och oro som man menar uppstått för enskilda assistansberättigade 
och kommuner samband med FK tolkningar kopplat till beslut i HFD. 

Nämnden har under 2018 konstaterat en påverkan och det är en bidragande orsak till nämndens negativa resultat.  
Effekterna av ny lag måste följas 2019 och likaså vad som kommer ut av utredningsuppdraget.  

En kommuns särskilda ansvar när det gäller boende för personer med funktionshinder  

Personer med insatser från funktionshinderverksamheten befinner i ett generationsskifte där samhällets 
utveckling påverkar en ny generation ungdomar, med och utan utvecklingsstörning. Ungdomarna 
kräver demokrati och delaktighet, digital tillgänglighet, upplevelser, mångfald, och medskapande 
förutsättningar.  Åldersstrukturen på kommunens boenden är att de personer som idag bor i 
gruppbostad ofta är mycket äldre än de unga vuxna som står i kö för att få en lägenhet. En effekt av att 
vi nu möter första generationen äldre med funktionshinder. Kvarboendeprincipen som innebär att man 
ska ges förutsättningar att bo kvar i det egna hemmet kan skapa både möjligheter samt begränsningar. 
Att omfördela resurser för att möta personens behov där hen bor eller att erbjuda personen att flytta dit 
resurserna finns är en diskussion som inte alltid är enkel för nämnden att hantera. Den enskilde eller 
hens företrädare har alltid rätt att tacka nej till ett erbjudande till omflyttning inom befintliga bostäder. 

För Nämnden är ansvaret för boende en av de större utmaningarna. Det finns befintliga boenden som inte bedöms som 
fullvärdiga, beslut som inte verkställs inom rimlig tid och en efterfrågan på service, stöd, vård och omsorg som det i delar 
inte finns beredskap för att möta. I SKLs positionspapper berörs utmaningarna och i regeringens utredningsuppdrag kan 
förslag och ställningstagande komma som behöver bevakas och förhålla sig till. 

"Åldrande hos personer med intellektuell funktionsnedsättning - ur ledarens perspektiv!" 
Maria Johansson, Institutionen för hälsovetenskaper, medicinska fakultet, Lunds universitet 

Artikeln pekar på de utmaningar en kommun står inför när uppgiften är att möta den första 
generationens äldre med funktionsnedsättning.  Kommunerna har det övergripande ansvaret för 
äldreomsorg, och till stor del hälso- och sjukvård vilken regleras i SOL och hälso- och sjukvårdslagen 
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(HSL). Personer med intellektuell funktionsnedsättning har rätt till insatser enligt LSS. Samtidigt ska 
insatser från LSS inte inskränka på rätten till insatser som regleras i andra lagrum. Idag arbetar de 
kommunala verksamheterna inte bara utifrån olika lagstiftning utan de har också olika kompetenser och 
olika mål. Det innebär rent konkret att vård- och/eller äldreomsorgspersonal riskerar att uppleva 
svårigheter i att möta en person med intellektuell funktionsnedsättning och att personal inom LSS-
verksamheterna kan stå främmande inför att möta äldre personer med specifika åldersrelaterade behov 
och hälsobesvär. 

Nämnden ska följa den nationella utvecklingen, identifiera behov av kompetensutveckling, verka för samverkan med 
andra nämnder och identifiera den påverkan utvecklingen har på nämndens kostnader.  

Lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård 

Lagen gäller from 2018-01-01 och ersatte den tidigare betalningsansvarslagen. En överenskommelse 
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen har beslutat att antalet dagar vid 
utskrivningsklara patienter inom psykiatrin ska minska från 30 till 3 dagar.  2019 inträder en kommuns 
betalningsansvar för enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk vård och som omfattas av 
överenskommelsen 15 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den enskilde är 
utskrivningsklar. Från och med 2020-01-01 till 2020-03-31 inträder kommunens betalningsansvar efter 
7 dagar. From 2020-04-01 regleras betalningsansvaret på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i 
psykiatrisk eller somatisk vård. 

Nämnden identifierar behov av rätt dimensionerad hälso- och sjukvårdsorganisation och behov av korttidsplatser för 
personer med psykisk ohälsa. 

Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 
Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. 

Överenskommelsen gäller sedan april 2017 och delregional handlingsplan utgör underlag för 
samverkansarbetet mellan kommuner och region i södra Älvsborg. 

I det lokala arbetet finns nämndens medarbetare representerade i styrgrupper och undergrupper. 

IKT och välfärdsteknik 

Regeringen beslutade under våren 2018 att ge E-hälsomyndigheten i uppdrag att samordna, utforma 
och tillgängliggöra ett nationellt stöd riktat till kommunerna, för införande och användning av digital 
teknik, såsom välfärdsteknik och digitala tjänster, i verksamheter inom social omsorg och inom hälso- 
och sjukvård. Det nationella stödet ska inte ersätta andra aktörers arbete på området, utan verka 
vägledande för kommunerna och ge stöd till kommunernas eget arbete med digitalisering inom 
socialtjänst och hälso- och sjukvård. 

Socialstyrelsens rapport 2018 konstateras att utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 
är ojämn och att utvecklingen går långsamt, bland annat för att de resurser som avsätts inte är 
tillräckliga. 

Nämnden har identifierat ett stort behov inom området, och kommer att aktivt agera för att ta del av delar av det 
nationella stödet för utbyggnaden av den infrastruktur som ska möjliggöra fiber till alla gruppbostäder. En IKT plan ska 
arbetas fram under året som redogör för behov, tid för genomförande och ekonomi. Utifrån denna ska nämnden göra sina 
prioriteringar. 

Översyn av Socialtjänstlagen 

Regeringen har tillsatt en utredning för översyn av SOL. Utredaren ska bland annat se över tillgången 
till en jämlik, jämställd och likvärd socialtjänst samt ge förslag på hur socialtjänsten kan bli mer 
kompetens- och kunskapsbaserad. 

Nämnden kommer att följa vad som presenteras och särskilt intressant är utredningens ställningstagande kring 
Socialtjänstlagens indelning i olika grupper. 

"Heltidsresan" och lokalt kollektivavtal 
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Nämnden arbetar med att hitta formen för heltidsanställning och följsamhet till upprättat kollektivavtal 
gällande arbetstidens förläggning utan att det medför ökade kostnader och påverkar möjligheten att 
möta målgruppernas olika behov med oförändrad kontinuitet och kvalitet. Utmaningen är små enheter, 
där varje hyresgäst/deltagare har ett specifikt behov som i många fall utgår från kontinuitet. Att öka 
grundbemanning har så här långt varit förenat med ökade kostnader. Omvärldsspaningen har inte 
identifierat någon annan kommun inom funktionshinderverksamheten som etablerat en verksamhet 
som inbegriper samtliga delar i Borås stads kollektivavtal. 

Nämnden fortsätter arbetet, Heltidsanställning är infört men utmaningen kvarstår då det gäller verksamhetens 
möjligheter att helt klara arbetstiderna och dess längd. Fortsatt kommer nämnden också följa det nationella arbetet och 
fortsätta arbetet med att hitta det optimala arbetssättet och ett avtal som möter nämndens verksamheters behov.    

2.1 Förändring i budget 2019:2 jämfört med budget 2019:1 

  

  

3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

Det är viktigt att skapa en meningsfull och aktiv 
fritid när personer inte är på sin dagliga verksamhet 
eller har slutat på denna. Nämnden får i uppdrag att 
utreda hur detta ska utformas för att motverka 
isolering och stillasittande. 

Nämnden riktar uppdraget till att gälla personer 
med psykisk ohälsa och deras situation då det 
gäller att motverka isolering och passivisering. 
Nämnden kommer att i dialog med andra aktuella 
nämnder och brukarorganisationer och med ett 
medskapande förhållningssätt utreda möjligheter, 
förutsättningar, samarbete, lämplighet  för ett 
aktivitetshus som motverkar isolering, passivitet 
och utanförskap, och som stödjer ett mer aktivt liv 
och umgänge. 

3.1.2 Nämnd 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

Medborgardialog Sociala omsorgsförvaltningen anordnar 2019 en 
medborgardialog runt en specifik fråga så att 
medborgare och politiker kan mötas. 
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Uppdrag Så genomförs uppdraget 

Jämställdhetsperspektivet Sociala omsorgsnämndens mål är att under 
planperioden 2018 - 2020: 
 
•Inleda ett arbete med att granska 
myndighetsutövningen utifrån ett genusperspektiv.  
 
•Öka kompetensen hos medarbetare i arbetet med 
genomförandeplaner, för att stärka brukarens 
inflytande och delaktighet. På så sätt uppnå 
jämlikhet i verkställighet av insatser och aktiviteter.  
 
•Öka kunskap om makt och maktförhållanden samt 
öka självkänslan hos personer med 
funktionsnedsättning.  
 
•Öka medarbetarnas kompetens i verksamheterna 
kring hantering av situationer vid våld i nära 
relationer. 

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

3.2.1 Nämnd 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Sociala omsorgsnämnden har beslutat om följande 
insatser till följd av Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken 2017. 
 
- Starta upp Schysst kompis i aktuella korttids och 
lägergrupper. Arbeta med förebyggande och 
stärkande arbete inom korttidsverksamhet, 
mobbing, självkänsla, normer och värderingar.  
 
- Erbjuda personal inom korttids och 
lägerverksamheten, kontaktpersoner och ledsagare 
som arbetar med ungdomar utbildning i våld och 
normer. I samarbete med en ”kommun fri från våld”. 

3.3 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2017 
Målvärde 

2018 

Senast 
kända utfall 

2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

8,2 8 8,4 8 4,5 



Sociala omsorgsnämnden, Budget 2019:2 8(30) 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2017 
Målvärde 

2018 

Senast 
kända utfall 

2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

33,5 27 41,3 27 15 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads 
friskvårdsbidrag, % 

  32 40 50 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Redovisning av andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid under 2018 på 8,4 % är fortsatt hög och har 
ökat med 0,2 % i förhållande till utfall 2017. Nämnden har särskilt identifierat korttidssjukfrånvaron 2-
14 dagar som angeläget att påverka för att uppnå satt målvärde. Att påverka korttidsfrånvaron i positiv 
riktning är en av åtgärderna i handlingsplan för en ekonomi i balans och måste pågå under hela 2019.  
 
Under senare år har intresset för sambandet mellan hälsa och ekonomisk tillväxt ökat. Forskning visar 
att det finns ett starkt samband mellan hälsa och ekonomi. Bättre hälsa medför högre tillväxt genom 
högre produktivitet hos arbetskraft, fler produktiva år, bättre inlärningsförmåga, större kreativitet, och 
bättre möjligheter att klara förändringar. För att bryta utvecklingen som direkt på ett negativt sätt 
påverkar nämndens ekonomi arbetar nämnden i samverkan med en handlingsplan för god arbetsmiljö 
och minskad sjukfrånvaro. 
 
Strategi: 
- Stärka chef- och medarbetarskapet 
- Systematisera arbetet med de enheter som har särskilt hög sjukfrånvarofrekvens 
- Påverka medarbetarna att göra positiva val kring sin hälsa 
- Arbeta systematiskt med att minska den psykiska ohälsan  
 
Metod: 
- Kompetensutveckla hälsoinspiratörer 
- Marknadsföra de friskvårdsaktiviteter som finns inom staden 
- Förebyggande insatser 
- Arbeta med frisk- och riskanalyser  
- Stärka rehabiliteringsprocessen 
- Utarbeta handlingsplan för hälsofrämjande arbetsplatser 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så nås målet för indikatorn 

Från och med 2017-01-01 har Borås Stad haft en central bemanningsenhet och ”en väg in” gäller för 
vikarier. Det innebär att de förvaltningar som ingått i bemanningsenheten hade endast tillgång till 
vikarier i sina verksamheter som kommer från bemanningsenheten med undantag för avlösare och 
ledsagare. Att andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid i % inte minskar i önskad takt medför att 
arbetad tid för timavlönade inte minskar i takt med tidigare satt målvärde.  
 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att from 1 januari 2019 decentralisera verksamhet vid 
bemanningsenheten till bl.a. sociala omsorgsnämnden. Detta beslut kommer att påverka nämnden när 
det gäller struktur, ekonomi, personal samt ledning och styrning. 
 
Strategi:  



Sociala omsorgsnämnden, Budget 2019:2 9(30) 

- Tillse att rätt anställningsform används vid rekrytering 
- Efterleva arbetstidsmodellen fullt ut på förvaltningen 
- Implementera planeringsverktyg Time Care i förvaltningen 
 
Metod: 
- Följa förvaltningens rekryteringsprocess 
- Säkerställa att alla anställningar sker via bemanningsenheten 
- Använda instrument som vikariebank och resurstid 
- Säkerställa resurspassanvändning på förvaltningen 
- Utbildning/information om arbetstidsförläggning 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Så nås målet för indikatorn 

Friskvård är till för att medarbetare ska må bättre och undvika sjukdomar. Borås stad erbjud 
friskvårdssubventioner för motion, kostråd, massage, rökavvänjning och andra hälsoinsatser för 
anställda. För den enskilda medarbetaren innebär friskvård på fritiden kanske inga ekonomiska 
besparingar. Men den får medarbetaren att må bra och orka mer.  
 
Kommunstyrelsen har beslutat att from januari 2019 följa upp "andel anställda som nyttjar Borås Stads 
friskvårdsbidrag" och satt målvärde på 40%. Sociala omsorgsnämndens resultat på 32 % ligger under 
stadens målvärde. 
 
Strategi: 
- Marknadsföra de friskvårdsaktiviteter som finns inom staden  
- Arbeta mer med frisk- och riskanalyser 
- Påverka medarbetarna att göra positiva val kring sin hälsa 
 
Metod: 
- Återkommande punkt på APT 
- Återkommande inspirationsträffar 

Verksamhetens indikatorer Utfall 2017 
Målvärde 

2018 

Senast 
kända utfall 

2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

Öka andelen medarbetare 
som anser att Sociala 
omsorgsförvaltningen är en 
attraktiv arbetsgivare 

52% 75% 52% 80% 85% 

Öka andelen medarbetare som anser att Sociala omsorgsförvaltningen är en 

attraktiv arbetsgivare 

Så nås målet för indikatorn 

Attraktiv arbetsgivare handlar om hur förvaltningen uppfattas som arbetsgivare av inte bara nuvarande 
medarbetare utan även av potentiella och tidigare anställda. Ett arbetsgivarvarumärke innehåller precis 
som ett konsumentvarumärke en mängd olika associationer och genom att påverka dessa associationer 
kan man modifiera sitt varumärke. Det gäller att kommunicera till målgruppen vilken fantastisk 
arbetsgivare man är.  
 
HR har övergripande ansvar men indikatorn ska delas ut till förvaltningens olika verksamhetsområden 
vilket även inkluderar stödfunktioner.  
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Strategi: 
- Utveckla och stödja ledarskapet för att skapa hälsosamma, framgångsrika och trygga arbetsplatser 
- Öka delaktigheten hos alla medarbetare 
 
Metod: 
- Omvärldsbevakning 
- Utbildning och handledning för chefer i hälsofrämjande ledarskap 
- Implementering av styrning och verksamhetsledning på alla enheter 
- Utformning och implementering av enhetsspecifika mål 
- Arbete med kompetensförsörjningsplan 

3.3.1 Nämnd 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

Handlingsplan IKT/Välfärdsteknik Omvärldsbevakning och workshop för att kartlägga 
verksamhetens behov och vilka möjligheter som 
finns. 

Kvalitetsdokument Förvaltningen ska under 2019 ta fram ett 
kvalitetsdokument som ska fungera både som ett 
underlag vid granskning, men också som en 
beskrivning av  en kvalitetsnivå som förväntas av 
egenregi inom tilldelad ram. 

4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Budget 2018 
Prognos 

2018 
Budget 
2019:1 

Budget 
2019:2 

Förändring 

Intäkter 351 763 344 863 346 133 355 561 -9 428 

Kostnader -972 256 -987 063 -980 129 -1 003 714 23 585 

Buffert -6 207  -6 404 -6 547 143 

Nettokostnader -626 700 -642 200 -640 400 -654 700 14 300 

Kommunbidrag 626 700 626 700 640 400 654 700 -14 300 

Resultat 0 -15 500 0 0 0 

Ackumulerat resultat      

Nettoinvesteringar      

4.2 Nämndens uppgift 

Funktionshinderverksamheten arbetar med stöd och insatser till enskilda personer som ges enligt 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SOL) 

Personer med stöd enligt LSS har en livslång eller varaktigt funktionsnedsättning. Genom insatserna 
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ska den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor. 

Insatser enligt SOL ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. 

Funktionshinderverksamheten ska erbjuda rättssäker handläggning med välgrundade och korrekta 
beslut. Verksamhetens insatser ska ges med god kvalité byggt på brukarens delaktighet och inflytande, 
ett bra bemötande och med hög kompetens hos medarbetarna. 

Socialpsykiatrin bedriver verksamhet för personer med allvarlig psykisk funktionsnedsättning i 
bostäder med särskild service, korttidsenhet och boendestöd för personer i ordinärt boende. 

Nämndens ansvar innefattar även Hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) inom 
berörda verksamheter. 

4.2.1 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder och styrelser 

Sociala omsorgsnämnden har, utifrån Kommunfullmäktiges beslut om särskilt samarbetsuppdrag kring 
tillgänglighet, utarbetat arbetsformer med andra nämnder med den övergripande målsättningen att 
förbättra tillgängligheten. 

Tillgänglighetsarbetet fokuseras kring tre områden, den fysiska tillgängligheten, den kognitiva 
tillgängligheten och tillgänglighet där social och kulturell upplevelse är central. 

Sociala omsorgsnämnden har en funktionshinderkonsulent anställd med uppgift att samordna och 
planera samarbetsuppdraget genom att: 

 Genomföra workshops om tillgänglighet. Till workshopen bjuds olika nämnder och 
bolagsstyrelser in. Syftet är att sprida kunskap om tillgänglighet och att skapa förutsättningar 
och legitimitet för det framtida samarbetet. 

 Samarbeta med förvaltningar och bolag genom kontaktpersonsträffar. Syftet är att sprida 
kunskap om tillgänglighet till olika förvaltningar och Borås egna bolag och att förankra 
tillgänglighetsarbetet i staden. 

 Skapa, revidera och följa upp ”Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle”. Syftet med 
handlingsplanen är att driva arbetet med tillgänglighet framåt. 

 Bistå förvaltningar och bolag med rådgivning i arbetet med tillgänglighet. 

 Fungera som kontaktperson för olika föreningar. 

 Utbilda personal i förvaltningar om tillgänglighet. 

 Skapa arbetsgrupp till Tillgänglighets och bemötandepris 2019. 

 Delta i Swedish Standard Institut kommitten för grafiska symboler.  

 Sprida information nationellt och internationellt om tillgänglighetsarbete i Borås Stad 
tillsammans med Tillgänglighetskonsulent. 

 Delta i Stadens funktionshinderråd. 

 Samarbeta med funktionshinder föreningar.  

4.3 Ekonomiska förutsättningar 

Kommunbidrag 2019 

Sociala omsorgsnämndens kommunbidrag uppgår till 654 700 tkr. Det motsvarar en uppräkning av 
lönekostnader med 2,6 % och övriga kostnader med 1,7 % jämfört med 2018 års kommunbidrag samt 
nya satsningar med 12 500 tkr för nya boenden och volymökning. Kommunbidraget inkluderar också 
ett effektivitetskrav på 3 259 tkr. Ändrad ansvarsfördelning mellan Vård- och äldrenämnden och 
Sociala omsorgsnämnden leder till att kommunbidrag behöver flyttas mellan nämnderna. Baserat på 
2018 års kostnader ska Sociala omsorgsnämnden kompenseras med 2 700 tkr i 2019 års budget. 
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Ökat vård- och omsorgsbehov 

Nämnden identifierar ett ökat vård- och omsorgsbehov i verksamhetens olika delar i form av nya 
behov, målgrupper som utifrån krav kopplat till lag och som omfattas av nämndens uppgifter kräver 
nya arbetssätt och ny kompetens. De personer som i dag har stöd och insatser från nämndens 
verksamheter blir äldre och utvecklar därmed ett ökat omvårdnadsbehov. För att möta detta utifrån 
goda levnadsvillkor enligt LSS, boende inom socialpsykiatri och hälso- och sjukvårdslag genereras nya 
kostnader för kompetensutveckling, ökad personaltäthet i boende, i hälso- och sjukvård och 
hjälpmedel. Om Borås stads ställningstagande att ställa sig bakom digitalisering inom vård- och omsorg 
och vision e-Hälsa 2025 ska bli verkligt krävs också en långsiktig budgetförstärkning. 

Åtgärdsplan för ekonomi i balans 

Sociala omsorgsnämndens månadsrapport för nov 2018 visade en negativ prognos för helåret 2018 på 
minus 15 500 tkr trots nämndens antagna handlingsplaner. Handlingsplanerna för en budget i balans 
berör flertalet områden och dessa kommer att följas upp och vid behov justeras för att åstadkomma 
önskad effekt. En viktig förutsättning för att nämndens verksamheter ska hålla sin budget är att den 
korta sjukfrånvaron minskar och att kollektivavtalet gällande heltider och arbetstidernas längd inte leder 
till ökade kostnader. 

Försäkringskassan övervältring 

Inom verksamheten personlig assistans är kommunen ansvarig för hela kostnaden när de 
grundläggande behoven understiger 20 timmar per vecka. Det blev en ny rättspraxis under 2016 
eftersom Försäkringskassan (FK) ändrade bedömningen av de grundläggande behoven efter en dom i 
HFD. Den nya tolkningen innebar att en större del av ärendena gällande personlig assistans via FK 
fördes över eller kommer att föras över till kommunen. För Sociala omsorgsnämndens del innebär 
detta att antalet timmar med personlig assistans enligt LSS ökat med ca 6 000 timmar per månad i slutet 
av 2018 jämfört med början av 2017, en kostnadsökning per år med 19 400 tkr. Utöver ökningen av 
personlig assistans har FK:s ändrade bedömning lett till att ca 16 % av brukarna som tidigare haft 
assistans från FK valt insatsen bostad med särskild service. Dessa brukare har omfattande 
omsorgsbehov och traditionella boenden är inte utformade att möta denna typ av behov. 

Att antalet personer med personlig assistans ökar och förväntas fortsätta att öka påverkar också 
kostnader som nämnden har inom LSS och som det inte utgår någon kompensation för. 
Kostnadsansvar för sjukersättning till privata assistansanordnare som inte ersätts från FK beräknas till 
4 200 tkr. Ökningen förväntas också påverkas av att antalet ärenden där nattjour ingår förväntas öka. 
Nämnden ersätter utifrån gällande kollektivavtal för 4 timmar jour medan ersättningen från FK endast 
täcker två timmar per natt. Nämndens kostnad för detta uppskattas till 5 400 tkr per år. 

Habiliteringsersättning 

Socialstyrelsen har på Riksdagens uppdrag förmedlat stadsbidrag som möjliggör höjning av nivån på 
habiliteringsersättningen 2018. Habiliteringsersättning är en ersättning som en kommun kan lämna till 
personer som deltar i daglig verksamhet. 

Sociala omsorgsnämnden har beslutat att rekvirera tillgängliga medel och höjde för året 2018 
ersättningen från 50kr/dag till 70kr/dag. Stadsbidraget gäller 2018 och Sociala omsorgsnämnden följer 
regeringens kommande agerande kring framtida stadsbidrag. Om inget bidrag utgår för 2019 får ett nytt 
ställningstagande göras till ersättningsnivån och finansiering. 

Chef i beredskap 

För att säkerställa och tydliggöra arbetsmiljö- och arbetsgivaransvaret har sociala omsorgsnämnden 
under 2018 varit delaktig i stadens planering av att säkra och införa chef i beredskap. Syftet är att 
arbetstagarna dygnet runt årets alla dagar få tillgång till chef som har befogenheter att fatta beslut om 
verksamhetens arbetsmiljö, omfattning och resurser. Genomförandet utgår från att det utifrån en 
löpande jourlista finns en ansvarig chef inom förvaltningen i beredskap som är tillgänglig för de som 
arbetar kvällar, nätter, helger och röda dagar. Nämndens kostnad beräknas till 414 tkr. 
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Ny utförare av entreprenad  

Under december 2018 bytte de 14 enheter inom boende-LSS som drivs på entreprenad huvudman, ny 
utförare på alla boenden är Attendo AB. Det nya entreprenadavtalet är ca 3 000 tkr dyrare per år 
jämfört med tidigare avtal. 

Buffert 

Sociala omsorgsnämnden har avsatt en procent av nämndens kommunbidrag i buffert för oförutsedda 
kostnader vilket motsvarar 6 547 tkr. 

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet 

Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegration. Arbetet sker inom tre 
målområden; 

Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 

Makt och hälsa 

Makt och mäns våld mot kvinnor 

Sociala omsorgsnämnden strävar efter en jämställd budget och verksamhet utifrån dessa målområden. 
Jämställdhetsperspektivet genomsyrar det dagliga arbetet i nämndens verksamhet och ska under 
perioden 2018-2022 särskilt fokusera på: 

- Granska myndighetsutövningen utifrån ett genusperspektiv. 

- Öka medarbetarnas kompetens för att uppnå jämlikhet i verkställighet av insatser och aktiviteter. 

-Riktade insatser för att öka kunskap kring makt och vägen till ökad självkänsla hos personer med 
funktionsnedsättning. 

-Öka kompetensen i verksamheterna kring våld i nära relationer. 

4.4 Verksamhet 2019 

Tkr 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Budget 

2019 
Budget 
2019:2 

Förändring 

Central administration      

Intäkt 0 250 0 0 0 

Kostnad -29 893 -27 436 -31 884 -31 307 577 

Nettokostnad -29 893 -27 186 -31 884 -31 307 577 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 590 -1 590 -1 625 -1 625 0 

Nettokostnad -1 590 -1 590 -1 625 -1 625 0 

Vård och omsorg i ordinärt 
boende 

     

Intäkt 18 433 13 675 17 086 10 865 -6 221 

Kostnad -52 645 -49 837 -51 513 -45 769 5 744 

Nettokostnad -34 212 -36 162 -34 427 -34 904 -477 
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Tkr 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Budget 

2019 
Budget 
2019:2 

Förändring 

Vård och omsorg i särskilt 
boende 

     

Intäkt 4 410 5 400 4 508 3 350 -1 158 

Kostnad -69 058 -81 400 -69 763 -71 571 -1 808 

Nettokostnad -64 648 -76 000 -65 255 -68 221 -2 966 

Insatser enl LSS och LASS      

Intäkt 324 645 319 645 319 971 331 781 11 810 

Kostnad -809 457 -815 057 -815 518 -838 457 -22 939 

Nettokostnad -484 812 -495 412 -495 547 -506 676 -11 129 

Övrig vård och omsorg för 
äldre och 
funktionshindrade 

     

Intäkt 4 274 4 300 4 567 4 202 -365 

Kostnad -9 612 -10 150 -9 826 -9 622 204 

Nettokostnad -5 338 -5 850 -5 259 -5 420 -161 

Buffert      

Intäkt      

Kostnad -6 207  -6 404 -6 547 -143 

Nettokostnad -6 207  -6 404 -6 547 -143 

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      
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Tkr 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Budget 

2019 
Budget 
2019:2 

Förändring 

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

Totalt      

Intäkt 351 762 343 270 346 132 350 198 4 066 

Kostnad -978 462 -985 470 -986 533 -1 004 898 -18 365 

Nettokostnad -626 700 -642 200 -640 401 -654 700 -14 299 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

4.4.1 Förändring i budget 2019:2 jämfört med budget 2019:1 

Nämnden kommer att upprätta en åtgärdsplan för 2019 som ska leda till att det negativa resultatet för 
2018 arbetas bort och verksamheten hamnar i balans med tilldelad ram. Den utökade ram som 
nämnden tilldelats är riktad till volymökning i form av start av nya boenden och fler beslut kring daglig 
verksamhet/sysselsättning. Det innebär att behov av utökad ram för att möta det ökade vård och 
omsorgsbehov som finns inom hela nämndens verksamhetsområden samt övervältring från FK inte är 
finansierat och måste därför följas löpande under 2019. 

Det finns inte  någon information om det 2019 kommer att finnas medel att rekvirera från 
socialstyrelsen då det gäller utökad habiliteringsersättning. Om inte en ökad kostnad för nämnden 
motsvarande 1 200 tkr per år. 

Chef i beredskap och ny föreskrift som ställer krav på arbetskläder är också nya utgifter som inte 
belastat nämnden 2018. Uppskattad kostnad är xxx tkr. 

Nytt för nämnden 2019 är att det i december 2018 fattats beslut om ett synnerligen kostsamt 
barnärende som i sin helhet kommer att belasta nämnden. Uppskattad kostnad på helår är 3 650 tkr. 

Effektivitetskravet på 0,5 % finns som en del i den upprättade åtgärdsplanen för en ekonomi i balans. 

4.4.2 Central administration 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

De tre centrala stödfunktionerna är; HR-funktionen, ekonomifunktionen samt kvalitet- och 
utvecklingsfunktionen. I detta innefattas även nämndadministration. Uppgiften är att stödja nämnden 
och verksamheterna med att uppnå satta mål och följa beslutade riktlinjer. 

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans inbegriper också de centrala stödfunktionerna och planerade 
anpassningar kommer att medföra behov av prioriteringar då det gäller uppdrag och direktiv. 

Prioriterat är processarbetet kopplat till nämndens handbok för styrning och ledning. Det inbegriper 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, uppföljning och kontroll av det verksamheterna utför 
och att under året identifiera en nivå för kvalitet som är möjlig att förhålla sig till utifrån tilldelad ram. 
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Arbetet med implementering av ledningssystemet för kvalitet sker i samverkan med övriga nämnder i 
det sociala klustret. För stödfunktionerna, främst kvalitets- och utvecklingsfunktionen, innebär arbetet 
att tillhandahålla processtöd till processägare och delta i processteam för kartläggning och utveckling av 
huvudprocesserna. 

Prioriterat är också nämndens arbete för att minska ohälsa och arbetet med kompetensförsörjning för 
att stärka bilden av nämnden som en attraktiv arbetsgivare. 

4.4.3 Politisk verksamhet 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  

Nämndens uppdrag förändrades delvis i samband med Kommunfullmäktiges beslut i budget 2018. 
Ändringen består i att del av verksamhet enligt Socialtjänstlag överfördes till Vård och äldrenämnden. 
Hösten 2018 beslutade KF om ett reviderat reglemente och utifrån detta genomför nämnden sitt 
uppdrag. Nämnden planerar att under 2019 ha elva nämndsammanträden och lika många sociala 
utskottsmöten. 

KF antog 2017-04-27 nytt reglemente för Funktionshinderrådet. Det innebär ett uppdrag för Sociala 
omsorgsnämnden att ansvara för ett lokalt funktionshinderråd. Under hösten 2018 gjordes ett 
uppföljning av nuvarande reglemente och utifrån detta planerar nämnden att 2019 kalla till fyra 
rådsmöten. 

4.4.4 Vård och omsorg i ordinärt boende 

4.4.4.1 Myndighetsutövning 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

I denna del av den samlade myndighetsutövningen enligt SOL i ordinärt boende beslutas om insatser i 
form av hemtjänst, daglig sysselsättning, korttidsboende, ledsagning, avlösning och boendestöd. 
Personer med LSS insatser över 65 år ökar succesivt och vid utökat behov beviljas dessa personer 
insatser enligt SOL. 

Sedan 2018-01-01 gäller lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård och ersätter den 
tidigare betalningsansvarslagen. Den beslutade överenskommelse som är upprättad mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen reglerar kommunens betalningsansvar och in- och 
utskrivningsprocessen i Västra Götaland. Den innebär att antalet dagar vid utskrivningsklara patienter 
inom psykiatrin succesivt fram till 2020-04-01 ska minska från 30 till 3 dagar. 

Den på sikt kortare tid som finns för att vårdplanera och identifiera behov kan leda till brist på 
korttidsplatser inom socialpsykiatrin och innebära framtida behov av att köpa externa placeringar som 
medför ökade kostnader. Nämnden ska utveckla arbetet med att lösa uppkomna och framtida behov 
med hemmaplanslösningar. Det är för nämndens verksamheter angeläget att framförda behov av 
särskilt boende där korttidsplatser finns med i överlämnad lokalresursplan 2019-2021 blir 
omhändertagna. 

Nämnden prioriterar ett närvarande ledarskap och därmed ökat fokus på styrning, ledning och 
uppföljning för att förbättra möjligheten att arbeta med en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats. 
Nämndens satsning har till stora delar givit önskad effekt vilket är särskilt viktigt då rekrytering av 
handläggare är en fortsatt utmaning. Vakanser inom myndighetsutövningen får konsekvenser i 
verksamhet även om prioritering av ärenden sker kontinuerligt. Konsekvensen av för få handläggare 
blir för brukaren och berörda kommuninvånare att uppföljningar av beslut försenas samt 
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handläggningstiden ökar. 

Hälso- och sjukvård 

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

Enheten för hälso- och sjukvård ser att behovet av handledning och stöd av legitimerad personal ökar i 
verksamheterna pga ökad vårdtyngd till följd av ålder och ökat behov av somatisk vård. Det innebär att 
förstärkning kommer att behövas inom denna yrkesgrupp för att möta behovet av vård och omsorg för 
nämndens målgrupper. 

Även inom enheten för hälso- och sjukvård finns brist på legitimerad personal som ger konsekvenser 
för brukare och personal. Det kan innebära svårigheter att följa upp fortsatta/förändrade behov för 
personer inskrivna i hemsjukvården där eventuell utskrivning skulle vara aktuell. 

4.4.4.2 Insatser 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Boendestöd 

Boendestöd är en biståndsbedömd insats enligt Socialtjänstlagen som riktar sig till personer med 
funktionsnedsättning. Stödet kan ges som instruktioner, vägledning, motivering och aktivering. 
Personalens arbetssätt genomsyras av att stärka den enskilde personens förmågor och vara aktivt 
stödjande. 

Sociala omsorgsnämndens boendestöd har de senaste åren haft höga kostnader jämfört med budget. 
De personalanpassningar som genomförts enligt åtgärdsplan 2017 och 2018 har gett viss effekt i form 
av minskade lönekostnader. Trots dessa åtgärder redovisar verksamheten negativ avvikelse för 
intäktsbudgeten och utfallet för 2018 pekar på ett resultat på - 3 000 tkr. Den negativa prognosen beror 
på att verksamheten inte når upp till målet för utförd brukartid motsvarande 65 - 70 %. Orsakerna till 
att verksamheten inte når målet på 65 - 70 % är att personer med beslut frekvent avbokar besök och 
det uppstår då bomtid som innebär uteblivna intäkter. Att enbart uppväga den negativa balansen 
genom fortsatta personalanpassningar är inte möjligt. 

Det är fortsatt en hög sjukfrånvaro bland medarbetarna i boendestödet. Under 2018 har verksamheten 
en sjukfrånvaro på ca 11 %. En stor andel av de sjukskrivna är långtidssjukskrivna vilket är svårt att 
påverka med nuvarande arbetssätt. Framtagen åtgärdsplan för en minskad sjukfrånvaro och en 
arbetstidsmodell med ökade möjligheter för medarbetarna till individuell schemaläggning har inte fått 
den effekt på ohälsan som verksamheten hade hoppats på och arbetet för att minska ohälsan är fortsatt 
ett högprioriterat område. Verksamheten har under 2018 genomfört ett pilotprojekt för ökad 
samplanering och effektivare användning av befintliga resurser. Detta förändrade arbetssätt bör under 
2019 få avsedd effekt både vad gäller ekonomi, arbetsmiljö och ohälsa. 

Nämnden prioriterar ett närvarande ledarskap för att öka möjligheten för styrning, ledning och 
uppföljning och då öka förutsättningarna för god arbetsmiljö och friskare medarbetare. 

Effekten av de personalanpassningar som genomförts blir för personen att hens behov av när och hur 
stöd och insatser ska genomföras har setts över för att uppnå nödvändiga effektiviseringar i 
verksamheten. För verksamheten och medarbetarna innebär detta en optimerad personal- och 
insatsplanering samt säkrad arbetsmiljö. Personen ska också ha beslut som motsvarar aktuellt behov av 
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boendestöd. 

Verksamhetsutveckling 

2018 års åtgärdsplan omfattar en översyn av utförandet i syfte att om möjligt, ytterligare effektivisera 
och omfördela resurser då de ekonomiska förutsättningarna utifrån kommunbidrag 2019 kräver det. 

Det pågår ett arbete för att se över vilka insatser som helt eller delvis kan ersättas med välfärdsteknik. 
Införandet av välfärdsteknologi kan initialt innebära ökade kostnader för nämnden i form av 
anskaffning av ny teknik och nya system. T ex digitala medicinskåp/dispenser som både är 
resurssparande och möjliggör till en ökad självständighet för den enskilde. 

Boendestödet ska även fortsätta arbetet med att utöka möjligheten till hemmaplanslösningar. I 
praktiken innebär detta att fler brukare får boendestöd istället för andra dyrare insatser. För att kunna 
möta upp framtida behov har nämnden identifierat att medarbetare inom området har behov av 
kompetensutveckling.  Identifierade områden är neuropsykiatri, motiverande förhållningssätt, 
lågaffektivt bemötande, Ett Självständigt Liv (ESL) etc. 

Grupperna med funktionsnedsättningar är sinsemellan heterogena, likaså gruppernas behov av insatser. 
Helhetsbilden av området kompliceras av att nya grupper tillkommit samt att det för vissa grupper 
finns en gränssnittsproblematik mellan socialtjänst och vård och omsorg. De tillhör inte alltid, med 
självklarhet, funktionshinderområdet men kommer sannolikt att behöva stora insatser framöver. Ett 
exempel är personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/autismspektrumstörningar i behov 
av boendestöd. 

Framtida utmaningar är bland annat att kunna erbjuda anpassat boende, stöd i boende och 
sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning samt att fånga upp unga med psykisk 
ohälsa tidigt så att adekvata insatser kan erbjudas. De effektiviseringar som genomförts ställer stora 
krav på att de beslut som fattas av biståndshandläggarna är aktuella och regelbundet omprövas. 

4.4.5 Vård och omsorg i särskilt boende 

4.4.5.1 Myndighetsutövning 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

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

För att inte utöka nuvarande nivå på antalet platser inom särskilt boende och balansera 
kostnadsökningar inom exempelvis hälso- och sjukvård och köpta tjänster är nämndens förebyggande 
arbete av stor vikt. Hemmaplanslösningar i form av stöd till personer i ordinärt boende behöver 
utvecklas tillsammans med boendestöd samt öppenvård där även bostadsfrågan är en central fråga för 
att insatserna på hemmaplan ska fungera. Brist på vård och omsorgsboende inom socialpsykiatrin kan, 
om det inte löses med hemmaplanslösningar innebära framtida behov av externt köpta placeringar och 
medföra ökade kostnader. Den totala kostnaden för tvång i öppenvård förväntas kvarstå under 2019 
och bidrar till nämndens underskott. 

I lokalresursplanen beskriver nämnden behovet av fler boende inom socialpsykiatrin i form av 
lägenheter med gemensamhetslokaler. Nämnden har 8-10 personer externt placerade inom 
socialpsykiatrin vars behov skulle kunna verkställas på hemmaplan om det fanns bostäder att tillgå för 
denna målgrupp. På sikt behöver även andra boendeformer utvecklas på grund av förändrade behov 
hos målgruppen. Nämnden har identifierat att det finns personer med beslut om bostad med särskild 
service inom socialpsykiatrin som pga ålder fått utökade behov av insatser i form av omvårdnad och 
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tillsyn och vars behov då i större omfattning är ett särskilt boende utifrån vård och omsorg. 

Nämndens ansvar vid myndighetsutövning och verkställighet då det gäller vård och omsorg i särskilt 
boende påverkas av ny lag om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård på samma sätt som 
lagen påverkar samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård i ordinärt boende (4.4.3.1) 

Nämnden prioriterar ett närvarande ledarskap och därmed ökat fokus på styrning, ledning och 
uppföljning för att förbättra möjligheten att arbeta med en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats. 
Nämndens satsning har till stora delar givit önskad effekt vilket är särskilt viktigt då rekrytering av 
handläggare är en fortsatt utmaning. Vakanser inom myndighetsutövningen får konsekvenser i 
verksamhet även om prioritering av ärenden sker kontinuerligt. Konsekvensen av för få handläggare 
blir för brukaren och berörda kommuninvånare att uppföljningar av beslut försenas samt 
handläggningstiden ökar. 

Hälso- och sjukvård 

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

Enheten för hälso- och sjukvård ser att behovet av handledning och stöd av legitimerad personal ökar i 
verksamheterna pga ökad vårdtyngd till följd av ålder och ökat behov av somatisk vård, även i takt med 
att det öppnas nya gruppbostäder. Det innebär att förstärkning kommer att behövas inom denna 
yrkesgrupp för att möta behovet av vård och omsorg för nämndens målgrupper. 

4.4.5.2 Insatser 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Socialpsykiatri Gruppbostäder 

Av socialtjänstlagen (2000:453, SoL) och lagen (1993:387, LSS) framgår att kommunen har ett särskilt 
ansvar när det gäller boendet för personer med funktionshinder. För dessa personer ska kommunen 
inrätta bostäder med särskild service. 

Socialstyrelsen har nationellt riktat kritik mot att antalet personer i gruppbostäder inom socialpsykiatri 
(SoL) är för högt. Krav på färre personer per gruppbostad kan på sikt komma att påverka 
utformningen av framtida gruppbostäder. 

Nämnden har i lokalförsörjningsplan angett behovet av fler gruppbostäder inom socialpsykiatrin. Fler 
gruppbostäder behövs både för att ersätta äldre och ej funktionella enheter samt för att kunna verkställa 
beslut om bostad med särskild service enligt SoL i egen regi. Ett alternativ är att den interna rörligheten 
på gruppbostäderna och i staden ökar. För att hantera bristen på bostäder med särskild service och för 
att kunna verkställa beslut om bostad behöver nämnden motivera de boende att när behov förändras 
flytta till ett boende där rätt kompetens finns. När förändrat behov är kopplat till ålder skulle Vård- och 
Äldrenämndens särskilda boenden kunna vara ett alternativ. 

De personer som bor i bostad med särskild service har stora svårigheter att få egna lägenheter på den 
öppna bostadsmarknaden. De som med rätt stöd skulle klara av eget boende blir kvar i gruppboendet 
eller på korttidsenheter. De får inte möjlighet att utvecklas vidare till självständighet och flödet i 
verksamheten hämmas. 

Nämndens behov av fler korttidsplatser och övriga behov av bostäder enligt SoL är beskriven i 
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kommande lokalförsörjningsplan och det är angeläget att i dialog med Lokalförsörjningsnämnden söka 
lösningar som förhindrar att beslut verkställs externt pga brist på boende- och korttidsplatser. 
Omvärldsbevakningen visar att nya personer med behov ibland har andra, ofta mer komplexa behov 
som inte alltid kan mötas i nuvarande verksamheter. En del i komplexiteten är samsjuklighet i form av 
psykiska funktionshinder och missbruk, men även annan samsjuklighet. 

Åldersstrukturen på nämndens boenden har förändrats. Andelen brukare över 65 år är 25 % och 
andelen brukare över 70 år är 15 %. För att nämnden ska klara av framtidens utmaningar och leva upp 
till lagens intentioner, samtidigt som andelen äldre ökar, med mer omfattande vård- och omsorgsbehov 
och säkra en god arbetsmiljö är behovet av förändrat arbetssätt stort. Boenden med inriktning mot 
psykiatri, har behov av en högre personaltäthet jämfört med t ex ett vård- och omsorgsboende. Hur 
hög personaltäthet som behövs beror på hur omfattande de boendes vårdbehov är och antalet boende. 
Tjänstgöringsfaktor 0,80–1,2 heltid per boende är vanligt enligt den omvärldsbevakning som 
genomförts. Fortsatta anpassningar är nödvändiga utifrån tilldelad ram vilket innebär för brukarna att 
insatser och genomförande behöver ses över. 

Verksamhetsutveckling 

Arbetet pågår för att se över vilka insatser som helt eller delvis kan ersättas med välfärdsteknik. 
Införandet av välfärdsteknologi kan initialt innebära ökade kostnader för nämnden i form av 
anskaffning av teknik och system. 

Som en följd av de boendes mer komplexa behov av vård och omsorg identifierar nämnden också att 
medarbetarnas kompetens behöver anpassas och utvecklas under de kommande åren. Utifrån tilldelad 
ram har nämnden inte möjlighet att erbjuda den kompetensutveckling som beskrivs utifrån brukarnas 
behov vilket kan få konsekvenser i form av försämrad kvalitet. 

Framtida utmaningar är bland annat att kunna erbjuda anpassat boende t ex boende för äldre personer 
med psykiatriska diagnoser och samtidigt stora behov av somatisk omvårdnad, individanpassat stöd i 
boendet och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Införandet av 
välfärdsteknologi är också en framtida utmaning. Att välja rätt produkter och tjänster samt att 
presentera välfärdsteknologi för de boende på ett sådant sätt att de ger sitt samtycke att den används. 

4.4.6 LSS och SFB 

4.4.6.1 Myndighetsutövning 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

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, 
korttidsvistelse samt korttidstillsyn för skolungdomar. 

Vad gäller personlig assistans är kommunen ansvarig för kostnaden när de grundläggande behoven 
uppgår till högst 20 timmar per vecka. Den som har behov av personlig assistans för sina 
grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka har efter beslut rätt att få assistansersättning enligt 
SFB från FK men kommunen har alltid kostnaden för 20 timmar per vecka. 

Försäkringskassan har gjort ett ställningstagande efter dom i Högsta förvaltningsdomstolen i juni 2015 
som innebär att endast personer med psykisk funktionsnedsättning kan få assistanstid för det femte 
grundläggande behovet, "annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade". 
Det har inneburit kostnadsökningar inom personlig assistans för Sociala omsorgsnämnden eftersom en 
stor mängd beslut efter omprövning av FK 2016-2017 kom att hamna under 20 timmar grundläggande 
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behov och därmed överfördes till kommunen. 

Antalet personer med insatsen personlig assistans enligt LSS ökade under 2017, från 43 till 59 brukare 
jan-dec, det motsvarar 8271 timmar i jan till 13 719 timmar i dec. Ökningen från 2017 kvarstår 2018 
och fortsätter att påverka kostnaderna för nämnden 2019. Nämndens tilldelade budget täcker inte den 
volymökning som varit 2017-2018 och den fortsatt höga volym som förväntas kommande år till följd 
av detta. 

Nämndens kostnader för individärenden med komplexa behov kommer att öka under 2019. 

Med anledning av ny lag from 180401 som innebär att personlig assistans enligt LSS ska kunna beviljas 
för väntetid och beredskap under dygnsvila, mellan hjälpinsatser vid aktiviteter utanför hemmet samt ny 
dom gällande egenvård från HFD så förväntas nämndens kostnader öka ytterligare under 2019. Antal 
ärenden samt timmar följs noggrant månadsvis av nämnden. 

13 april 2018 meddelade HFD att sondmatning utgör ett grundläggande behov enligt 9 a § första 
stycket LSS. Konsekvenser av lagändring samt HFD avgörande kring sondmatning analyseras 
månadsvis genom att följa antalet brukare med beslut om personlig assistans samt beviljade timmar. 

Kostnaden för sjukersättning till privata assistansanordnare beräknas till 3 700 tkr under 2018 och 
förväntas kvarstå på samma nivå 2019. 

Inom daglig verksamhet tillämpas sedan juni 2010 Lagen om valfrihetssystem (LOV) för daglig 
verksamhet inom LSS. Brukaren har möjlighet att välja utförare och villkoren för privata utförare är de 
samma som för kommunens utförare. Ersättningssystemet bygger på deltagarnas behov av omvårdnad, 
personalstöd och närvaro, hel eller deltid. 

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

Nämnden prioriterar även i detta område ett närvarande ledarskap och därmed ökat fokus på styrning, 
ledning och uppföljning. Utredningar och uppföljningar inom LSS ska fortsatt leda till att utredningar 
och beslut strikt följer rättspraxis och domstolsbeslut. Det är en kvalitets- och rättssäkerhetsfråga av 
stor vikt för den berörda målgruppen. Nämnden kommer fortsatt att få hantera vakanser inom 
handläggargruppen och prioritering av ärenden sker kontinuerligt samt planering av uppföljningar 
tillsammans med enhetschef för att följa antal ärenden samt handläggningstider. 

Hälso- och sjukvård 

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

Enheten för hälso- och sjukvård ser att behovet av handledning och stöd av legitimerad personal ökar i 
verksamheterna pga ökad vårdtyngd till följd av ålder och ökat behov av somatisk vård, även i takt med 
att det öppnas nya service- och gruppbostäder. Det innebär att förstärkning kommer att behövas inom 
denna yrkesgrupp för att möta behovet av vård och omsorg för nämndens målgrupper. 
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4.4.6.2 Insatser 

4.4.6.2.1 Gruppbostäder 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Personer som omfattas av LSS ges rätt till en av kommunen anvisad bostad med särskild service för 
vuxna (§9:9). En bostad kan vara utformad på olika sätt men tre huvudformer kan urskiljas: 
gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad. Gruppbostad och servicebostad är att 
betrakta som ”bostäder med särskild service” vilket inte gäller boendeformen ”annan särskild anpassad 
bostad”. För samtliga boendeformer gäller att bostaden skall vara fullvärdig, att det är den enskildes 
privata och permanenta hem och att den inte har en institutionell prägel. I bostad med särskild service 
enligt LSS skall omvårdnaden ges utifrån individuella behov och önskemål, med syfte att tillförsäkra 
den enskilde goda levnadsvillkor. 14+1 av nämndens gruppbostäder/servicebostäder drivs sedan 2011 
på uppdrag av nämnden i entreprenadform. Nämnden har utföraransvar  för verkställigheten i 
resterande 26 gruppbostäder samt en mötesplats för personer som inte har daglig verksamhet. 

2019 saknar fortfarande 118 lägenheter (inkl entreprenaderna) standard enligt de generella 
byggbestämmelser som gäller för bostäder i allmänhet som också ska gälla för en bostad med särskild 
service (Boverkets byggregler, BBR, 3:22, 3:221 - 3:223). Att en stor andel lägenheter är att betrakta 
som ej fullvärdiga och anpassade får för de boende konsekvenser på kort och lång sikt då lägenheterna i 
många fall uppfattas som omoderna och inte stödjer möjligheten till självständighet. En del av dessa 
kan därför inte heller erbjudas till nya hyresgäster. Flertalet är heller inte anpassade utifrån arbetsmiljön 
för personalen då det saknas utrymmen för både kontor och omklädningsrum. Nämndens verksamhet 
kan påverkas då den är beroende av att Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) godkänner varje 
bostad i samband med tillsyner och entreprenadupphandlingar. Nämnden beskriver i lokalresursplanen 
2019-2021 angelägenheten av nybyggnation och att ej fullvärdiga boende åtgärdas för att alla personer i 
Borås Stad skall ha en fullvärdig bostad och för att nämnden ska kunna verkställa fattade beslut utan 
risk för framtida vitesförelägganden. 2018 var det 11 personer som hade ett beslut om bostad med 
särskild service och som inte är verkställda. 9 personer har också lämnat in intresseanmälan för 
önskemål om en lägenhet. Sammanlagt är det 20 personer som är i behov av bostad inom de närmaste 
fem åren där övervägande andel är födda på 90-talet. April 2019 öppnas två nya gruppbostäder, till en 
av dessa flyttar hyresgästerna från den sista gruppbostaden i Borgstena. 

Personer inom funktionshinderverksamheten befinner sig i ett generationsskifte där samhällets 
utveckling lett till en ny generation ungdomar med utvecklingsstörning, med nya behov och 
förväntningar på livet som kräver nya tankesätt. Åldersstrukturen inom nämndens gruppbostäder är 
idag 21 - 93 år och de personer som idag bor i gruppbostad är ofta mycket äldre än de unga vuxna som 
står i kö för att få en lägenhet. Den utvecklingen fortsätter och det blir allt svårare att erbjuda lämplig 
lägenhet till de personer som står i kö då hyresgästerna når en hög ålder och de befintliga lägenheterna 
inte blir lediga i samma takt som tidigare. De senaste åren har även äldre personer som bor i 
servicebostad fått ökade behov av stöd på grund av tex ålderdom och sjukdomar som gör att de måste 
flytta till ett gruppboende vilket resulterar ett ökande tryck på gruppbostäder och en minskad 
efterfrågan på servicebostäder. 

 Verksamhetsutveckling 

Första generation äldre med utvecklingsstörning är en ny nationell utmaning då det inte har byggts en 
äldreomsorg för den här målgruppen. Hyresgästerna blir allt äldre och många får olika åldersrelaterade 
försämringar och sjukdomar vilket ger ökade vårdinsatser och behov av höjd grundbemanning av 
personal både på dag- och nattpass. Behov av utbildning inom demensvård är stort då fler hyresgäster 
drabbas av detta. Vaken nattjänst har ökat med 10 ÅA mellan 2014-2018 och i februari 2019 startar en 
nattorganisation med en ambulerande del då korta insatser ökat nattetid på flera enheter för att 
effektivisera och samplanera med flera enheter för säkra upp personal nattetid.  För att möta behovet 
av ökat vård och omsorgsbehov med goda levnadsvillkor äskade nämnden om utökad ram 2019. 
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Nämndens äskande innebar ingen utökad ram och därmed kvarstår utmaningen att möta det ökade 
behovet av vård och omsorg och att kompetensutveckla  medarbetare. 

Socialstyrelsen skriver i sin kartläggning 2015 att de "identifierat att personal som ger stöd, service och omsorg 
enligt LSS till personer med funktionsnedsättning bör få ett kompetenslyft" och påtalar att det finns ett stort behov 
av stimulansmedel. Förhoppningen är att regeringen tar ett sådant beslut. Fram tills dess måste 
nämnden inom ram för tilldelade resurser prioritera en förstärkning av den pedagogiska kompetensen 
och rikta utbildningssatsningarna dit där det är påtagligt att det krävs kompetens för att säkra kvalité i 
verksamheten. Ett mycket utsatt område är nämndens enheter för personer med svår autism. 

Anpassning till ett lokalt kollektivavtal påbörjades 2014 och innebar heltider utan delade turer och 
tidsreglerade arbetspass. Planeringen var att samtliga enheter skulle gjort sin anpassning våren 2016. 
Nämnden har inte lyckats med att genomföra förändringen som planerat för att göra de anpassningar 
som krävs i schema och för att neutralisera ökade kostnader. Utmaningen för nämnden är, och har varit 
behovet av en utökad grundbemanning och att gruppbostädernas bemanningsbehov är morgon, 
em/kväll och helg. Nämnden kommer 2109 göra ett omtag och fortsätta det samarbete som pågår för 
att  samplanera där det är möjligt. Flera enheter har beviljats avsteg från kollektivavtalet då 
hyresgästerna inte klarar byte av personal under ett arbetspass. 

4.4.6.2.2 Daglig verksamhet 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Enligt LSS kan personer som tillhör lagens personkrets 1 och 2, personer som har en 
utvecklingsstörning, autism, övriga neuropsykiatriska funktionshinder eller som fått en betydande och 
bestående hjärnskada, ha rätt till daglig verksamhet. Insatsen riktar sig till personer i yrkesverksam ålder 
som inte arbetar eller utbildar sig. Daglig verksamhet ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, 
meningsfullhet och gemenskap. 

Ett övergripande mål med insatsen är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete på kortare eller 
längre sikt. Verksamheten bör innehålla både habiliterande och mer produktionsinriktade uppgifter. 
Möjlighet till arbete på den öppna arbetsmarknaden ska prövas regelbundet. 

Daglig verksamhet bedrivs enligt LOV, lagen om valfrihet. För deltagare som väljer Borås Stad har 
Sociala omsorgsnämnden utföraransvar. Sociala omsorgsnämnden har både egna arbetsplatser och 
arbetsplatser som är integrerade på olika företag och föreningar. För de deltagare som står längst ifrån 
arbetsmarknaden erbjuds aktivitet/upplevelse. 

Verksamhetsutveckling 

En ny generationens deltagare ställer krav på annan typ av verksamhet. Ett aktivt arbete behövs för att 
kunna erbjuda nya och anpassade aktiviteter och arbetsuppgifter.  Effekten av att fler beviljas Daglig 
verksamhet, samt att behoven är mer komplexa hos den enskilde deltagaren, leder till en förtätning i 
befintlig verksamhet. Nämnden ska genomföra en översyn och vid behov en anpassning av arbetstider 
och öppettider. Behov finns av att starta nya verksamheter. 

En översyn visar att flera lokaler inte är verksamhetsanpassade och att arbetsmiljön för både deltagare 
och personal inte är optimal. Inventarier behöver bytas ut pga ålder och flera enheter har slitna ytskikt. 

Det finns behov av att utveckla personalens kompetens och en kompetensplan ska tas fram för att 
säkra kvalitet på verksamheten. Efterfrågan av pedagoger finns. Verksamheten har höga 
sjukskrivningstal vilket leder till minskad kontinuitet och ökad otrygghet för den enskilde deltagaren. 
Ett verksamhetsnära ledarskap med fokus på ökad hälsa är en förutsättning för att arbeta aktivt med 
frisk- och sjukskrivningstalen. 

Nämndens möjlighet att inom ersättningsnivån från LOV möta deltagarnas och verksamheternas krav 
på utveckling är mycket begränsad. Eftersom kommunen är ytterst ansvarig för att verkställa beslut 
bedrivs verksamhet för deltagare med komplexa behov. Det krävs ökad bemanning och stora 
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anpassningar som ej ersätts fullt ut enligt LOV. Verksamheten måste följa upprättad handlingsplan 
vilket innebär anpassningar för en ekonomi i balans. Inför 2019 görs en minskning på 50 % 
enhetschefstjänst för att arbeta för en budget i balans. Ett samarbete pågår med boendesektionen och 
personlig assistans för att samplanera personal. 

4.4.6.2.3 Servicebostäder 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Servicebostäder LSS 

I SoL och LSS framgår att kommunen har ett särskilt ansvar när det gäller boendet för personer med 
funktionshinder. För dessa personer ska kommunen inrätta bostäder med särskild service. I bostad med 
särskild service enligt LSS skall omvårdnaden ges utifrån individuella behov och önskemål, med syfte 
att tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor. En sådan boendeform är servicebostad. 

Framtidens boende behöver troligen vara än mer individualiserat än vad som är fallet idag. Enligt en 
studie utfört av SKL har det hittills fokuserats allt för mycket på gruppbostäder. Idag finns ett större 
behov av mer individualiserade boendeformer. Det kommer i framtiden bli betydligt mer vanligt att 
personer med funktionshinder bor i ordinärt boende med olika former av stöd. 

Nämnden noterade att det 2018 fanns faktorer som påverkade enheternas ekonomi negativt och att det 
fortsätter likadant även 2019. Nämnden har en ökad kostnad på grund av att de som bor på våra 
servicebostäder blir äldre och avslutar sin dagliga sysselsättning, vilket leder till behov av mer tillsyn och 
sysselsättning i hemmet och därmed behov av ökade personalresurser. Till exempel kommer fler 
enheter att ha behov av vaken nattpersonal vilket ytterligare ökar kostnaderna. Det finns även behov av 
att verkställa beslut där hens behov är en helt egen, begränsad personalgrupp, liknande verkställande av 
personlig assistans. Fortsatta anpassningar är nödvändiga utifrån tilldelad ram vilket innebär för 
brukarna att insatser och genomförande behöver ses över. 

Verksamhetsutveckling 

Nämnden ser ett behov av att öka kompetensen kring omvårdnad, neuropsykiatri, psykiatriska 
diagnoser och demens på flera servicebostäder för att kunna erbjuda de som bor på boendena en 
specialkompetens när behovet uppstår. 

Det är också nödvändigt med ett förändrat arbetssätt och att ta del av nya metoder för ett medskapande 
arbetssätt och ökad delaktighet för de boende som fungerar och engagerar. 

Ett behov kan också ses av att möta den ökning av personer med dubbelbottnad problematik i form av 
en utvecklingsstörning i kombination av psykisk ohälsa. Även där är det nödvändigt att öka personalens 
kompetens inom nämndens servicebostäder. 

På samma sätt som i övriga delar av nämndens verksamheter arbetas det med att anpassa scheman till 
gällande kollektivavtal. Syftet är dels att personalen ges möjlighet att påverka sina scheman, dels att 
nämnden uppnår en optimerad bemanning utifrån verksamheternas behovsanalyser. Nämndens höga 
ohälsotal ses också på några av servicebostädernas enheter med ökade kostnader för både poolpersonal 
och beordrad övertid. 

Framtida utmaningar är bland annat att ange kommande behov av servicebostäder. För planeringens 
skull krävs ett fortsatt samarbete med lokalförsörjningsförvaltningen och ett ökat samarbete med 
gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen och att elevernas framtida behov kan följas redan från 
tidigare åldrar. 
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4.4.6.2.4 Personlig assistans och korttid 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Personlig assistans 

Vi verkställer beslut om assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) och assistans enligt LSS. 

För att möta nya behov med anledning av Försäkringskassans tolkning av rätt till insatser enligt LSS 
inrättade nämnden 2018 ett LSS-Team. Teamet arbetar som assistenter till flera olika brukare där de 
utför kortare insatser flera gånger per dygn. Teamet samarbetar i de fall det är lämpligt också med 
annan LSS verksamhet. 

Personlig assistans innebär att målet är att en mindre personalgrupp anställs för att utföra den beviljade 
insatsen. Insatsen skall planeras i samråd med brukaren. Vidare är verksamheten konkurrensutsatt och 
brukaren har rätt att byta utförare. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att skyndsamt hantera 
sådan övertalighet som uppkommer i en sådan situation genom att erbjuda andra arbeten inom 
nämndens område.  Även det motsatta där de externa utförarna väljer att avstå uppdraget eller att 
brukaren säger upp det privata företaget förekommer. Detta innebär att nämnden utifrån kommunens 
yttersta ansvar ska ordna med personlig assistans. Enligt Konkurrensverket har kommunen högre 
kostnader till följd av det yttersta ansvaret för att brukarna skall får de insatser de har rätt till. 

Nämnden påverkas som utförare i de ärenden där det ingår nattjour (kollektivavtal). Nämnden betalar 
lön för t.ex. 4 timmar och får ersättning från Försäkringskassan för 2 timmar per natt. Varje 
"nattärende" går minus ca 300 tkr per år, 18 ärenden är till försäkringskassan och 2  LSS, vilket innebär 
ett beräknat minus om ca 6 000 tkr per år. 

Ett nytt system för att säkra och effektivisera rapporteringen till FK, för utförda assistanstimmar, har 
införts 2018. Nämnden kan konstatera att det ännu inte fungerar tillfredsställande, vilket innebär att 
ersättningen från FK fortfarande släpar då rapportering i många fall fortfarande får ske manuellt. 
Analys och framtagande av bättre nyckeltal gällande hur mycket olika assistansärenden kostar pågår 
löpande och kommer att fortsätta under 2019. 

Kollektivavtal gällande heltider, delade och långa/korta turer har inneburit en ökad kostnad. Personlig 
assistans samplanerar med övriga verksamheter. 

Korttid 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är till för att ge den enskilde möjligheten till rekreation och 
miljöombyte eller för att ge anhöriga tillfällen till avlösning. Från och med 2019 efter avveckling av ett 
boende finns det nu tre boenden för korttidsvistelse med inriktning mot barn, ungdomar och vuxna, 
lägerverksamhet för barn och ungdomar under 23 år samt stödfamiljer. 

Det har varit en nedåtgående trend på efterfrågan av korttidsplatser under flera år. Utifrån den översyn 
av verksamhet som nämnden under 2018 initierade till har en enhet avvecklats. Även i denna 
verksamhet möter nämnden den nya generationen ungdomar och de förändrade förutsättningar som 
det medför. Nämnden verkställer flera beslut där barn är ensamma på en enhet eftersom de inte på 
grund av sitt funktionshinder kan vara tillsammans med andra deltagare. Nämndens behov av att 
anpassa kostnader till budgetförutsättningarna gör att behoven av utveckling inom 
korttidsverksamheten måste ske inom tilldelad ram. 

4.4.7 Övrig vård och omsorg för äldre och funktionshindrade 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Biståndsbedömd sysselsättning och öppna mötesplatser inom Socialpsykiatrin 

Sociala omsorgsnämnden ansvarar för utförande av sysselsättning för socialpsykiatrins målgrupper. 
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Verksamheten finns ute på olika företag och i Borås Stad. Sociala omsorgsnämndens bedriver 
biståndsbedömd daglig sysselsättning och öppen verksamhet i form av mötesplats. För att möta 
behoven hos deltagare med biståndsbedömd sysselsättning integreras vissa deltagare i befintlig Daglig 
verksamhet enligt LSS. 

Verksamhetsutveckling 

I delprojekt ”Kvalitet för brukare i Funktionshinderverksamheten” i omvårdnadsprojektet ”Ett gott liv 
var dag” från 2015, framkom önskemål om en egen träffpunkt för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar som står utan daglig sysselsättning och eller utanför arbetsmarknaden. 
Nämnden har 2018, på uppdrag av kommunfullmäktige utrett behov av en träffpunkt för målgruppen. 
Slutsatsen i rapporten blev att det inte var en ”träffpunkt”, som personer med psykiska 
funktionsnedsättningar behöver utan ett aktivitetshus. I budget 2019 ges nämnden i uppdrag att  utreda 
hur en verksamhet som stödjer och skapar en meningsfull och aktiv fritid för de personer som inte är 
på daglig verksamhet eller har slutat med den skulle kunna utformas för att motverka isolering och 
stillasittande. Nämnden kommer att i dialog med andra aktuella nämnder och brukarorganisationer och 
med ett medskapande förhållningssätt utreda möjligheter, förutsättningar, samarbete, lämplighet för att 
aktivitetshus som motverkar isolering, passivitet och utanförskap, och som stödjer ett mer aktivt liv och 
umgänge. 

Nämndens öppna mötesplatser är ett exempel på verksamhet som inte är en lagstadgad verksamhet. 
Under 2019 har nämnden fortsatt behov av anpassningar och om framtagen åtgärdsplan inte får full 
effekt bör nämnden överväga behovet av att se över och ev. avveckla verksamheter som nämnden inte 
har lagstadgad skyldighet att bedriva t ex Sociala omsorgsnämndens öppna mötesplatser. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Funktionshinderverksamhet LSS 

5.1.1 Övergripande 

5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Antal personer med 
LSS-beslut 

915 990 1 010 

5.1.2 Personlig assistans 

5.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Antal personer med 
personlig assistans 
enligt LSS 

68 52 62 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Antal personer med 
personlig assistans 
enligt SFB 

187 201 185 

Antal beviljade timmar 
personlig assistans 
enligt LSS 

133 217 78 130 126 126 

Antal utförda timmar 
personlig assistans 
enligt LSS 

111 940 78 130 126 126 

Genomsnittlig kostnad 
per person med 
personlig assistans 
enligt LSS och SFB 

349 064 342 168 398 234 

5.1.3 Daglig verksamhet 

5.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Antal personer med 
beslut om daglig 
verksamhet 

450 459 480 

-- varav personer med 
externt köpta platser 
enligt LOV 

88  85 

-- varav personer med 
externt köpta platser (Ej 
LOV) 

19  14 

Genomsnittlig kostnad 
per person med daglig 
verksamhet 

140 696 134 957 137 926 

5.1.4 Korttidsvistelse 

5.1.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Antal personer med 
beslut om 
korttidsvistelse 

131 167 152 

Genomsnittlig kostnad 
per person med 
korttidsvistelse 

174 390 145 954 149 165 



Sociala omsorgsnämnden, Budget 2019:2 28(30) 

5.1.5 Bostad med särskild service 

5.1.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Antalet personer med 
verkställda beslut om 
boende 

339 365 365 

-- varav antal personer 
med externt köpta 
platser (Ej LOV) 

14  15 

Antal tillgängliga 
lägenheter i LSS-
boenden 

307 319 330 

Genomsnittlig kostnad 
per person med boende 

720 101 719 606 735 437 

Personer med verkställda beslut kan räknas två gånger vid flytt. 

Antal lägenheter som drivs på entreprenad är: Gruppboende 64 st och Servicebostäder 28 st. 

Två nya enheter kommer att öppnas under 2019 vilket gör att antalet tillgängliga lägenheter kommer att 
öka. 

5.2 Funktionshinderverksamhet SOL 

5.2.1 Övergripande 

5.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Antal personer med 
beviljade insatser 

655 594 607 

5.2.2 Bostad med särskild service 

5.2.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Antal personer med 
särskilt boende 

91 90 92 

-- varav personer med 
externt köpta platser 

16  17 



Sociala omsorgsnämnden, Budget 2019:2 29(30) 

5.2.3 Insatser i ordinärt boende 

5.2.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Antal personer med 
Boendestöd 

374 415 420 

Antal utförda timmar 
Boendestöd 

21 121 27 504 27 566 

Antal timmar boendestöd budget 2018: ändrad 14/6-18 pga felräkning upptäckt. 

5.2.4 Korttidsvård 

5.2.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Antal personer med 
korttidsvård 

55 84 86 

Utförda dygn 
korttidsvård 

2 125 2 087 2 133 

5.2.5 Daglig sysselsättning 

5.2.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Antal personer med 
sysselsättning enligt 
SoL 

85 100 102 

5.2.6 Övrigt 

5.2.6.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Antal personer med 
trygghetslarm 

206 208 213 

Antal personer med 
hemvårdsbidrag 

14 16 16 
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6  Investeringar 

Projekt 
Total 
utgift 

Prognos 
tom 2018 

Budget 
2019 

Plan 2020 Plan 2021 

Skogsfrugatan 0  500   

Gyllingtorpsgatan 0  500   

Backhagvägen 0   500  

Sörmarksliden 0   500  

Färgargatan 0   500  

Gruppbostad SoL    500  

      

      

Summa 0  1 000 2 000  

Investeringar avser inventarier till nybyggda boenden. Skogsfrugatan och Gyllingtorpsgatan beräknas 
vara klara för inflyttning under första halvåret 2019. 
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Lokalresursbehovsplan för planperioden 2020 – 2022  
 

Inledning 
Sociala omsorgsnämndens målgrupper är personer med funktionsnedsättning som behöver 
insatser utifrån både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS). De typer av bostäder och lokaler som behövs är följande:  

 

Särskilt boende enligt LSS: 

Utifrån Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) : § 9, punkt 9: Bostad med  

särskild service för vuxna, eller annan särskilt anpassad bostad. 

Gruppbostad: Ett boende för max 6 personer i fullvärdiga egna lägenheter, i direkt anslutning 
till gemensamma utrymmen för samvaro och möjligheter att tillaga gemensamma måltider, 
och att där få ett kontinuerligt personalstöd.   

Servicebostad: Denna boendeform är ett steg närmare ett helt självständigt boende i egen 
lägenhet. Personen bor i separata fullvärdiga egna lägenheter, c:a 8-12 stycken, med tillgång 
till en gemensam s.k. baslägenhet för samvaro och personalstöd i närmiljön. De lägenheter 
som erbjuds ska vara fullvärdiga enligt boverkets regler.  

 

Särskilt boende enligt SoL: 

Utifrån socialtjänstlagen (SoL) 5 kap. 7 §: Individuellt prövat boende i form av bostäder med 

särskild service som kommunerna ska inrätta för människor som av fysiska, psykiska och 

andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring, och som till följd av dessa behöver ett 

sådant boende. 

Dessa boenden har i Borås mellan 10 – 20 personer per boendeenhet, beroende på vilket 
stöd som behövs. De lägenheter som erbjuds skall vara fullvärdiga enligt boverkets regler.  

 

Lokaler för korttidvistelse enligt LSS: 

Korttidsvistelse är till för att ge den enskilde möjlighet till rekreation och miljöombyte eller för 
att ge anhöriga tillfälle till avlösning. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en annan 
familj eller på något annat sätt t.ex. läger- eller kolonivistelse.  

 

Lokaler för korttidsvistelse enligt SoL:  

Insatsen är till för den enskilde vars aktuella behov inte kan tillgodoses i det egna hemmet. 
Syftet med insatsen är att utreda behov och söka lämpliga insatser för boende i enskilt hem 
eller bostad med särskild service. Att ge tillfällig avlastning och återhämtning eller vid tillfälligt 
utökat behov av insatser efter sjukhusvistelse.  



 
 

 
 

Lokaler för Daglig verksamhet/sysselsättning:  

Daglig verksamhet (LSS) är en insats för personer i yrkesverksam ålder som saknar 
förvärvsarbete och inte utbildar sig. Insatsen omfattar personer med utvecklingsstörning, 
autism eller autismliknande tillstånd, samt personer med betydande och bestående 
begåvningsmässigt funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre 
våld eller kroppslig sjukdom.  Från och med år 2017 har även målgruppen personer med 
psykisk ohälsa rätt att ansöka och beviljas sysselsättning enligt SoL. 

 

Nuläge: 
Särskilt boende enligt LSS:  

LSS-bostäder omfattar 49 enheter med 314 lägenheter. I dagsläget söker nästan uteslutande 
yngre personer ett LSS-boende, men åldersstrukturen på flertalet LSS bostäder är hög. 
Boendebeslut för personer med komplicerade behov har ökat, medan beslut för personer 
med ett lättare stödbehov har minskat över tid. Gällande servicebostäder har det blivit 
svårare att få lägenheter uthyrda som inte är belägna nära baslägenheten, då de flesta av de 
personer som numera får ett beviljat beslut om bostad inte klarar att bo på avstånd från en 
baslägenhet.  

Under 2018 har Servicebostaden på Våglängdsgatan 129 avvecklats och ersatts av 
Klintesväng 10, som övertagits från Vård- och äldrenämnden. I samband med detta har 
verksamheten då utökats med 5 lägenheter, till 15 st. Detta är ett boende med närhet till 
baslägenhet. 

Gruppbostaden Slättvägen 7 i Borgstena har avvecklats och de personer som fanns kvar där 
har flyttat till annan bostad. 

Två nya gruppbostäder är planerade att tas i bruk under våren 2019. En av dessa kommer 
att ersätta Slättvägen 1 i Borgstena. Den andra blir ett nytt boende för yngre personer.  

Efterfrågan på boende för vuxenhjärnskadade har minskat så därför har beslut fattats om att 
omdisponera boendet på Våglängdsgatan 83 B, till att vara ett LSS demensboende, då vi ser 
att detta behov har ökat. 

Under 2019 är det planerat att starta upp byggprocessen för tre nya gruppbostäder LSS. 

Lokalförvaltningen har fått i uppdrag att göra en förstudie om det är möjligt att bygga om 
Brotorpsgatan 2 till ett LSS-boende för barn med tre fullvärdiga lägenheter, för personer med 
komplicerade behov.  

 

Särskilt boende enligt SoL:  

Socialpsykiatrin har sex boenden varav ett i form av serviceboende med personal endast på 
dagtid. Sedan ett par år tillbaka har äldre otidsenliga lokaler (Billdalsgatan och Badhusgatan) 
ersatts med två nya boende men antalet lägenheter har totalt endast utökats med två 
stycken sedan 2007. Det planeras för ett nytt boende under 2020 som delvis ersätter 
Jössagatan 3 (etapp 1). Det är fortsatt stora behov av nya boenden för att helt kunna ersätta 
Jössagatan 3 (etapp 2) samt för att också kunna ersätta servicebostad Söderforsgatan 17.  



 
 

 
Borås Stad har idag 84 lägenheter för målgruppen. Det finns ytterligare fyra lägenheter, 
avsedda för korttidvistelse, utöver antalet angivna lägenheter. Dessa är kopplade till 
Jössagatan 3. 

I samband med att den nya lagen – lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård 
träder i kraft from 2019-01-01 kan det innebära ett ökat behov av korttidsplatser i väntan på 
beslut om permanent plats på något av stadens egna boenden. En utökning av antalet 
korttidsplatser bör också innebära att vi minskar risken av att köpa externa platser. 

 

Daglig verksamhet/sysselsättning:  

Verksamheterna bedriver i dag verksamhet i 15 lokaler. Deltagare erbjuds platser på aktuella 
enheter efter deras personliga behov utifrån LSS-och SoL-beslut. Vid årsskiftet 2017/2018 
lämnade DV lokalen, Hedagården som ligger i Fristad. Dessa personer har erbjudits plats 
inom befintlig daglig verksamhet/sysselsättning.  

Det finns önskemål om att förhyra en större centralt belägen lokal för att möjliggöra 
avveckling av mindre befintliga verksamheter för att kunna samverka och använda resurser 
på ett effektivt sätt.  

Flera verksamheter har behov av renovering och anpassning av lokaler för att möta 
brukarnas behov.  

 

Befolkningsutveckling  
Uppdrag i budget 2019 

Kommunfullmäktige ger i budget 2019 sociala omsorgsnämnden i uppdrag att utveckla 
boenden för personer som blir äldre och/eller får åldersrelaterade behov. Det ska ske i 
samarbete med VÄN för att lösningar ska möta den boendes behov på bästa sätt och så att 
resurser utnyttjas effektivt. 

Särskilt boende enligt LSS:  

Personer med komplicerade dubbeldiagnoser har behov av bostad med ett annorlunda stöd 
än vad man får på en traditionell servicebostad, men inte så stort stöd som ges på en 
gruppbostad. Man kan lokalmässigt tänka sig ett antal separata lägenheter centrerat i direkt 
närhet kring en baslägenhet, med ett rymligt kök för att där kunna erbjuda måltider. Bra 
exempel på ett sådant boende är G:A Kyrkvägen i Fristad. Behov finns också för att bygga 
ett boende med specialinriktning för personer med autism. 

 

Särskilt boende enligt SoL / Socialpsykiatri:  

Det är inte enkelt att långsiktigt planera för behovet av antal boenden för denna målgrupp då 
det är svårt att förutspå hur många som kommer att ha så pass stora svårigheter i sin 
livsföring, att de i framtiden behöver bostad SoL.  Bistånd om bostad och boendestöd för  
personer med psykisk funktionsnedsättning förväntas att öka. För målgruppen finns det även 
behov av träningslägenheter. Dessa lägenheter kan med fördel planeras i direkt anslutning 
till befintlig gruppbostad eller utgöra en del av gruppbostad. Tillgång till träningslägenheter 
kan många gånger vara en förutsättning för en person som varit externt placerad under lång 
tid att klara övergången från gruppbostad till eget boende. Under planperioden är det fortsatt 



 
 

 
stora behov av nya gruppbostäder för att helt kunna avveckla gruppbostad Jössagatan 3 
samt servicebostad Söderforsgatan 17.  

 

Riktlinjer 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

LSS-lagen håller på att ses över, vilket kan innebära förändrade förutsättningar. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har skärpt kraven för kommunerna på så sätt att 
man utdömer vite, om personer med ett beviljat beslut om LSS-boende, inte har erbjudits en 
fullvärdig lägenhet inom sex månader. (Tidigare hade man ett år som praxis.)  Exempel: 
Vitesbeloppet för boende på gruppbostad är ca 72000 kronor per månad för varje person 
som inte fått något erbjudande om gruppbostadsboende enligt LSS. 

Försäkringskassans bedömning för att bevilja personlig assistans kan medföra att behovet 
av flera LSS-boenden ytterligare ökar, samt att behov av boenden för personkrets 3 kommer 
att behövas, vilket saknas idag.  

Nationell strategi för Vision e-hälsa 2025: Borås Stad beslutade 2016 att öka sin satsning på 
digitalisering i enlighet med visionen för e-hälsa. Det innebär att Borås stads tjänster med 
hjälp av modern teknik ska göras mer tillgängliga och lätthanterliga. Utifrån detta 
ställningstagande finns för nämndens målgrupper ett behov av att säkerställa tillgång till den 
moderna tekniken i såväl befintliga, som nyproducerade lokaler och bostäder. Både i de 
gemensamma delarna som i den enskilde hyresgästens lägenheter. 

 

Socialtjänstlagen (SoL) 

Verksamhet inom Socialpsykiatri påverkas då nuvarande betalningsansvarslag upphävs from 
2019-01-01 och ersätts av en ny lag – lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård. 
Den nya lagen innebär att kommunen har färre dagar på sig att ta emot patienter som 
bedöms vara utskrivningsklara. Tidigare har kommunerna haft 30 dagar på sig för ett 
övertagande men i och med den nya lagen minskas det till tre dagar. Troligtvis kommer detta 
innebära ett ökat behov av korttidsplatser. 

 

Lokalresursbehov för planperioden  
LSS gruppbostad:  

Det är en komplicerad planeringsprocess då förutsättningarna på kort tid kan ändras.  Då 
inte något nytt LSS-boende kommit till stånd 2016, 2017 eller 2018, ökar det uppdämda 
behovet av LSS-bostäder.  

Det finns fortfarande boenden som inte uppfyller kriterierna att vara fullvärdiga enligt 
boverkets regler och de kan inte erbjudas till nya personer som beviljats ett boende enligt 
LSS-lagen. Dessa enheter behöver byggas om och prioriteras, alternativt bytas ut mot 
ändamålsenliga bostäder, för att kunna erbjudas de personer som har fått beslut om ett LSS-
boende. Boendeplaneringen och LFF inventerade hösten år 2014 vilka lokaler som inte fyller 
lagkraven, och nämnden inväntar en rapport från LFF om hur detta kan åtgärdas på 
lämpligaste sätt.  



 
 

 
Lokalresursbehovet utifrån LSS för planperioden är: 

2 gruppbostäder per år, uppdämt behov utifrån icke fullvärdiga lägenheter samt nya beslut.  

1 Servicebostad typ med 8 – 10 separata  lägenheter centrerat i direkt närhet kring en 
baslägenhet med gemensamt kök matsal etc. 

1 servicebostad/ gruppbostad för personkrets 3.   

Behov av en ombyggnad av Barnhemsgatan  68 -70 

Daglig verksamhet/Sysselsättning: Deltagarantalet på daglig verksamhet enligt LSS ökar 
stadigt och det finns ett behov av lokaler till den kommande yngre generationen där man 
behöver anpassa inriktning av verksamhet. Under kommande två år finns ett behov av två 
centralt belägna lokaler varav en ska riktas mot personer som tillhör socialpsykiatrins 
deltagare. Finns också ett önskemål att hitta en lokal i centrum för att ha försäljning av olika 
varor, alltså en typ av affärslokal.  

 

Lokalresursbehovet utifrån SoL /Socialpsykiatri under planperiod 

Socialpsykiatrins gruppboende Jössagatan 3 som är ett flervåningshus behöver ersättas av 
ett nytt boende. Boendet är idag inte anpassat för målgruppen både på grund av antalet 
platser samt lokaler. Det finns behov av större gemensamhetsytor men att utöka i nuvarande 
lokaler är inte möjligt.  

Ytterligare ett nytt boende behövs för att helt kunna ersätta Jössagatan 3. Lämpligt 
antal platser är 10-12 per boende. 

Söderforsgatan 17 som idag är ett serviceboende för målgruppen behöver ersättas med 
nyproduktion. Samtliga lägenheter håller låg standard och är heller inte tillgänglighets-
anpassade då det saknas hiss i trappuppgångarna.  

Behov finns också av träningslägenheter för de personer som varit externt placerade.   

Nämnden har ett särskilt uppdrag att utreda hur en verksamhet som stödjer och skapar en 
meningsfull och aktiv fritid för de personer som inte är på daglig verksamhet eller har slutat 
med den skulle kunna utformas för att motverka isolering och stillasittande. Nämnden 
kommer att rikta uppdraget mot personer med psykisk ohälsa och deras situation då det 
gäller att motverka isolering och passivisering. Nämnden kommer att i dialog med andra 
aktuella nämnder och brukarorganisationer utreda möjligheter, förutsättningar för ett 
aktivitetshus som motverkar isolering, passivitet och utanförskap, och som stödjer ett mer 
aktivt liv och umgänge.  

Utifrån detta uppdrag ser nämnden behov av lämplig lokal för ett aktivitetshus för 
målgruppen under planperioden. Önskvärd storlek för denna verksamhet är 1000 – 
1200 kvm.  

 

Lokalanpassningar: 

 LSS och Socialpsykiatri: Flera äldre boendeenheter har ett renoveringsbehov av ytskick. 

Daglig verksamhet: Idag finns tio lokaler som är i olika behov av renovering, uppfräschning 
och anpassningar för att kunna bedriva en bra verksamhet. Då målgruppen är personer med 
olika typer av funktionsnedsättningar måste anpassningar göras löpande då det finns ett 



 
 

 
flöde av deltagare som kan ha speciella behov som gör att anpassningar måste ändras för 
aktuella deltagare under verkställighetstiden. Det kan handla om ljudisoleringar, bredda 
dörrar, flytt av vägg, handikapptoalett och att det även måste finnas tillgång till dusch på flera 
enheter. 

Trång sektor: 

Socialpsykiatri: Gruppboende Metergatan är i behov av utbyggnad. Brukarna på 
Metergatan har psykiska funktionsnedsättningar och flera av de boende är utåtagerande. Hot 
- och våldssituationer har ibland uppstått då brukarna har behövts samsas på små ytor. Flera 
av brukarna på Metergatan har även behov av hjälpmedel som kräver större 
gemensamhetsutrymmen.  

 

Specifika behov, se bilagor.  



   

 

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan. 

Avser Ny gruppbostad LSS, Backhagsvägen 

Datum: 2019-01-09  

Förvaltning: SoF  

Lokalresursplanen: Är behovet redovisat i Lokalresursplanen? Ja Meddelat behov av två 
gruppbostäder per år sedan många år tillbaka. 

Verksamhet: LSS-boende för personer med autismspektrumdiagnos.  

Lokalbehov: Gruppbostad  

Typ av behov: nybyggnad,  

Typ av lokal: Gruppbostad LSS 

Storlek/Antal: Gruppbostad med Lägenheter för 5 personer  

Specifika behov: (Gäller både inne och utemiljö) : Preliminärt planer för 5 stora lägenheter 
och mindre gemensamma ytor, samt Specialbehov pga målgruppen som vi får återkomma 
till då det är dags att projektera objektet.   

Verksamhetsbeskrivning: LSS-Boende    

Vilken nettoökning ger projektet? 5 Lgh. 

 

 



   

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan. 

Blanketten avser Gruppbostäderna Barnhemsgatan 68-70 

Datum: 2019-01-09  

Förvaltning: SOF  

Lokalresursplanen: Är behovet redovisat i Lokalresursplanen? Ja 2015 första gången. 

Verksamhet: LSS-boende, Gruppbostäder  

Lokalbehov: Fungerande LSS-bostad helst på samma tomt. 

Nuläge: Beskriv befintliga lokaler: I mycket dåligt skick och ej fullvärdiga.  

Typ av behov: Större ombyggnad / alternativt nybyggnad.   

Storlek/Antal: Beror på inriktning  

Krav: Ange ev. specifika krav på lokalerna. Beror på inriktning  

Verksamhetsbeskrivning: Boende LSS  

Övrig information: Då det bor några personer kvar på enheterna, behöver vi hitta 
ersättningsboende för dessa.  

 



   

 

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan. 

Avser Ny gruppbostad LSS, Färgargatan. 

Datum: 2019-01-09 

Förvaltning: SoF.  

Lokalresursplanen: Är behovet redovisat i Lokalresursplanen? Ja, meddelat behov av två 
gruppbostäder per år sedan många år tillbaka. 

Verksamhet: LSS-Boende.  

Lokalbehov: Gruppbostad 

Typ av behov: Nybyggnad 

Typ av lokal: Gruppbostad LSS  

Storlek/Antal: Gruppbostad med Lägenheter för 6 personer.   

Verksamhetsbeskrivning: LSS-boende.  

 

 

 



   

 

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan. 

Avser Ny gruppbostad LSS, Sörmarksliden. 

Datum: 2019-01-09  

Förvaltning: SoF  

Lokalresursplanen: Är behovet redovisat i Lokalresursplanen? Ja Meddelat behov av två 
gruppbostäder per år sedan många år tillbaka. 

Verksamhet: LSS-boende  

Lokalbehov: Gruppbostad  

Typ av behov: nybyggnad,  

Typ av lokal: Gruppbostad LSS 

Storlek/Antal: Gruppbostad med Lägenheter för 6 personer  

Krav och specifika behov: Beroende på kommande målgrupp.  

Verksamhetsbeskrivning: LSS-Boende    

Vilken nettoökning ger projektet? 6 Lgh. 



   

 

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan. 

Ny Mötesplats LSS 

Datum: 2019-01-09 

Förvaltning: Sociala Omsorgsförvaltningen  

Lokalresursplanen: Är behovet redovisat i Lokalresursplanen tidigare? Nej 

Verksamhet: Mötesplats  

Lokalbehov: Större lokal än den som i dag finns på Skogshyddegatan 43. Även med fler antal mindre 
rum. Alternativt en till lokal samt behålla nuvarande. Viktigt med uteplats, kök och kontor, mindre 
rum samt större ytor för gemenskap. Tillgänglighetsanpassat är ett krav, även när det gäller toaletter.  

Nuläge: Litet kök, litet kontor, några färre rum  

Typ av lokal: Se ovan 

Beskriv syftet och behovet: Syftet är en mötesplats med plats för fler gäster än vi har idag.  

Storlek/Antal: varierar   

Krav: Viktigt med bra tillgänglighet, när till busshållplats med goda förbindelser  

Verksamhetsbeskrivning: Mötesplats   

Vilka lokaler lämnas: Se övrigt  ’ 

Omständigheter: Ange speciella omständigheter som vi behöver att ta hänsyn till. Se övriga frågor. 

Övrig information: Beroende på vilken lokal som erbjuds kan ett alternativ kan vara att behålla 
nuvarande lokal och komplettera med ytterligare en mötesplats. Hittas en större lokal kan ett 
alternativ vara att släppa befintlig lokal på Skogshyddegatan 43. Dessa alternativ är likvärdiga.  

 

 



  

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan. 

Blanketten avser nybyggnation som ersättningsboende för Jössagatan 3 som nämnden önskar avveckla.  

Datum:2019-01-09 

Förvaltning: Sociala omsorgsförvaltningen  

Lokalresursplanen: Ja, 2016, 2017, 2018 

Verksamhet: Gruppboende Socialpsykiatri  

Lokalbehov: Behov av två nya gruppbostäder som ersättning för nuvarande Jössagatan 3.  

Nuläge: Sociala omsorgsnämnden har idag 6 gruppboenden inom socialpsykiatri. Antal platser per boende varierar mellan 10 – 19. 
Jössagatan 3 har även 4 st platser för korttid.   

Typ av behov: Två nya boenden, ca 10 – 12 platser per boende.  

Typ av lokal: Gruppbostad  

Beskriv syftet och behovet: Erbjuda bostad till personer med psykisk ohälsa och där omsorgsbehovet är så stort att personen inte klarar av 
att bo i eget boende. Behov av personal dygnet runt.   

Storlek/Antal: Önskvärt är att nya gruppbostäder inom socialpsykiatri byggs liknande Kulbanan/Serenadgatan. Önskvärt samma storlek och 
antal lägenheter.   

Krav: Samma som Kulbanan/Serenadgatan   

Vilka lokaler lämnas: Jössagatan 3   

Vilken nettoökning ger projektet? 0 

Konsekvensanalys Nedläggning av Jössagatan 3 som idag är trångbott samt inga möjligheter till att öka gemensamhetsytor. 
 ’ 

Omständigheter: Viktigt med närhet till kollektivtrafik.  

 

  

 



   

 

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan. 

Avser Daglig verksamhet 

Datum: 2019-01-09 

Förvaltning: Sociala omsorgsförvaltningen.  

Lokalresursplanen: Det finns ett ökat behov av platser inom daglig verksamhet.  

Verksamhet: Daglig verksamhet, Funktionshinderverksamheten.  

Lokalbehov: Det behövs en lokal som är anpassad för personer med fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Närhet till naturen, goda 
förbindelser, flera ingångar. 

Nuläge: De lokaler som finns i nuläget räcker inte till för verksamheten.  

Handlingsalternativ: Eftersom lokalerna behöver vara anpassade kring personer med rörelsehinder är det inte lätt att lösa lokalbehovet på 
något annat sätt. Mindre anpassningar har skett i befintliga lokaler men nu är det fullt och vi ser att vi kommer få svårt att verkställa beslut 

Typ av behov: Ny verksamhet. Kan vara nybyggnad eller ny anpassad lokal. 

Typ av lokal: Lokal i markplan som är anpassad för personer med fysiska och kognitiva funktionshinder. Det behöver finnas ca 4 lite större 
grupprum där det finns minder kök. Några sidorum för aktiviteter som tex musik, rörelse, dans. Några mindre rum för sinnesupplevelser. 
Personalutrymmen samt omklädningsrum och tvättstuga. Förråd för hjälpmedel.  

Beskriv syftet och behovet: Daglig verksamhet för funktionshindrade. Syftet med verksamheten är aktivitet och upplevelse för vuxna 
personer med fysiska och kognitiva funktionshindrade.      

Storlek/Antal: Ca 20 deltagare och ca 10 personal 

Yta: ca 500-700 m² 

Krav: Lokalerna behöver vara i markplan. Det behöver vara lätt att ta sig fram inne. Breda dörrar och tillgänglighetsanpassade toaletter 
med taklyftar. Två toaletter behöver vara större så att det går att använda duschvagn taklyft är ett krav.  
Taklyftar i flera av rummen. God akustikdämpning i alla rum.  
Lokalen bör inte ligga vid större trafikerad väg. Möjlighet till att kunna gå ut på promenad är viktigt.  
Uteplats för utemöbler behöver finnas.  

Parkeringsplatser och angöring: Parkeringsplats för verksamhetens fordon samt två besöksparkeringar 

Verksamhetsbeskrivning: Dagligverksamhet för personer med fysiska och kognitiva funktionhinder. Deltagarna erbjuds aktiviteter som tex 
musik, högläsning, rörelse eller upplevelser via sinnesstimulering. Deltagarna har behov av att vara i minder grupper/sammanhang under 
dagen. Alla personer har behov av omvårdnadshjälp vid mat och hygiensituationer.   

Specifika behov: Se ovan 

Vilka lokaler lämnas: Inga   

Vilken nettoökning ger projektet? Kommunen kan verkställa beslut och slipper att betala vite på icke verkställda beslut 

Övrig information:  



   

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan. 

Avser daglig verksamhet 

Datum: 2019-01-09 

Förvaltning: Sociala omsorgsförvaltningen.  

Lokalresursplanen: Vi har ett ökat behov av platser inom daglig verksamhet.  

Verksamhet: Daglig verksamhet, Funktionshinderverksamheten.  

Lokalbehov: Vi behöver en lokal som är anpassad för personer med autism kombinerat med fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. 
En sådan anpassning innebär närhet till naturen, flera ingångar och flertalet rum samt toaletter.  

Nuläge: De lokaler som finns i nuläget räcker inte till för verksamheten.  

Handlingsalternativ: Personerna är i stort behov av miljöer som individuellt kan anpassas från yttre stimuli. I befintliga lokaler samsas 
autismverksamhet med traditionell verksamhet för personer med grav utvecklingsstörning med behov av utökad stimuli vilket innebär 
konflikter. En del av befintlig lokal anpassades för att ta emot tre personer med enskild verksamhet innan verksamheten togs i bruk. I 
nuläget har vi fyra personer som behöver enskilt anpassad verksamhet. Det är fullt och vi vet att flera nya beslut är på ingång, så vi ser att 
vi kommer få svårt att verkställa beslut. 

Typ av behov: Ny verksamhet. Kan vara nybyggnad eller ny anpassad lokal. 

Typ av lokal: Lokal i markplan som är anpassad för personer med diagnos inom autismområdet. Det behöver finnas 8-10 mindre rum samt 
1-2 kök med utrymme för matplats. Flertalet av rummen behöver ha egen ingång utifrån. Vi behöver också toaletter i anslutning till flera av 
de mindre rummen. Lokalen behöver vara anpassad för personer med både psykiska och fysiska funktionshinder. Inhägnad uteplats med 
utrymme för utemöbler samt ett förråd för förvaring av säsongsutrustning med mera är önskvärt. 

Beskriv syftet och behovet: Daglig verksamhet för funktionsnedsatta. Syftet med verksamheten är aktivitet och upplevelse för vuxna 
personer med autismdiagnos.      

Storlek/Antal: Ca 6-8 deltagare och ca 6-8 personal 

Yta: ca 500 m² 

Krav: Lokalerna behöver vara i markplan. Det behöver vara lätt att ta sig fram inomhus. Breda dörrar och toaletter anpassade för personer 
med funktionsnedsättning. Två toaletter behöver vara större så att det går att använda duschvagn.  
God akustikdämpning i alla rum.  
Lokalen bör inte ligga vid större trafikerad väg. Möjlighet till att kunna gå ut på en naturnära promenad är viktigt.  
Uteplats och förråd behövs. 

Parkeringsplatser och angöring: Parkeringsplats för verksamhetens fordon samt två besöksparkeringar. 

Verksamhetsbeskrivning: Daglig verksamhet enligt LSS för personer med autism. Deltagarna erbjuds aktiviteter som tex musik, högläsning, 
fysisk aktivitet och upplevelser via sinnesstimulering. Deltagarna har behov av enskild aktivitet samt i förekommande fall aktivitet i mindre 
grupper/sammanhang under dagen. Alla personer har behov av omvårdnadshjälp vid mat och hygiensituationer.   

Specifika behov: Se ovan 

Tidplan: Våren 2019 

Vilka lokaler lämnas: Inga   

Vilken nettoökning ger projektet? Kommunen kan verkställa beslut och slipper att betala vite på icke verkställda beslut 

Övrig information:  
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Remiss: Utbyggnadsstrategi - mer stad längs Viskan 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat yttrande över förslag om 

Utbyggnadsstrategi -mer stad längs Viskan och översänder det till 

Kommunstyrelsen. 

Ärendet i sin helhet 

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslag 

Utbyggnadsstrategi 2018-2035 – mer stad längs Viskan.  Den här strategin visar 

tillsammans med Översiktsplan för Borås hur staden vill utvecklas långsiktigt. 

Strategin beskriver kommunens syn på planering och utbyggnad av centrala och 

centrumnära stadsutvecklingsområden i Borås. Den är ett underlag för 

prioriteringar och stärker förutsättningarna för bostadsförsörjning, 

kommunalservice och infrastruktur. Utbyggnadsstrategin riktar sig till alla som 

vill vara med och utveckla Borås. Den ger en gemensam målbild för långsiktig 

stadsutveckling och hjälper oss att uppnå Vision 2025. Strategin skall följas upp 

löpande och hållas aktuell i takt med tidens och omvärldens förändringar. 

 

Sociala omsorgsnämnden noterar dock, att i dokumentet saknas angivet något 

om bostäder för personer med funktionsnedsättning. Bostäder för denna 

målgrupp bör absolut också betonas i strategin. Sociala omsorgsnämnden anser 

att ett tillägg bör infogas, på sidan 8 under rubriken ”Service för enkelt 

vardagsliv”, angående bostäder för personer med funktionsnedsättning, i 

avsnittet där förskolor och äldreboenden nämns.  

Sociala omsorgsnämnden vill också betona att i alla delar alltid ha ett 

tillgänglighetsperspektiv, både fysiskt och kognitivt. 

 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget i övrigt.              

Beslutsunderlag 

1. Missiv 2018-11-21 

2. Utbyggnadsstrategi 2018-2035 – mer stad längs Viskan                        
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Sammanfattning

Den här strategin visar tillsammans med Översiktsplan för Borås hur staden vill utvecklas långsiktigt. Strategin beskriver kommunens 
syn på planering och utbyggnad av centrala och centrumnära stadsutvecklingsområden i Borås. Den är ett underlag för prioriteringar och 
stärker förutsättningarna för bostadsförsörjning, kommunal service och infrastruktur. Utbyggandsstrategin riktar sig till alla som vill vara 
med och utveckla Borås, såväl offentliga som privata aktörer. Den ger en gemensam målbild för långsiktig stadsutveckling och hjälper oss 
att uppnå Vision 2025.

Borås växer snabbt och utvecklingstrycket är särskilt stort i staden. Enligt Översiktsplanen kommer kommunens befolkning växa med 30 000 nya invånare till 
år 2035. Det skapar ett bostadsbehov på ca 15 000 bostäder i hela kommunen. För att möta efterfrågan och samtidigt möjliggöra en hållbar stadsutveckling 
med en levande och växande stadskärna behöver bostadsbyggandet koncentreras i attraktiva lägen. Urbana kvaliteter som handel, 
kultur, restauranger och offentliga mötesplatser är viktiga delar i stadens attraktivitet och livskraft. Men de kräver samtidigt ett underlag av människor och akti-
viteter. Översiktsplanen pekar ut flera områden i goda lägen som har förutsättningar att integreras i den centrala stadsmiljön genom att utvecklas med bostäder, 
arbetsplatser, handel och levande stadsgator. För att möjliggöra en stadsutveckling enligt uppsatta mål och strategier behöver en stor del av bostadstillskottet 
koncentreras till dessa områden. Utbyggnadsstrategin föreslår därför att fokus under de kommande 10-15 åren ska ligga på att kraftsamla planering och byg-
gande i Stadskärnan, Knalleland och Gässlösa. Dessa områden och mellanrummen har goda förutsättningar att förtätas och bindas ihop till en sammanhållen 
innerstad. Målet är att hälften av kommunens bostadstillskott, ca 7 000 - 8 000 bostäder ska möjliggöras här.  

Stadsutveckling kräver tid, resurser och insatser från både kommunen och andra aktörer. För att få genomförandekraft behöver utbyggnaden koncentreras 
etappvis så att planering, resurser och investeringar kan riktas och samordnas effektivt. Det innebär att prioriteringar behöver göras och resurser avsättas för att 
genomföra projekt i de utpekade områdena. 
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Översiktsplan för Borås

Avgränsning och förutsättningar

Avgränsningen för Utbyggnadsstrategin är de utvecklingsområden och stråk 
som pekas ut i översiktsplanen. Strategin beskriver en ungefärlig utbyggnads-
ordning för områdena under perioden 2018-2035. Ordningen utgår från en 
bedömning av respektive områdes bidrag till en stadsutveckling enligt över-
siktsplanens intentioner om att bygga staden inifrån och ut. Strategin utgår 
från att 7 000 – 8 000 nya bostäder ska möjliggöras i områdena utmed Viskan; 
Stadskärnan, Knalleland, Gässlösa och de urbana stråken. 

Övriga delar av staden och kommunen ska fortsätta utvecklas enligt över-
siktsplanens intentioner, men de kommer inte vara lika prioriterade för större 
och samlade insatser som de områden som pekas ut i utbyggnadsstrategin. 
Kommunen ska vara lyhörd för goda initiativ från marknaden, men måste 
samtidigt driva en konsekvent linje för att få genomförandekraft över tid. 

Strategin ska följas upp löpande och hållas aktuell i takt med tidens och 
omvärldens förändringar. Den är ett levande dokument som ger utrymme för 
omprioriteringar och riktningsjusteringar över tid och gör det möjligt att suc-
cessivt flytta utblickarna framåt. Utbyggnadsstrategin medför ingen förändrad 
markanvändning gentemot översiktsplanen.

 

Det finns ett behov av att förtydliga hur översiktsplanens utvecklingsområ-
den kan genomföras. Syftet med utbyggnadsstrategin är att tydliggöra var 
och när kommunen vill se att staden utvecklas, och därmed var det kommer 
behövas ett samlat grepp och särskilda satsningar. Med en långsiktig vilja om 
hur staden ska utvecklas, var nya bostäder byggs och nya behov uppstår kan 
kommunen ligga steget före och utveckla staden i en takt som ekonomi och 
resurser tillåter. Utbyggnadsstrategin kommunicerar också kommunens vilja 
till omvärlden och ger invånare, näringsliv och andra aktörer möjlighet att i 
sin tur fatta långsiktiga beslut som verkar i samma riktning. Dessutom stärker 
Utbyggnadsstrategin översiktsplanens genomförbarhet och underlättar aktua-
lisering och uppföljning av kommunens översiktsplanering.

Syfte
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Översiktsplanens utvecklingsområden och stråk

Knalleland
Knalleland är idag ett handelsområde 
där ett förtätningarbete pågår med fokus 
på omvandlig till blandstad. Området 
bedöms rymma många nya bostäder 
och stadsdelen kan bli en del av centrala 
staden. 

Getängen
På Getängen finns idag olika typer av 
verksamheter och aktiva tekniska anlägg-
ningar med skyddsavstånd som hindrar 
annan användning i området. Området 
kan på längre sikt omvandlas till blandad 
stadsbebyggelse, i takt med att de teknis-
ka anläggningarna avvecklas.  

Gässlösa
På Gässlösa finns idag tekniska anlägg-
ningar och industri som på sikt kan om-
vandlas till blandstad. Området bedöms 
kunna planeras och genomföras under 
den närmaste tioårsperioden.

Regementet
Regementet har under senare år utveck-
lats etappvis som en ny stadsdel för 
framförallt bostäder. Planläggning för 
återstående etapper pågår. 

Stadskärnan
I stadskärnan pågår ett flertal förtänings-
projekt, som ger mer liv till stadskärnan. 
Det finns goda möjligheter att förtäta de 
centrala delarna av Borås och skapa en 
mer livskraftig stadskärna med fler boen-
de och stort utbud av urbana kvaliteter.  

Hestra
Planering för utveckling av området pågår 
och byggnation för nya bostäder har börjat 
genomföras på delar av området.   

Urbana stråk
I de urbana stråken ska ny bebyggel-
se särskilt främjas. Stråken ska binda 
samman centrala staden med övriga 
stadsdelar och möjliggöra en koncentre-
rad stadsutveckling och hållbara resor. 
Genom omvandling av vägar till stads-
gator med tät bebyggelse och blandade 
funktioner kan innerstadskvaliteter spri-
das. Utbyggnadsstrategin fokuserar på de 
centrala urbana stråken, (röda pilar) som 
ligger närmast stadskärnan. Mark- och vattenanvändningskarta

från översiktsplanen
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Översiktsplanen

Översiktsplanens övergripande strategier styr de prioriteringar som görs i ut-
byggnadsstrategin. Översiktsplanen utgår från att Borås i första hand ska växa 
i staden Borås och de fyra serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och 
Viskafors. Utbyggnadsstrategin handlar om utvecklingen i staden. Översikts-
planens strategier pekar bland annat på ett effektivt utnyttjande av mark och 
infrastruktur samt att staden ska växa inifrån och ut med en blandning av bo-
städer, arbetsplatser och handel. Starka stråk ska utvecklas så att staden binds 
samman och hållbara resor främjas. Bostäder, arbetsplatser och mötesplatser 
ska utvecklas utmed Viskan och i de historiska miljöerna från textilindustrin. 
  

Styrkan kommer inifrån

Genom att staden växer inifrån och ut 
kan mark och infrastruktur utnyttjas 
optimalt, bebyggelsen hålls ihop och 
nya områden integreras i den redan 
byggda miljön.

Koncentrerat och 
sammanbundet

Täthet och variation i bebyggels-
en skapar attraktiva gaturum samt 
utvecklar stråkens stadsmässighet. Be-
byggelsen koncentreras utmed stråk, 
runt hållplatslägen och stadsdelstorg, 
som ger tillgänglighet och närhet till 
vardagens funktioner.  

Tätt och mixat

I staden blandas bostäder, handel, 
samhällsservice, parker, mötesplatser, 
kontor och andra icke-störande verk-
samheter, som skapar liv och rörelse 
flera timmar om dygnet.

Bygg för mer buss, 
cykel och gång

Kollektivtrafiken utvecklas i takt med 
att ny bebyggelse tillkommer, som 
bidrar till ett effektivare och robustare 
nät. Gång- och cykelnätet binder sam-
man i staden som främjar vardagsmo-
tion och hälsosamma livsmiljöer.

Viskan och textilen 
synliggörs i staden

Viskan är ryggraden för stadens 
utveckling. I den täta stadsmiljön in-
tegreras det textila arvet för att stärka 
Borås identitet som textilstad. 
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Strategi för mer stad längs Viskan 2018-2035

Ny innerstad i nord-sydlig riktning

Staden växer i nord-sydlig riktning med Stadskärnan, Knalleland och Gässlö-
sa som tyngdpunkter utmed Viskan. De urbana stråken norrut och söderut  
utgör huvudkopplingar mellan tyngdpunkterna som tillsammans bildar en tät 
och sammanhängande stadsmiljö med bostäder, arbetsplatser, handel, parker 
och innerstadskvaliteter. Ny bebyggelse bidrar till kontinuitet och upplevelse 
av stadsmässighet som främjar hållbart resande och fysiska möten mellan 
människor.

Plats för 7 000 – 8 000 nya bostäder

Den växande innerstaden bebyggs med 7000 – 8000 nya bostäder fram till 
2035 genom att utvecklingsmöjligheterna i Stadskärnan, stråken, Knalleland 
och Gässlösa utnyttjas. I stadskärnan handlar det främst om kompletteringar 
med mindre bostadsvolymer och lokaler genom påbyggnad, omvandling eller 
exploatering av lucktomter. I stråket norrut utmed Viskan och Skaraborgsvä-
gen samt östra delen av Knalleland finns möjlighet till bostadskomplettering 
som ger mer blandstad. Stråket söderut via Druvefors samt Gässlösaområdet 
bedöms kunna rymma många nya bostäder. Där handlar det både om kom-
pletteringar utmed stråket och om förnyelseprojekt på Gässlösa när avlopps-
reningsverket är avvecklat.  

Stråk och områden bildar helheten

Tillsammans utgör utvecklingsområdena och stråken en stor stadsbyggnads-
resurs som väl utnyttjat kan möjliggöra många bostäder samt en tätare och 
mer attraktiv stad. Stråken och områdena är förutsättningar för varandra. För 
Knalleland, Gässlösa och på sikt Getängen ska kunna bli attraktiva stadsdelar 
med goda kopplingar till stadskärnan krävs välutvecklade stråk med bebyg-
gelsemässig kontinuitet, inbjudande gång- och cykelvägar och en variation av 
intryck. Stråken och utvecklingsområdena måste ses i ett helhetsperspektiv. 

Ökat underlag för Götalandsbanan

Tillväxten i innerstaden skapar underlag för en ny station på Götalandsbanan 
i ett centralt läge. Många människor, företag och arbetsplatser får därmed 
närhet till såväl stadens utbud som till regionala och nationella järnvägsför-
bindelser. Planeringsläget för Götalandsbanan är i dagsläget osäkert, men 
kommunen är mycket tydlig med att den nya stationen ska lokaliseras centralt 
och bli en integrerad del av den växande innerstaden, vilket är avtalat i Sveri-
geförhandlingen. 
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Service för enkelt vardagsliv

7 000 – 8 000 nya bostäder innebär fler än 15 000 nya invånare i centrala 
staden. Bostaden är inte bara byggnaden utan alla de kvaliteter som behövs 
för ett gott boende och ett enkelt vardagsliv. Det ställer höga krav på plane-
ring, utbyggnad och drift av offentlig service. Kommunen ska i tidiga skeden 
säkerställa att såväl offentlig som kommersiell service finns på plats när nya 
bostäder etableras. Utbudet av förskolor, skolor, bibliotek, äldreboenden, 
idrotts- och rekreationsområden samt teknisk infrastruktur ska möta det be-
hov som uppstår när innerstaden växer.

Det textila arvet lever vidare 

Borås bygger vidare på sitt textila arv som historiskt har växt fram utmed 
Viskan. Dagens och framtidens arbetsplatser inom textil är till stor del kun-
skapsintensiva och klusterorienterade med koncentration i stadskärnan och 
kring högskolan. Den växande innerstaden ska inrymma nya arbetsplatser 
inom textil- och högskoleklustret samt andra kunskapsintensiva branscher. 
Historiska industrimiljöer utmed Viskan ska utnyttjas för nya arbetsplatser och 
inslag av bostäder, som integreras i den växande innerstaden. Bostäder och 
arbetsplatser är viktiga delar i en livskraftig och blandad stadsmiljö och skapar 
underlag för urbana kvaliteter som kaféer, restauranger och kulturverksamhe-
ter. 

Viskan är ryggraden

Viskan är grunden för både det gamla och nya Borås. Utmed Viskan 
skapas nya offentliga platser, där människor möts och där det finns 
möjlighet till aktiviteter. Staden har höga natur- och rekreationskvaliteter ge-
nom att gröna platser bevaras, utvecklas och skapas. Precis som 
bebyggelsen bildar de gröna platserna ett sammanhängande parkstråk 
genom innerstaden. Viskan och parkerna blir hela stadens sociala 
mötesstråk där boråsare från alla stadsdelar och orter kan mötas.
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Utbyggnadsstrategins effekter

Bedömningen av områden och utbyggnadsordning utgår från  Borås Vision  
2025 och översiktsplanen. Med utgångspunkt i dessa styrdokument har om-
råden och stråk bedömts. Följande avsnitt beskriver vad som väglett utbygg-
nadsstrategins bedömningar och prioriteringar. 

Utveckla mellanrummen och 
binda samman staden inifrån och ut

Inriktningen för utbyggnadsstrategin är att bygga staden inifrån och ut. 
Genom att innerstaden växer ut i de urbana stråken och binder samman 
utvecklingsområdena, bryts barriärer och staden hålls ihop. Mellanrummet 
mellan stadskärnan och utvecklingsområdena kompletteras utifrån behov. Vid 
strategiska platser eftersträvas en tätare bebyggelse och samlade funktioner, 
som lockar människor till platsen. Andra delar kan behöva stärkas med tydli-
gare kopplingar för att få en enhetlig struktur. Utgångspunkten är att utveckla 
befintliga och nya kvaliteter för att stärka innerstadskänslan och få en mer 
sammanhållen struktur när staden växer. 

Täthet som ger närhet och ett enklare vardagsliv

Genom den utpekade utbyggnadsstrategin kan staden förtätas i den redan 
bebyggda miljön, vilket innebär att grönområden kan bevaras, som är en viktig 
resurs och tillgång för Boråsarna. Genom att samla fler funktioner på en min-
dre yta finns det större möjlighet att serviceutbudet kan växa och vi får en mer 
livskraftig stadskärna, där människor kan mötas. Den täta staden har också en 
ekonomisk drivkraft. Ett högt befolkningsunderlag, funktionsblandade miljö-
er, korta avstånd, trygga stadsmiljöer och närhet till parker och grönområden 
genererar höga markvärden, vilket i sin tur skapar en vilja att investera.  Den 
täta staden ger också fler möjligheter att förflytta sig i vardagen till fots, med 
cykel och med kollektivtrafik. 

Tillgängliggöra Viskan och miljöerna 
runt Viskanstråket 

Viskan har präglat Borås på olika sätt genom historien och är en stor del av 
stadsrummet i innerstaden, som bidrar till en attraktiv miljö att vistas i. Som 
visionen framhåller är Viskan en plats för inspiration, rekreation och upp-
levelser. Detta motiverar att tillgängliggöra och stärka miljöerna längs med 
Viskan med både nya boendemiljöer, arbetsplatser men också med utrymme 
för grönytor. Miljön längs med Viskan ska fortsätta integreras i staden och ses 
som en del i stadsrummet. Innerstaden omfamnar Viskan med gröna stråk, 
parker och mötesplatser. Dessa kvaliteter eftersträvas kontinuerligt utvecklas 
längs med Viskanstråket för att skapa ett sammanhängande stråk när stadens 
nya blandstad växer från norr till söder. 

Starkare näringsliv med textil och handel 

När staden växer finns det behov av att skapa utrymme för företag att kunna 
etablera sig i goda centrala lägen, som erbjuder variation och mångfald av 
funktioner. Lokaliseringen för företag är viktig för att locka rätt kompetens 
och verka som en konkurrenskraftig stad. Borås ska kunna erbjuda företag att 
etablera sig i attraktiva stadsmiljöer, där kollektivtrafiken är god och utbudet 
av restauranger, boendemiljöer samt annan service finns tillgänglig. Gamla 
textilbyggnader i attraktiva lägen kan på sikt omvandlas till personalintensi-
va arbetsplatser tillsammans med inslag av bostäder, som skapar mer liv fler 
timmar på dygnet. 
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Genomförande och fortsatt arbete 

Programstudier på områdesnivå

Utbyggnadsstrategin är i huvudsak en prioriteringsgrund för det fortsatta 
arbetet. Den tar inte ställning till innehållet i de utpekade områdena utan 
visar på möjligheter. Därmed återstår ett arbete med att hitta rätt volymer 
och strukturer för bland annat bebyggelse och trafik. Utredningar behöver 
göras i tidiga skeden innan planläggning, projektering och byggnation tar vid. 
Några exempel är markundersökningar, saneringsbehov, omlokalisering av 
verksamheter och bebyggelse samt behovsanalyser av offentlig service. Staden 
kommer behöva arbeta med planering på nivån mellan översiktsplan och de-
taljplan, där respektive områdes potential utreds med helhetsperspektiv. Detta 
bör ske inom ramen för stadsutvecklingsprogram, planprogram, strukturpla-
ner eller fördjupade översiktsplaner. Kommunens planeringshorisont är nor-
malt längre än exempelvis exploatörers, vilket innebär att Borås Stad behöver 
sätta igång processer tidigt för att möjliggöra genomförande i senare skeden.

Rådighet över marken

Kommunen har flera möjligheter att styra och driva på samhällsutvecklingen. 
En god markberedskap är ett av verktygen och ger kommunen ökade möj-
ligheter och förutsättningar att genomföra utbyggnad av bostadsområden, 
verksamhetsområden, kommunal verksamhet och infrastruktur. Som mar-
kägare har kommunen möjlighet att styra markanvändningen och utvecklingen 
av staden i önskad riktning. Genom att aktivt arbeta med stadens markinnehav 
tillgodoser kommunen behovet av mark för olika samhällsbyggnadsbehov. 
Kommunens ”Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark” är framtaget för 
att fastlägga de riktlinjer som ska gälla för att långsiktigt säkerställa erforderlig 
mark för samhällets expansion och att skapa en tydlighet i förvaltningen av 
kommunens mark. ”Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark” ihop med 
styrdokument har som syfte att vara ett beslutsunderlag vid kommunal hante-
ring av markärenden

Utbyggnadsstrategin bidrar med en framtidsbild som visar var värden kan uppstå i staden. Den visar var det kan bli attraktivt att bygga bostäder och etablera 
företag, vilket sannolikt ökar marknadens investeringsvilja. Ett framgångsrikt genomförande bygger på att kommun och marknad tillsammans skapar värden. 
Platsers attraktivitet kan öka genom medveten lokalisering av bostäder och offentlig och kommersiell service. Inom kommunen behöver alla verksamheter 
verka i samma riktning, exempelvis genom att uppdrag och planer följer utbyggnadsstrategin. Det kräver ett nära samarbete men också politiskt ledarskap som 
håller fast vid strategin över tid. 
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Hållbar exploateringsekonomi (ansvar och finansiering)

En kraftfull stadsutveckling kommer medföra stora investeringar i infrastruk-
tur, offentliga miljöer och funktioner. Kommunen kommer inte ensam kunna 
bära alla kostnader, utan de måste fördelas mellan alla exploaterande aktörer 
i områdena. För detta behövs finansieringsmodeller som klargör ansvar och 
ekonomisk fördelning av offentliga och privata medel. 

Komplexa processer kräver nya arbetssätt

Stadsutveckling handlar om att lösa komplexa processer där många aktörer 
och intressen ingår. Processerna är sällan linjära utan snarare stegvisa där man 
kan behöva stanna upp, bedöma nuläget och kanske ändra riktning under 
arbetets gång. Det kräver samordning, samverkan och samstyrning mellan för-
valtningar (och aktörer) för att kunna genomföra det som är beslutat. Genom 
att agera tillsammans på olika nivåer kan medverkande aktörer genomföra 
projekt. En utmaning i detta är att olika professioner/aktörer/tjänstemän kan 
ha olika uppdrag, bevaka olika frågeställningar, ha olika förståelse av hur för-
utsättningarna ser ut samt se olika på vilka möjligheterna och utmaningarna 
är. Därmed blir också bilden av vad som ska uppnås olika, hos olika aktörer. 
Samverkansprocessen kan då skapa förutsättningar för att se olika perspek-
tiv på problem och lösningar och förhoppningsvis därigenom skapa bättre 
förståelse för varandras ståndpunkter och varför olika val och beslut tas. På så 
sätt kan gemensamma strukturer skapas och det blir enklare att i tidiga skeden 
identifiera viktig information. 

Dialog

Staden ska utvecklas för människor och det är därmed naturligt att boråsarna 
ska involveras i samhällsbyggandet. Delaktighet ska vara en röd tråd över tid, 
där hela kommunens befolkning ska ges möjlighet till inflytande över framti-
den. Kreativa former för dialog och medskapande ska utvecklas och användas 
i samverkan med civilsamhället. Kommunen, näringslivet, fastighetsägare och 
invånarna ska tillsammans forma berättelsen om framtidens Borås. 

Fortsatt arbete

Stadsledningskansliet leder arbetet med strategisk samhällsplanering samt 
mark- och exploateringsfrågor. Nästa steg är att forma en ny organisation som 
får i uppdrag att leda och driva de processer som behövs för att utveckla Bor-
ås enligt utbyggnadsstrategin. Organisationen ska involvera kompetenser från 
flera delar av kommunen och ledas av processledare. Organisationen ska ges 
den tid och de resurser som krävs för att fokusera på sitt uppdrag. Organisa-
tionen ska formas under 2019.
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Uppföljning

För att säkerställa att utbyggnadsstrategin får betydelse i utvecklingen av Borås 
och fungerar som stöd i fortsatt arbete är det nödvändigt med en metod för 
uppföljning. Syftet är att dels att följa upp hur väl pågående stadsbyggnads- 
och stadsutvecklingsarbete förhåller sig till utbyggnadsstrategin och dels vid 
behov justera prioriteringar. Uppföljningen är också en metod för att bedöma 
huruvida överstiksplanen och utbyggnadsstrategin är aktuell. Nya frågor väcks 
och förutsättningar förändras, vilket ställer krav på en rullande och kontinu-
erlig översiktsplanering. Strategisk samhällsplanering på Stadsledningskansliet 
ansvarar för uppföljningsarbetet som sker årligen. Följande rubriker är exem-
pel på vad som kan följas upp utifrån utbyggnadsstrategin. 

     
• Antagna detaljplaner (lokalisering)
• Färdigställda bostäder i områden och stråk
• Kommunal service
• Parker och grönt
•	 Trafik	–	trafikåtgärder
• Strategiska markförvärv

För att utvecklingen ska kunna ske med ett helhetsperspektiv behöver plane-
ringen se till att många olika funktioner samordnas när staden växer. 

15 000 människor

7 500 bostäder

Skola/ Förskola

Grönska

Service/handel

Fritidsverksamhet

Infrastruktur och 
teknisk försörjning

Arbetsplatser
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Remiss: Utbyggnadsstrategi – mer stad längs Viskan 

Borås växer snabbt och utvecklingstrycket är särskilt stort i staden. 
Kommunens befolkning förväntas växa med 30 000 nya invånare till år 2035. 
Det skapar ett bostadsbehov på ca 15 000 bostäder i hela kommunen. För att 
möta efterfrågan och samtidigt möjliggöra en hållbar stadsutveckling med en 
levande och växande stadskärna behöver bostadsbyggandet koncentreras i 
attraktiva lägen. 
 
Översiktsplan för Borås pekar ut ett antal områden i staden som kan rymma 

många nya bostäder och samtidigt integreras i den centrala stadsmiljön. Här 

finns potential till spridning av innerstadens kvaliteter som arbetsplatser, 

handel, kultur och nöjen. Förutsättningarna är särskilt goda i de områden och 

stråk som ligger utmed Viskan. Stadsutveckling kräver helhetstänk, där stråk 

och områden binder samman stadsdelar och mellanrummen i staden utnyttjas 

bättre. Det krävs också att alla aktörer som medverkar i stadsutvecklingen delar 

en gemensam målbild av vilka steg som ska tas och när.  

 

Det finns därför ett behov av att precisera en utbyggnadsordning för 

översiktsplanens utvecklingsområden. Syftet med utbyggnadsstrategin är att 

tydliggöra var och när kommunen vill se att staden utvecklas, och därmed var 

det kommer behövas ett samlat grepp och särskilda satsningar. Med en 

långsiktig vilja om hur staden ska utvecklas, var nya bostäder byggs och nya 

behov uppstår kan kommunen ligga steget före och utveckla staden i en takt 

som ekonomi och resurser tillåter. Utbyggnadsstrategin kommunicerar 

kommunens vilja till omvärlden och ger invånare, näringsliv och andra aktörer 

möjlighet att fatta långsiktiga beslut som verkar i samma riktning. 

Utbyggnadsstrategin föreslås ses över årligen, för att följa upp hur utvecklingen 

följer uppsatta mål och visioner, samt för att skapa utrymme för 

riktningsförändringar ifall omvärldsförutsättningarna förändras. Det underlättar 

aktualisering och uppföljning av kommunens översiktsplanering.  

 

Utbyggnadsstrategin skickas nu på remiss för att få in synpunkter från 

kommunala och privata samhällsbyggnadsaktörer. Därefter ses dokumentet 

över inför fastställandet.  
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Remissinstanser 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

2. Tekniska nämnden 

3. Miljö- & konsumentnämnden 

4. Fritids- & folkhälsonämnden 

5. Lokalförsörjningsnämnden 

6. Förskolenämnden 

7. Grundskolenämnden 

8. Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnden 

9. Vård- & äldrenämnden 

10. Arbetslivsnämnden 

11. Sociala omsorgsnämnden 

12. Kulturnämnden 

13. AB Bostäder 

14. Borås Energi- & Miljö 

15. Borås Elnät 

16. Fastighetsägarna 

17. Borås näringsliv 

18. Centrumfastigheter i Borås 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-02-01. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se gärna i både 

word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn. 

Ange diarienummer KS 2018-00821 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet. Dokumentet kommer också finnas tillgängligt på 

www.boras.se/oversiktsplan.  

Yttrandet skall innehålla en kort sammanfattning. Denna kommer användas i 

den sammanställning av remissvar som ingår i det beslutsunderlag som 

presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

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

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Sebastian Andersson 
Handläggare 
033 357098

http://www.boras.se/oversiktsplan
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Delegationsordning för Sociala omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden fastställer upprättad delegationsordning.        

Ärendet i sin helhet 

Delegationsordningen innehåller en förteckning över ärenden i vilka  

Sociala omsorgsnämnden har delegerat beslutanderätten åt utskott, enskild 

ledamot eller anställd hos kommunen. 

Förslag till delegationsordning för Sociala omsorgsnämnden har upprättats med 

anledning av ny mandatperiod.         

Beslutsunderlag 

1. Delegationsordning Sociala omsorgsnämnden                                
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Observera att erhållen delegation för beslut i vissa typer av ärenden bortfaller enligt 6 kap 38 § p 3 kommunallagen när ett ärende som rör 
myndighetsutövning mot enskilda är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Bestämmelsen gäller såväl vid beslut om avslag  
som bifall. 
   
Delegation för handläggare enligt beslut av nämnden gäller efter att vederbörande påbörjat sin anställning. 
 

 

Förkortningar 
Brb Brottsbalken 
FVL Förvaltningslagen 
HVB Hem för vård och boende 
IVO Inspektionen för vård och omsorg 
JO Justitieombudsmannen 
LOU Lagen om offentlig upphandling  
LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen 
SFB Socialförsäkringsbalken 
SKL Sveriges Kommuner och Landsting 
SoF Socialtjänstförordningen 
SoL Socialtjänstlagen 
ÄB Ärvdabalken  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmäls till utskott 
och nämnd genom 

Anmärkning 

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 

 Beslut om att lämna ut allmän handling    Anmäls inte till nämnden. Beslut 
om att lämna ut handling fattas 
av den som har handlingen i sin 
vård om inte befattningshavare 
enligt arbetsledning eller särskilt 
beslut ska göra detta. 

 Beslut om avslag på begäran om 
utlämnande av allmän handling till en 
enskild eller annan myndighet, uppgift ur 
sådan handling till myndighet eller 
uppställande av förbehåll i samband med 
utlämnande till enskild. 

2 kap 14 § TF 
6 kap 2–6 §§ OSL 
10 kap 14 § OSL 

 

Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

  

 Beslut att lämna ut uppgifter ur person-
register. Till samtliga myndigheter i 
forskningssyfte. 

2 kap 6 § SoL Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

  

Lex Sarah 

 Utredning, bedömning och beslut om miss-
förhållande, allvarligt missförhållande samt 
påtaglig risk för allvarligt missförhållande. 

24b–24e § LSS 
14 kap 3–4 § och 
6 § SoL 

Socialt ansvarig 
samordnare (SAS) 
 

Skrivelse  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmäls till utskott 
och nämnd genom 

Anmärkning 

Lex 
Sarah 
forts 

Anmälan till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om allvarligt missför-
hållande eller påtaglig risk för allvarligt 
missförhållande 

24f § LSS 
och 14 kap 7 § 
SoL 

Socialt ansvarig 
samordnare (SAS) 
 

Skrivelse  

HSL – Hälso- och sjukvårdslagen 

 Beslut om anmälan till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) av allvarlig skada 
eller sjukdom i samband med vård, 
behandling eller undersökning 

6 kap 4 § 
Lag 1998:531 om 
yrkesverksamhet 
på hälso- och 
sjukvårdens 
område 

MAS 
MAR 

Skrivelse  

 Beslut om anmälan vid olyckor och tillbud 
till Tillverkare, Läkemedelsverket, 
Socialstyrelsen 

 

 

 

 

Lagen om 
medicintekniska 
produkter  
SOFS 2001:12 

MAS 
MAR 

Skrivelse  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmäls till utskott 
och nämnd genom 

Anmärkning 

Delegations- och verkställighetsärenden i personalärenden 

Anställning m.m. AB 07    

 Anställa tillsvidare eller tidsbegränsad tid § 3 Enhetschef/motsv 
Verks.chef/motsv 
Förvaltningschef 
 

Förteckning Kommunstyrelsen anställer 
förvaltningschef.  

Före beslut om anställning av 
chef måste MBL-förhandling 
enligt § 11 (§14) ske. 
Anställningsbeslutet ska alltid 
föregås av samråd med HR-
funktionen om  ev. företrädesrätt 
enligt LAS. Innan anställnings-
beslutet ska också lönen vara 
fastställd och accepterad av den 
sökande. 

 Beslut om provanställning § 3 Enhetschef/motsv 
Verks.chef/motsv 
Förvaltningschef 

Förteckning I samråd med HR-funktionen. 
Innan beslut fattas måste 
förhandlingar enligt MBL § 11 
och ev § 14 vara avslutade samt 
lönen fastställd och accepterad av 
den sökande. 
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 Ärende Lagrum Delegat Anmäls till utskott 
och nämnd genom 

Anmärkning 

Verkställighetsåtgärder 

 Beslut om övertid, fyllnadstid, jourtjänst-
göring, beredskap, förskjuten arbetstid och 
kompensationsledighet 

§ 20 Enhetschef/motsv 
Verks.chef/motsv 
Förvaltningschef 

Anmäls inte  

 Beslut om stadigvarande förflyttning mot 
den anställdes vilja 

§ 6 mom. 1  
2:a stycket 

Verks.chef/motsv 
Förvaltningschef 

Skrivelse Samråd med HR-funktionen. 
Innan beslut fattas ska förhand-
lingar enligt MBL § 11 och ev  
§ 14 vara avslutade. 

 Avstängning § 10 HR-chef 
Förvaltningschef 

Skrivelse  

 Fastställa arbetstidsschema § 13 mom. 5 Enhetschef/motsv 
Verks.chef/motsv 
Förvaltningschef 

Anmäls inte  

 Skriftlig varning § 13 HR-chef 
Förvaltningschef 

Skrivelse  

 Beslut om anställnings upphörande § 33 Enhetschef/motsv 
Verks.chef/motsv 
Förvaltningschef 

Anmäls inte Beslutanderätten avser 
uppsägning på egen begäran. 

 Beslut om arbetstagares ledighet med lön 
(enskild angelägenhet) 

§ 32 speciallagar HR-specialist 
HR-chef 
Förvaltningschef 

Anmäls inte  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmäls till utskott 
och nämnd genom 

Anmärkning 

 Beslut om ledighet med/utan lön 
Semester, studier, sjukdom, föräldra-
ledighet, civil och värnplikt, offentliga 
uppdrag 

Kap 6 §§ 25–31 Enhetschef/motsv 
Verks.chef/motsv 
Förvaltningschef 

Anmäls inte  

 Beslut om arbetstagares ledighet  Verks.chef/motsv 
Förvaltningschef 

 Högst 6 månader vid särskilda 
skäl (prova annat arbete) 

 Beslut om ledighet Lag om facklig 
förtroendeman 

HR-specialist 
HR-chef 
Förvaltningschef 

Anmäls inte I enlighet med delegation från 
kommunstyrelsen 

Medbestämmandelagen (MBL)/Samverkansavtalet 

 Förhandling och information §§ 11, 12 och 19 Enhetschef/motsv 
Verks.chef/motsv 
Förvaltningschef 
HR-chef 
HR-specialist 

Anmäls inte Tjänsteman som ska fatta beslut i 
ärende eller lägger förslag till 
nämnden ansvarar för att 
samverkan har fullgjorts inom 
ramen för samverkansavtalet eller 
att förhandlingar enligt MBL är 
avslutade innan beslut fattas.  
I samråd med HR-funktionen. 

 Förhandlingar § 14 Verks.chef/motsv 
HR-chef 
Förvaltningschef 

Anmäls inte HR-specialist ska medverka i 
förhandlingen 

 Förhandlingar § 38 Förvaltningschef Anmäls inte  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmäls till utskott 
och nämnd genom 

Anmärkning 

Lagen om anställningsskydd (LAS) 

 Varsel och underrättelse om avsked eller 
uppsägning av personliga skäl 

§ 30 HR-chef 
Förvaltningschef 

Skrivelse I samråd med HR-funktionen 

 Beslut om avsked eller uppsägning av 
personliga skäl 

§§ 7–10 HR-chef 
Förvaltningschef 

Skrivelse I samråd med personal-
sekreteraren 

 Besked att tidsbegränsad anställning inte 
kommer att fortsätta 

§§ 15–17 Enhetschef/motsv 
Verks.chef/motsv 
Förvaltningschef 

Anmäls inte I samråd med HR-funktionen 

Personalärenden – övrigt 

 Varsel till facklig organisation att tids-
begränsad anställning inte kommer att 
fortsätta 

§ 30 Enhetschef/motsv 
Verks.chef/motsv 
Förvaltningschef 

Anmäls inte I samråd med HR-funktionen 

 Avvikelse från företrädesrätt till 
återanställning 

 

§ 32 Verks.chef/motsv 
Förvaltningschef 

Anmäls inte HR-funktionen ska medverka i 
förhandlingen 
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 Ärende Lagrum Delegat Anmäls till utskott 
och nämnd genom 

Anmärkning 

Kurser, konferenser, studie- och tjänsteresor 

 Beslut om studiebidrag Personalpolitiska 
riktlinjer 

Verks.chef/motsv 
Förvaltningschef 

  

 Beslut om personals deltagande i kurser, 
konferenser och studieresor inom landet 

 Enhetschef/motsv 
Verks.chef/motsv 
Förvaltningschef 

Förteckning  

 Beslut om personals deltagande i kurser, 
konferenser och studieresor utomlands 

 Förvaltningschef Förteckning  

Övrigt 

 Utfärda tjänstgöringsintyg och vitsord  Enhetschef/motsv 
Verks.chef/motsv 
Förvaltningschef 

Anmäls inte  

 Ledigförklarande av tjänst 

 
 Enhetschef/motsv 

Verks.chef/motsv 
Förvaltningschef 

Anmäls inte 

 

 

 

 

 

 

Innan en befattning ledigförklaras 
ska anmälan om vakansprövning 
göras hos HR-enheten. Alla 
lediga befattningar som överstiger 
6 månader ska annonseras på 
Borås Stads externa webbsida för 
lediga jobb. Endast i undantags-
fall kan annonsering göras på 
Borås Stads interna webbsida för 
lediga jobb. 
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 Ärende Lagrum Delegat Anmäls till utskott 
och nämnd genom 

Anmärkning 

Övr 
forts 

Ingångslön  HR-specialist 
HR-chef 

  

Transporter i tjänsten 

 Medge viss personal att för enskilt uppdrag 
mot ersättning använda taxi, buss eller egen 
bil i tjänsten 

 Enhetschef/motsv 
Verks.chef/motsv 
Förvaltningschef 
Ordförande 

Anmäls inte till 
nämnden 

 

 Beslut om generellt tillstånd att använda 
egen bil i tjänsten 

 Verks.chef/motsv 
Förvaltningschef 
Ordförande 

Anmäls inte till 
nämnden 

Gäller endast anställda som i sitt 
dagliga arbete måste använda 
egen bil i tjänsten 

Ekonomi, Inköp/Upphandling av varor och tjänster inom ramen för anvisade anslag 

 Utse attestanter  Förvaltningschef Förteckning Enligt Borås Stads 
attestreglemente 

 Tecknande av avtal för förhyrning av 
lokaler inom Sociala omsorgsnämndens 
verksamhetsområde upp till en 
hyreskostnad motsvarande 15 
prisbasbelopp per år.  

 

 Förvaltningschef Anmäls inte  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmäls till utskott 
och nämnd genom 

Anmärkning 

Eko-
nomi 
forts 

Uppdrag till Lokalförsörjningsförvaltningen 
om fastighetsrelaterade investeringar upp 
till 15 prisbasbelopp.  

 Förvaltningschef Anmäls inte Ex ombyggnad av befintlig lokal 

 Begäran till finanschef om ny handkassa  Chef för 
ekonomifunktionen 

Anmäls inte  

 Upphandling av varor och tjänster upp till 
25 prisbasbelopp inom drifts- och 
investeringsbudget anvisade medel 

 Förvaltningschef Anmäls inte Avrop på befintliga ramavtal, 
utan förnyad konkurrens-
utsättning, inom drifts- och 
investeringsbudget anvisade 
medel betraktas som verkställig-
het och anmäls inte 

 Upphandling av varor och tjänster upp till 
10 prisbasbelopp inom drifts- och 
investeringsbudget anvisade medel 

 Verksamhetschef Anmäls inte Avrop på befintliga ramavtal, 
utan förnyad konkurrens-
utsättning, inom drifts- och 
investeringsbudget anvisade 
medel betraktas som verkställig-
het och anmäls inte 

 Upphandling av varor och tjänster upp till 
ett prisbasbelopp inom drifts- och 
investeringsbudget anvisade medel 

 Enhetschef Anmäls inte Avrop på befintliga ramavtal, 
utan förnyad konkurrens-
utsättning, inom drifts- och 
investeringsbudget anvisade 
medel betraktas som verkställig-
het och anmäls inte 
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 Ärende Lagrum Delegat Anmäls till utskott 
och nämnd genom 

Anmärkning 

Eko-
nomi  
forts 

Inköp av arbets-, skydds- och profilkläder  Enhetschef 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

Anmäls inte  

 Beslut om ersättningsanspråk från personal 
och allmänhet 

 Enhetschef 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

 Efter samråd med kommunens 
jurister/CKS 

 Ersätta enskild person för egendomsskada 
eller ekonomisk skada som  
förorsakats av personal  

Skadeståndslagen 
3 kap 1 § och 2 § 

Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

Skrivelse Beslutsrätten begränsas till högst 
5.000 kr 

 Beslut om försäljning av material  Enhetschef 
Verksamhetschef 

Anmäls inte Delegation till tjänsteman 
motsvarande 20 % av 
basbeloppet 

 Träffa överenskommelse med 
organisationer och föreningar om deras 
medverkan vid skötsel av kommunala 
anläggningar samt beslut om ersättning för 
detta 
 
 
 
 
 
 

 Verksamhetschef 
Förvaltningschef 
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 Ärende Lagrum Delegat Anmäls till utskott 
och nämnd genom 

Anmärkning 

Uppvaktning av föreningar 

 Beslut om uppvaktning av föreningar  Ordförande   

Behandling av personuppgifter 

 Beslut med anledning av Sociala 
omsorgsnämndens personuppgiftsansvar 

 Förvaltningschef   

Privata utförare, Lagen om offentlig upphandling (LOU) 

 Föreläggande utan vite gentemot privat 
utförare vid fel och brister 

 Chef för kvalitets- 
och utvecklings-
funktionen 
(avtalsansvarig) 

  

 Föreläggande med vite gentemot privat 
utförare vid fel och brister 

 Förvaltningschef   

 Ändringar och tillägg till avtal med privat 
utförare 

 Förvaltningschef  Beslut om att häva, säga upp  
eller förlänga avtal fattas av 
Sociala omsorgsnämnden 
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 Ärende Lagrum Delegat Anmäls till utskott 
och nämnd genom 

Anmärkning 

SoL – Socialtjänstlagen 
 Beslut med anledning av ansökan enligt  

2 kap § 3 SoL, om insatser enligt 4 kap 1 
§ SoL (inflyttning från annan kommun till 
särskilda boenden) 

2 kap 3 §  
4 kap 1 §  

EC/Myndighetsutövn 
Verksamhetschef 

Förteckning  

 
 

Beslut om bistånd i form av boendestöd 4 kap 1 §  Handläggare 
EC/Myndighetsutövn 
Verksamhetschef 

Förteckning  

 Beslut om bistånd i form av hemtjänst 4 kap 1 §  Handläggare 
EC/Myndighetsutövn 
Verksamhetschef 

Förteckning  

 Beslut om bistånd i form av 
trygghetslarm/matdistribution 

4 kap 1 §  Handläggare 
EC/Myndighetsutövn 
Verksamhetschef 

Förteckning  

 Beslut om bistånd i form av plats på 
dagverksamhet 

4 kap 1 §  Handläggare 
EC/Myndighetsutövn 
Verksamhetschef 

Förteckning  

 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson 

4 kap 1 §  Handläggare 
EC/Myndighetsutövn 
Verksamhetschef 

Förteckning  

 Beslut om bistånd i form av växelvård 

 

 

4 kap 1 §  Handläggare 
EC/Myndighetsutövn 
Verksamhetschef 

Förteckning  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmäls till utskott 
och nämnd genom 

Anmärkning 

SoL 
forts 

Beslut om bistånd i form av daglig 
sysselsättning för personer 18–65 år inom  
socialpsykiatrins målgrupp som inte 
arbetar eller studerar 

4 kap 1 § Handläggare 
Enhetschef 
Verksamhetschef 

 Se Sociala omsorgsnämndens 
beslut 2016-04-12 
Överenskommelse närvårds-
samverkan 

 Beslut om bistånd i form av särskild 
boendeform  

4 kap 1 §  EC/Myndighetsutövn 
Verksamhetschef 

Förteckning  

 Köp av externt boende  Utskott Protokoll  

 - när utskottsbeslut inte kan avvaktas  I första hand ordf 
eller vice ordf i ut-
skott, i andra hand 
ordf eller 1:e vice 
ordf eller 2:e vice 
ordf i Sociala  
omsorgsnämnden 

Förteckning  

 Beslut om bistånd i form av korttidsplats 4 kap 1 §  EC/Myndighetsutövn 
Verksamhetschef 

Förteckning  

 Köp av extern korttid  Utskott Protokoll  

 - när utskottsbeslut inte kan avvaktas  I första hand ordf 
eller vice ordf i ut-
skott, i andra hand 
ordf eller 1:e vice 
ordf eller 2:e vice 
ordf i Sociala  
omsorgsnämnden 
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 Ärende Lagrum Delegat Anmäls till utskott 
och nämnd genom 

Anmärkning 

 Beslut om nedsättning av eller befrielse 
från avgift  

8 kap  EC/Myndighetsutövn 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

Förteckning Taxa Borås Stad för vård och 
omsorg om äldre och personer 
med funktionsnedsättning samt 
riktlinjer enligt Socialnämndens 
beslut 2007-01-30 

 Beslut om avgift och förbehållsbelopp 8 kap 2 § Handläggare 
EC/Myndighetsutövn 
Verksamhetschef 

Förteckning Taxa Borås Stad för vård och 
omsorg om äldre och personer 
med funktionsnedsättning 

 Jämkning av avgift för hjälp i hemmet, 
service, omvårdnad och boende 

8 kap 8 §  EC/Myndighetsutövn 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

Förteckning Taxa Borås Stad för vård och 
omsorg om äldre och personer 
med funktionsnedsättning 
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 Ärende Lagrum Delegat Anmäls till utskott 

och nämnd genom 
Anmärkning 

LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 Beslut om personkretstillhörighet 1 §  Handläggare 

EC/Myndighetsutövn 
Verksamhetschef 

Förteckning Beslut om personkrets-
tillhörighet, bifall, fattas inte 
särskilt utan är en del av beslut 
om insats enl 9 § LSS.  

 Beslut om biträde av personlig assistent 
eller ekonomiskt stöd för att bekosta 
personlig assistans upp till 30 tim/vecka 

9 § 2 p Handläggare 
EC/Myndighetsutövn 
Verksamhetschef 

Förteckning  

 - över 30 tim/vecka  Utskott Protokoll När förslaget avser bifallsbeslut 

 - när utskottsbeslut inte kan avvaktas  I första hand ordf 
eller vice ordf i 
utskott, i andra 
hand ordf eller 1:e 
vice ordf eller 2:e 
vice ordf i Sociala 
omsorgsnämnden 

Protokoll  

 Beslut om biträde av personlig assistent 
eller ekonomiskt stöd för att bekosta 
personlig assistans vid tillfälligt utökade 
behov 

9 § 2 p EC/Myndighetsutövn 
Verksamhetschef 

Förteckning  

 Beslut om utökat ekonomiskt stöd till 
skäliga kostnader för personlig assistent  

9 § 2 p Utskott Protokoll  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmäls till utskott 
och nämnd genom 

Anmärkning 

LSS 
forts 

Beslut om ledsagarservice 9 § 3 p Handläggare 
EC/Myndighetsutövn 
Verksamhetschef 

Förteckning  

 Beslut om biträde av kontaktperson 9 § 4 p  Handläggare 
EC/Myndighetsutövn 
Verksamhetschef 

Förteckning  

 Beslut om avlösarservice i hemmet 9 § 5 p Handläggare 
EC/Myndighetsutövn 
Verksamhetschef 

Förteckning  

 Beslut om arvode och omkostnadsersätt-
ning till kontaktperson 

 Enhetschef  Insats 
Verksamhetschef 

  

 Beslut om korttidsvistelse utanför det 
egna hemmet i form av korttidshem, 
läger/kollo eller stödfamilj 

9 § 6 p Handläggare 
EC/Myndighetsutövn 
Verksamhetschef 

Förteckning  

 Köp hos annan huvudman  Utskott Protokoll  
 - när utskottsbeslut inte kan avvaktas  I första hand ordf 

eller vice ordf i 
utskott, i andra 
hand ordf eller 1:e 
vice ordf eller 2:e 
vice ordf i Sociala 
omsorgsnämnden 

  

 Beslut om arvode och omkostnads-
ersättning vid korttidsvistelse i form av 
stödfamilj 

9 § 6 p Enhetschef  Insats 
Verksamhetschef 

Förteckning Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL) cirkulär samt 
taxa Borås Stad för vård och 
omsorg om äldre och personer 
med funktionsnedsättning 
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 Ärende Lagrum Delegat Anmäls till utskott 
och nämnd genom 

Anmärkning 

LSS 
forts 

Beslut om korttidstillsyn för skolungdom 
över 12 år utanför det egna hemmet i 
anslutning till skoldagen samt under lov 

9 § 7 p Handläggare 
EC/Myndighetsutövn 
Verksamhetschef 

Förteckning   

 Beslut om boende i familjehem för barn 
och ungdomar eller elevhem eller särskilt 
boende 

9 § 8 p EC/Myndighetsutövn 
Verksamhetschef 

Förteckning Ett beslut om att bereda en 
underårig vård i ett visst familje-
hem är att betrakta som ett med-
givande enligt 6 kap 6 § SoL. 
Utredn/godk av familjehem ska 
alltid ske av enhetschef/insats 

 Köp hos annan huvudman  Utskott Protokoll  
 - när utskottsbeslut inte kan avvaktas  I första hand ordf 

eller vice ordf i 
utskott, i andra hand 
ordf eller 1:e vice 
ordf eller 2:e vice 
ordf i Sociala 
omsorgsnämnden 

Protokoll  

 Beslut om boende för vuxna i bostad med 
särskild service 

9 § 9 p EC/Myndighetsutövn 
Verksamhetschef 

Förteckning  

 Köp hos annan huvudman  Utskott  OBS! Lagen om offentlig upp-
handling 

 - när utskottsbeslut inte kan avvaktas  I första hand ordf 
eller vice ordf i 
utskott, i andra hand 
ordf eller 1:e vice 
ordf eller 2:e vice 
ordf i Sociala 
omsorgsnämnden 

Protokoll  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmäls till utskott 
och nämnd genom 

Anmärkning 

LSS 
forts 

Sluta avtal om att sälja boendeplats  Verks.chef/Verkst 
Förvaltningschef 

  

 Beslut om daglig verksamhet för personer 
i yrkesverksam ålder som saknar förvärvs-
arbete och inte utbildar sig 

9 § 10 p Handläggare 
EC/Myndighetsutövn 
Verksamhetschef 

Förteckning Personkrets 1 och 2 
Enligt politiskt beslut i Borås 
Stad ska deltidsstudier vid särvux 
inte räknas som utbildning. 

 Sluta avtal om köp av daglig verksamhet 
av annan kommun eller av annan 
huvudman 

 Utskott Protokoll OBS! Lagen om offentlig 
upphandling 

 - när utskottsbeslut inte kan avvaktas  I första hand ordf 
eller vice ordf i 
utskott, i andra hand 
ordf eller 1:e vice 
ordf eller 2:e vice 
ordf i Sociala 
omsorgsnämnden 

Protokoll  

 Beslut om utbetalning av ekonomiskt 
stöd till annan person än den som är 
berättigad till assistans 

11 §  EC/Myndighetsutövn 
Verksamhetschef 
 

Förteckning  

 Beslut om återbetalningsskyldighet för 
felaktigt eller för högt erhållet ekonomiskt 
stöd till personlig assistans 

12 §  EC/Myndighetsutövn 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

Förteckning  

 Beslut om förhandsbesked om rätt till 
insats enligt LSS för person som inte är 
bosatt i kommunen 

16 § 2 st Handläggare 
EC/Myndighetsutövn 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

Förteckning Utredning enligt delegat 
Beslut följer övrig delegations-
lista 
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 Ärende Lagrum Delegat Anmäls till utskott 
och nämnd genom 

Anmärkning 

LSS 
forts 

Beslut om att utreda behoven för enskild 
på tillfälligt besök i kommunen och 
besluta om insatser enligt LSS 

16 § 3 st Handläggare 
EC/Myndighetsutövn 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

Förteckning Utredning enligt delegat 
Beslut följer övrig delegations-
lista 

 Beslut om avgift från förälder vars barn är 
under 18 år och får omvårdnad i ett annat 
hem än det egna 

20 § LSS, 5 § 
LSS-förordningen 
6 kap 2 § SoF 

EC/Myndighetsutövn 
Verksamhetschef 
 

Skrivelse Regler enligt Kommunstyrelsen 
(KS). Beslutet är inte överklag-
ningsbart. 

 Anmäla behov av assistansersättning till 
Försäkringskassan 

15 § 8 p Handläggare 
EC/Myndighetsutövn 
Verkamhetschef 

Förteckning  

 Beslut om arvode och omkostnads-
ersättning till familjehem 

 EC/Verkställighet 
Verksamhetschef 

 Jmf: Regler enligt SKL:s riktlinjer 
Borås Stads riktlinjer 

 Anmäla till Försäkringskassan om 
assistansersättning används för annat 
ändamål än personlig assistans 

15 § 10 p Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

Skrivelse  

 Anmäla till IVO om tillståndshavares 
lämplighet hos enskilt bedriven personlig 
assistans kan ifrågasättas 
 

15 § 11 p  Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

Skrivelse  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmäls till utskott 
och nämnd genom 

Anmärkning 

Tillsynsärenden 

 Avge yttrande till IVO, JO och DO 13 kap 5 § SoL 
26 c § LSS 

Sociala 
omsorgsnämnden 

Protokoll  

 - när yttrandet måste avges mellan 
nämndens ordinarie sammanträden 

 Ordf eller 1:e vice 
ordf eller 2:e vice 
ordf i Sociala  
omsorgsnämnden 

  

 Överflyttningar till och mottagande av 
ärenden från annan kommun 

    

 Beslut om framställning om överflyttning 
av ärende till annan socialnämnd 

16 kap 1 § SoL Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

Skrivelse  

 Beslut om att ta alternativt inte ta emot 
ärende från annan socialnämnd 

16 kap 1 § SoL Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

Skrivelse  

 Beslut att ansöka hos IVO om över-
flyttning av ärende till annan socialnämnd 

16 kap 1 § 3 st 
SoL 

Utskott Protokoll  

 – när utskottsbeslut inte kan avvaktas  I första hand ordf 
eller vice ordf i 
utskott, i andra 
hand ordf eller 1:e 
vice ordf eller 2:e 
vice ordf i Sociala 
omsorgsnämnden 

Protokoll  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmäls till utskott 
och nämnd genom 

Anmärkning 

 
Anmälan enligt 
Socialtjänstförordningen (SoF) 

    

 Anmälan till överförmyndare om 
- Behov av god man eller förvaltare 

enligt FB 
- Att behov av förvaltare inte längre 

föreligger 

5 kap 3 § SoF Handläggare 
EC/Myndighetsutövn
och Insats 
Verksamhetschef 

  

Överklaganden, yttranden och anmälningar med mera till domstol 

 Omprövning av beslut 27 § FVL 
 

Ursprunglig besluts-
fattare 
EC/Myndighetsutövn 
Verksamhetschef 

Förteckning  

 Rättelse av beslut 26 FVL    
 Prövning av att överklagande skett i rätt 

tid 
    

 Beslut om avvisning av överklagande som 
kommit in för sent 

24 § 2 st FVL EC/Myndighetsutövn 
Verksamhetschef 

Skrivelse  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmäls till utskott 
och nämnd genom 

Anmärkning 

 Beslut om avvisande av ombud 9 § FVL Utskott Protokoll  

 - när utskottsbeslut inte kan avvaktas  I första hand ordf 
eller vice ordf i 
utskott, i andra hand 
ordf eller 1:e vice 
ordf eller 2:e vice 
ordf i Sociala 
omsorgsnämnden 

Protokoll  

 Yttrande i överklagade ärenden  EC/Myndighetsutövn 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

Skrivelse Yttrande måste avges av besluts-
nivå över den som fattat det 
överklagade beslutet. När utskott 
fattat beslut kan verksamhets- och 
förvaltningschef avge yttrande. 

 Överklagande avseende överflyttning 
av ärenden 

    

 Överklaga IVO:s beslut till förvaltnings-
rätt och förvaltningsrättens beslut i före-
kommande fall till kammarrätt att Sociala 
omsorgsnämnden ska ta emot ärende från 
annan kommun samt avge yttrande i 
sådana mål 

 Utskott Protokoll  

 - när utskottets sammanträde inte kan 
avvaktas 

 I första hand ordf 
eller vice ordf i 
utskott, i andra hand 
ordf eller 1:e vice 
ordf eller 2:e vice 
ordf i Sociala 
omsorgsnämnden 

Protokoll  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmäls till utskott 
och nämnd genom 

Anmärkning 

Övrigt 

 Yttrande i ärenden om förordnande av 
god man eller förvaltare  

11 kap 16 § 2 st 
FB 

Handläggare 
EC/Myndighetsutövn 
och Insats 
Verksamhetschef 

Förteckning  

Smittskyddslagen 

 Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare 6 kap 9 § 
Smittskyddslagen 

Handläggare 
EC/Myndighetsutövn 
Verksamhetschef 

Förteckning  

 Anmälningsskyldighet enligt smittskydds-
lagen 
 

6 kap 12 § 
Smittskyddslagen 

EC/Myndighetsutövn 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

Förteckning  
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SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-01-28 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00093 1.1.3.25 
 

  

 

Val av nämndens ledamöter till lokala funktionshinder-

rådet 2019-2022 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att utse ordförande Yvonne Persson (S),  

1:e vice ordförande Mattias Karlsson (M) och 2:e vice ordförande Britt-Marie 

Halldén (L) till ledamöter i lokala funktionshinderrådet mandatperioden  

2019–2022.     

Ärendet i sin helhet 

Enligt Reglemente för Funktionshinderrådet, antaget av Kommunfullmäktige, 

ska Lokalt funktionshinderråd Sociala omsorgsnämnden bidra till en positiv 

utveckling och en ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning 

samt vara del i nämndens samråd med brukar- och intresseorganisationer som 

är tvingande enligt lagen om Stöd och service till vissa funktionshindrade (§ 15, 

p7) och rekommenderat i socialtjänstlagen (3 kap 5 §) och i hälso- och 

sjukvårdslagen, (§ 8). 

Uppgifter: 

 Bevaka frågor som påverkar livssituationen för personer med 

funktionsnedsättning. 

 Vara nämndens forum för samråd i planerings, utvecklings-och 

uppföljningsprocesserna inom verksamheterna. 

 Bevaka att det finns bostäder och sysselsättning för personer med 

funktionsnedsättning. 

Rådet har elva ledamöter. Sociala omsorgsnämnden utser tre ledamöter och 

organisationerna utser åtta. Råden väljs för fyra år.     

Beslutsunderlag 

1. Reglemente för Funktionshinderrådet, Borås Stads Författningssamling 014:7                      

 

 

Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 
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Borås Stads Författningssamling 2017 

Reglemente för Funktionshinderrådet  
 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2001-09-20, reviderat 2005-08-18, 2012-02-23 och 2017-04-27. 
 
Gäller fr.o.m. 2017-05-01 
 
I funktionshinderråden ska finnas företrädare för områdena svårt att röra sig, svårt att höra, svårt att se, 
svårt att bearbeta, förmedla och tolka information samt svårt att tåla vissa ämnen. 
 

§ 1  Syfte 
 
Funktionshinderråden är samråds-, informations- och remissorgan med rådgivande funktioner knutna till 
Kommunstyrelsen (centralt funktionshinderråd), Sociala omsorgsnämnden samt Fritid- och folkhälso-
nämnden (lokala funktionshinderråd). Frågor i funktionshinderråden ska i första hand behandlas på plane-
ringsstadiet. 
 
Funktionshinderråden har till syfte att; 
 

 bidra till en positiv utveckling och en ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning att 
leva och bo i Borås 

 
 öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning 

 
 stärka inflytandet i alla frågor som rör personer med funktionsnedsättning 

 
 vara organ för ömsesidig information mellan funktionshinderorganisationer och Borås Stad 

 

§ 2 Uppgifter 
 
Samtliga råd har som uppgift att; 
 

 föreslå och medverka till förändringar och förbättringar i frågor som gäller personer med  
funktionsnedsättning 
 

 vara remissorgan i frågor som berör personer med funktionsnedsättning  
 

 ta fram en årsplanering för rådet samt varje år lämna en redovisning och utvärdering av rådets  
arbete. 

 
 

§ 3 Organisation 
 
Råden väljs för fyra år och mandattiden ska sammanfalla med Kommunfullmäktiges mandatperiod. 
Nämnd/styrelse utser ordförande. Organisationerna utser vice ordförande.  
Rätt till representation har organisationer som får föreningsbidrag. 
Vid varje ny mandatperiod ska kommunen i samarbete med funktionshinderorganisationerna ansvara för 
utbildning av ledamöter i råden. 
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Borås Stads Författningssamling 2017 

Centrala funktionshinderrådet, Kommunstyrelsen  
Centrala funktionshinderrådet är knutet till Kommunstyrelsen och behandlar strategiska kommunövergri-
pande frågor. 
 
Uppgifter:  

 huvuduppgiften är att behandla frågor av övergripande karaktär  
 

 yttra sig vid eventuellt införande av alternativa driftsformer  
 
Centrala funktionshinderrådet har fjorton ledamöter. Kommunstyrelsen utser fyra ledamöter och 
Funktionshinderorganisationerna tio. 
 
Lokalt funktionshinderråd Sociala omsorgsnämnden 
Rådet ska bidra till en positiv utveckling och en ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning 
samt vara del i nämndens samråd med brukar- och intresseorganisationer som är tvingande enligt lagen om 
Stöd och service till vissa funktionshindrade, (§ 15, p7) och rekommenderat i socialtjänstlagen, (3 kap 5§) 
och i hälso- och sjukvårdslagen, (§8).  
 
Uppgifter: 

 bevaka frågor som påverkar livssituationen för personer med funktionsnedsättning 
 vara nämndens forum för samråd i planerings, utvecklings-och uppföljningsprocesserna inom 

verksamheterna 
 bevaka att det finns bostäder och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning 

 
Rådet har elva ledamöter. Sociala omsorgsnämnden utser tre ledamöter och funktionshinderorganisation-
erna utser åtta.  
 
Lokalt funktionshinderråd Fritid och folkhälsonämnden 
Rådet ska bidra till en positiv utveckling och en ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning 
samt vara en del i nämndens samordningsuppdrag kring lokalt inflytande.   
 
Uppgift:  
Föreslå och medverka till förändringar och förbättringar i områden inom förvaltningens ansvar; lokalt 
inflytande, främja hälsa, fritid, friluftsliv, föreningsverksamhet, folkhälsa. 
 
Rådet har elva ledamöter. Fritid- och folkhälsonämnden utser tre ledamöter, pensionärsorganisationerna 
utser fyra ledamöter och funktionshinderorganisationerna utser fyra. Namngivna ersättare finns utsedda för 
organisationernas ledamöter. Dessa medverkar vid mötet då ordinarie ledamot är frånvarande. 
 

§ 4 Administration 
 
Respektive förvaltningskontor administrerar de lokala funktionshinderråden och Stadsledningskansliet det 
Centrala funktionshinderrådet. 
 
Alla råden sammanträder minst fyra gånger per år. Ett av sammanträdena ska ge möjlighet att yttra sig 
över kommande års budget. I övrigt beslutar varje råd om sina egna rutiner. 
 
Kommunens funktionshinderkonsulent medverkar vid samtliga råd och kommunens tillgänglighetskonsu-
lent medverkar vid det centrala funktionshinderrådet. 
 
Funktionshinderråden har möjlighet att adjungera personer till råden vid behov. 
 

§ 5 Uppföljning 
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Borås Stads Författningssamling 2017 

Uppföljning av rådens arbete ska genomföras inför ny mandatperiod 2019. 
 

§ 6 Ersättning 
 
Ersättning till funktionshinderrådets ledamöter utgår enligt Kommunfullmäktiges beslut om bestämmelser 
för ersättningar till kommunens förtroendevalda. För ersättning utöver ovanstående fattar enskild 
nämnd/styrelse beslut. 
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DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-01-28 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00004 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av delegationsbeslut  

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.       

Delegationsbeslut  

1. Protokoll från Lokal Samverkansgrupp Sociala omsorgsförvaltningen 

2018-11-29 

Dnr SON 2018-00025 2.3.1.1 

2. Protokoll från Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp  

2018-12-03 

Dnr SON 2018-00011 2.3.1.1 

3. 2018-12-03 

Ordförandebeslut – Yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping i  

mål nr 5929-18 

Dnr SON 2017-00130 

4. Protokoll från Sociala omsorgsnämndens socialutskott 2018-12-10 

5. 2018-12-20 

Utredning lex Sarah LSS 

Dnr SON 2018-00143 3.7.2.0 

6. 2018-12-28 

Utredning lex Sarah LSS 

Dnr SON 2018-00159 3.7.2.0 

7. 2019-01-08 

Utredning lex Sarah LSS 

Dnr SON 2018-00151 3.7.2.0  

8. Förteckning över beslut om rätt att attestera bokföringsorder, Sociala 

omsorgsförvaltningen, fr.o.m. 2019-01-01 

9. Förteckning över beslut om rätt att attestera, Sociala 

omsorgsförvaltningen, fr.o.m. 2019-01-01    

10. Beslut om avslut av rätt att attestera beslutsattest: 

Jesper Henriksson, ansvarskod 306542, slutdatum 2018-10-07 

Pia Flink, ansvarskod 308118 och 308151, slutdatum 2018-12-31 

Mikael Strömberg, ansvarskod 300200, slutdatum 2018-12-31  
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11. Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 

Elin Olsson, ansvarskod 300302, startdatum 2019-01-01 

Annika Klamas Persson, ansvarskod 308181, startdatum 2019-01-07 

12. Protokoll från Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp  

2019-01-08 

Dnr SON 2019-00013 2.3.1.1 

     

Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 
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Sida 

1(4) 

Datum 

2019-01-28 
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 

1. Protokoll från Sociala omsorgsnämndens lokala funktionshinderråd 

2018-11-14 

Dnr SON 2018-0041 1.1.3.25 

2. 2018-12-04 

Beslut från Kommunfullmäktige 2018-11-22, § 189, delårsrapport 

januari–augusti 2018 för nämnderna och de kommunala bolagen 

Dnr KS 2018-00657 1.2.4.1 

3. 2018-12-04 

Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 6216-17 

4. 2018-12-04 

Mailkonversation med anhörig 

Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

5. 2018-12-05 

Beslut från Kommunfullmäktige 2018-11-22, § 187, riktlinjer för 

bistånd till korttidsvistelse 

Dnr SON 2018-00058 1.1.3.1 

6. 2018-12-05 

Beslut från Kommunfullmäktige 2018-11-22, § 188, enkäter gällande 

rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2018 

Dnr SON 2018-00131 3.7.2.25 

7. 2018-12-05 

Beslut från Kommunfullmäktige 2018-11-22, § 195, 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2019 

Dnr KS 2018-00730 1.1.1.0 

8. 2018-12-05 

Mailkonversation med anhörig  

Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 
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9. 2018-12-05 

Beslut 2018-12-03 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5622-18 

Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

10. 2018-12-06 

Mailkonversation med anhörig 

Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

11. 2018-12-07 

Beslut från Kommunstyrelsen 2018-11-26, § 503, timersättning till 

externa utförare inom hemtjänstvalet 2019 

Dnr KS 2018-00726 1.1.2.0 

12. 2018-12-07 

Mailkonversation med anhörig 

Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

13. 2018-12-12 

Beslut 2018-12-11 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om 

tillsyn av det särskilda boendet Serenadgatan i Borås 

Dnr SON 2018-00109 3.7.2.25 

14. 2018-12-12 

Dom 2018-12-06 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3165-18 

15. 2018-12-12 

Dom 2018-12-11 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4753-17 

16. 2018-12-12 

Dom 2018-12-11 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 112-18 

17. 2018-12-13 

Mailkonversation med anhörig  

Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

18. 2018-12-17 

Mailkonversation med anhörig  

Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

19. 2018-12-17 

Beslut 2018-12-14 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om 

tillsyn av handläggning av enskilt ärende 

Dnr SON 2018-00120 1.1.3.1 

20. 2018-12-17 

Meddelande 2018-12-13 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 

om registrerade uppgifter 

Dnr SON 2018-00170 1.4.2.1 

21. 2018-12-17 

Meddelande 2018-12-14 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 

om registrerade uppgifter 

Dnr SON 2018-00171 1.4.2.1 
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22. 2018-12-19 

Mailkonversation med anhörig  

Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

23. 2018-12-20 

Dom 2018-12-17 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 2822-18 

Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

24. 2018-12-21 

Mailkonversation med anhörig  

Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

25. 2018-12-27 

Mailkonversation med anhörig  

Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

26. 2018-12-27 

Dom 2018-12-21 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 445-18 

27. 2018-12-28 

Beslut 2018-12-19 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 6614-18 

28. 2018-12-28 

Protokoll 2018-12-27 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 3824-18 

29. 2019-01-07 

Beslut från Kommunfullmäktige 2018-12-19-20, § 209, förslag från 

Kommunfullmäktiges valberedning gällande förtroendeuppdrag 

mandatperioden 2019–2022 

Dnr SON 2018-00165 1.1.3.0 

30. 2019-01-07 

Mailkonversation med anhörig  

Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

31. 2019-01-08 

Mailkonversation med anhörig  

Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

32. 2019-01-10 

Dom 2019-01-09 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 158-18 

33. 2019-01-11 

Dom 2019-01-07 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 2195-17 

34. 2019-01-11 

Dom 2019-01-10 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4368-18 

35. 2019-01-14 

Mailkonversation med anhörig  

Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 
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36. 2019-01-16 

Mailkonversation med anhörig 

Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

37. 2019-01-16 

Beslut från Kommunstyrelsen 2018-12-17, § 548, rekommendation om 

att godkänna överenskommelse om samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård 

Dnr KS 2018-00053 1.1.6.3 

38. 2019-01-16 

Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 611-18 

39. 2019-01-17 

Beslut från Kommunstyrelsen 2018-12-17, § 558, intern kontrollplan 

2019 

Dnr SON 2018-00067 1.1.3.1 

40. 2019-01-17 

Beslut från Kommunstyrelsen 2018-12-17, § 560, ersättning för 

utförande av LSS daglig verksamhet enligt LOV 2019 

Dnr SON 2018-00144 1.1.3.1 

41. 2019-01-17 

Beslut från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 3562-18 

42. 2019-01-17 

Dom 2019-01-16 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 426-18 

43. 2019-01-17 

Dom 2019-01-15 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5024-18 

44. 2019-01-17 

Dom 2019-01-15 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 775-18 

45. 2019-01-17 

Dom 2019-01-15 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3255-18 

 

               

 

Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 
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