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1 Inledning 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har bestått av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Nämnden 
har delegerat ansvar för beslutsfattande i vissa individärenden till utskott. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har under år 2018 ansvarat för att fullgöra kommunens uppgifter 
inom individ och familjeomsorgens delområde barn och familj. vuxna samt ensamkommande barn. 
Nämnden har även haft ett kommunövergripande samordningsansvar  vad avser boendesituationen för 
människor som är socialt utsatta och långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden. 

Nämnden har ansvarat över två av Kommunfullmäktiges samarbetsuppdrag. Ett särskilt 
samarbetsuppdrag gällande barn och unga i riskzonen samt ett särskilt samarbetsuppdrag gällande 
boendeprocessen. 

Samarbetsuppdragen har inneburit att nämnden: 

 Har haft befogenheter att sammankalla berörda nämnder 

 Haft ansvaret för att samarbetsuppdragen kommit igång 

 Skapat förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbetet 

 Formulerat mål för arbetet 

 Att resultaten har utvärderats och redovisats 

 De särskilda samarbetsuppdragen har varit ett sätt att tydliggöra ansvar och befogenheter i 
frågor som har haft gemensam karaktär  

Under 2018 har Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetat med att vidareutvecklas för att uppnå 
målbilden: 

 Förbättrad likvärdighet och rättvis service till stadens invånare 

 Förbättrad effektivitet 

 Att ge organisationen förutsättningar att ta ett samlat ansvar för verksamheten 

 Haft fortlöpande, samlad och kontrollerad utveckling av verksamheten 

 Att samverkan kring insatser bör barn och unga har stärkts   

 Att styrning, ledning och uppsikt har underlättats 

  



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Årsredovisning 2018 4(17) 

2 Viktiga händelser under året 

Förvaltningens lokalproblem har fortsatt under 2018. Verksamheterna är inte samlade i samma fastighet 
vilket är försvårande för ett effektivt samarbete och utgör en kostnadsnackdel. Dessutom har stora 
problem uppstått med läckage, sprickor m m till följd av byggnation på taket på Saturnus-fastigheten 
där barn och unga har sin verksamhet. En av 4 arbetsgrupper fick evakueras från dessa lokaler tillfälligt. 
Förvaltningens behov av en samlad lösning med ändamålsenliga lokaler för verksamheten är en fortsatt 
viktig fråga att lösa. 

Asylverksamheten fortsatt under året sitt stora omställningsarbete till följd av kraftigt minskat inflöde 
efter inrättandet av gränskontroller och minskad flyktinginvandring. Även beslut om nytt 
ersättningssystem med sänkta ersättningsnivåer och förändrat ansvarstagande från socialtjänsten till den 
unges eget ansvar har inneburit omställning av lokaler, verksamhetsinnehåll, personal, samt flytt mellan 
insatser för ungdomarna. Det sista HVB-hemmet avvecklades, återstår nu endast ett stödboende för 
gruppen ensamkommande ungdomar. 

Förvaltningen arbetade vidare under året att utveckla den särskilda satsningen Förstärkt 
familjehemsvård genom att öka stödet till familjehemmen med hjälp av utökat antal tjänster, förstärkt 
utbildning till familjehemmen, stöd för placerade barns skolgång och tandvård. 

En gemensam arbetsgrupp med Sociala omsorgsförvaltningen har under året tagit fram en struktur för 
att tillskapa Chef i beredskap inför 2019 för verksamheter som bedrivs dygnet runt. Detta för att 
säkerställa och tydliggöra arbetsmiljö- och arbetsgivaransvar för förvaltningarna, samt att omedelbart 
vidta åtgärder vid allvarliga missförhållanden kvällar, nätter och helg. 

Arbetet med KAL-planen (kompetens- och personalförsörjning, arbetsvillkor, lönebildning) innebar 
under året satsning på Yrkesresan, ett regionalt utvecklingsprogram som i nuläget erbjuder nya 
handläggare inom barn och ungdomsvården ett kombinerat webb-baserat utbildningsprogram med 
kursdagar tillsammans med kollegor. Satsning på systemteoretisk utbildning för erfaren personal 
startade upp. Detta för att hela individ- och familjeomsorgsförvaltningen ska få en gemensam 
systemteoretisk grund och plattform. Viktigt med kompetenshöjning hos medarbetarna och därmed 
även större möjlighet att behålla personal, dvs. minskad personalomsättning samt ökad konkurrenskraft 
vid nyrekrytering. 
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3 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall År 

2018 

 Antal genomförda 
medborgardialoger. 

 1 1 1 

Antal genomförda medborgardialoger. 

En medborgardialog har genomförts under 2018. Den 25 oktober mötte 3 politiker från nämnden 
elever på Bäckängsgymnasiet för dialog och genomförde även en enkätundersökning med frågor kring 
kontaktvägar till Individ- och familjeomsorg, synen på möjlighet att få stöd av socialtjänst med mera. 
180 elever svarade på enkäten och svaren har analyserats . En jämförelse har även gjorts med svar från 
samma enkät från 2017 då man hade en liknande Medborgardialog på Viskastrandsgymnasiet. 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2018 Kommentar 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden får i 
uppdrag att, inom ramen för sitt 
samordningsansvar, klargöra samt 
tydliggöra mandat och 
befogenheter kopplat till 
biståndsbeslut om sociala bostäder. 

 Delvis 
genomfört 

Nämnden har i juni månad beslutat att 
översända ett förslag till Kommunstyrelsen som 
tydliggör ansvar och befogenheter som är 
kopplade till sociala bostäder. Enligt förslaget 
ska Individ- och familjeomsorgsnämnden 
ansvara för att handlägga och fatta beslut om 
ansökningar rörande sociala bostäder för de 
som står utanför eller har hög risk att hamna 
utanför bostadsmarknaden. Ansvaret att 
anskaffa sociala bostäder ska i förslaget  
Arbetslivsnämnden ha. Förslaget har ifrån KS 
gått ut på remiss och inget beslut är fattat. 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden får i 
uppdrag att utreda hur vi på bästa 
vis kan samordna bostäder åt de 
som nu är utanför 
bostadsmarknaden. 

 Delvis 
genomfört 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har våren 
2018 lämnat ett förslag till Kommunstyrelsen 
som handlar om samordning av bostäder för de 
som är utanför bostadsmarknaden. Förslaget 
har tagits fram av en arbetsgrupp med 
representanter från flera nämnder samt 
kommunala bostadsbolag och ger förslag på hur 
samordning och ansvarsfördelning kan 
hanteras. Förslaget är ute på remiss 
och inget beslut är fattat. 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden får i 
uppdrag att utvärdera och vid 
behov ompröva verksamheten på 
Natthärbärget Kastanjen. Frågan 
om öppethållande även under 
sommarhalvåret ska ingå i 
omprövningen. 

 Genomfört En arbetsgrupp med politiker och tjänstemän har 
slutfört uppdraget och resultatet blev att 
Badhusgatans akutboende ska vara öppet året 
runt. Det finns möjlighet att bo tio nätter per 
månad på boendet men utöver det krävs 
biståndsbeslut. 
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Uppdrag Status År 2018 Kommentar 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ska under 
året starta ett drogfritt stödboende 
för personer med 
missbruksproblematik.  Detta är en 
viktig del för att skapa ett anpassat 
utbud vilket är nödvändigt för att 
brukare med olika behov ska ges 
förutsättningar att bo genom stöd 
av interna insatser. 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget att förbereda för starten av ett nytt 
drogfritt boende har påbörjades under 2018 och 
verksamheten beräknas komma igång efter 
sommaren 2019. 

3.2 Livskraftig stadskärna 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall År 

2018 

 Antal personer i en 
hemlöshetssituation som får eget 
förstahandskontrakt med hjälp av 
socialtjänsten. 

21 17 20 5 

Antal personer i en hemlöshetssituation som får eget förstahandskontrakt med 

hjälp av socialtjänsten. 

Under 2018 har vi inte uppnått målet. Orsaken är dels att färre har beviljats andrahandskontrakt och 
dels att de som har sådana sedan tidigare står allt längre ifrån bostadsmarknaden. Det beror oftast på 
höga skulder och/eller andra långvariga svårigheter i hyresförhållandena som omöjliggör ett eget 
kontrakt. 

3.3 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall År 

2018 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

 6,4 6 6,8 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

 15,3 11 12,8 

 Hälsa – friska medarbetare under 
ett år i % av andel anställda. 

 36,3 40 34,1 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Sjukfrånvaron varierar kraftigt mellan olika enheter, vilket uppmärksammas och något som ansvariga 
chefer arbetar med beroende på problematik och omfattning. Målet för 2018 är 6 %, utfallet blev 
6,8 %, 0,8 % högre än budget och 0,4 % högre än år 2017. En medvetenhet i hälsofrågor kombinerat 
med ett systematiskt arbetsmiljöarbete och ett aktivt arbete med att förkorta rehabiliteringsprocessen 
har varit strategiskt viktiga områden för att förebygga ohälsa och minska antalet sjukskrivningar. 
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Antalet timavlönade är framförallt kopplat till verksamheten boende för ensamkommande barn samt 
boende för vuxna med missbruksproblem. Nämnden har arbetat med att minska antalet timavlönade. 
För år 2017 var det 15,3 årsarbeten som har arbetat som timavlönad. För år 2018 var det 6,8 %, 
budgeten var 6,0 %. Minskningen beror på att det finns färre boende för ensamkommande, 3 stycken 
boende har avslutats under året.     

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. 

Målet för friska medarbetare under ett år i procent av andel anställda är 40 %, utfallet för år 2018 blev 
34,1 %. 5,9 % lägre än budget samt  2,2 % lägre än 2017. Nämnden har arbetat med att höja procenten 
för friska medarbetare.  

4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2018 Bokslut 2018 Avvikelse 

Statsbidrag  163 484 138 571 69 063 -69 508 

Avgifter och övriga 
intäkter 

 79 500 63 371 60 892 -2 479 

Summa intäkter  242 984 201 942 129 955 -71 987 

Personal  -211 003 -219 004 -205 753 13 251 

Lokaler  -25 526 -26 907 -26 907 0 

Övrigt  -250 376 -227 923 -189 560 38 363 

Kapitalkostnader  -47 -507 -581 -74 

Summa kostnader  -486 952 -474 341 -422 801 51 540 

Buffert (endast i 
budget) 

 0 -2 751 0 2 751 

Nettokostnad  -243 968 -275 150 -292 846 -17 696 

Kommunbidrag  261 400 275 150 275 150 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

 17 432 0 -17 696 -17 696 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

 0 0 0 0 

Godkända 
"öronmärkta" projekt 

 0 0 0 0 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

 17 432 0 -17 696 -17 696 

Ackumulerat resultat  0 0 0 0 
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Resultatanalys 

Individ- och familjeomsorgsnämnden gjorde ett underskott med 17 696 tkr för år 2018. 

Underskottet består av: 

 Individ och familjeomsorg minus 24 329 tkr 

 Ensamkommande barn plus 3 882 tkr 

 Buffert plus 2 751 tkr 

 Summa minus 17 696 tkr. 

För år 2017 då nämnden gjorde vinst såg det ut enligt följande: 

 Individ och familjeomsorg minus 7 433 tkr 

 Ensamkommande barn plus 22 251 tkr 

 Buffert plus 2 614 tkr 

 Summa plus 17 432 tkr. 

De två största skillnaderna mellan år 2017 och 2018 är: 

 Att antalet ensamkommande barn har minskat med 195 barn. 301 ensamkommande barn 
Årsutfall 2017 jämfört med december 2018, 106 ensamkommande barn som gör att vinsten 
(20 % av uppbokning i bokslut för de medel som inte kommit från Migrationsverket) blir så 
mycket mindre beroende på antalet ensamkommande barn. 

 Kostnader för köp av externa platser 13-20 år, som kostade för år 2018, 42 209 tkr jämfört med 
år 2017, 29 155 tkr, en ökning med 13 054 tkr.   

Underskottet för år 2018 ser ut enligt följande: 

 Central administration gjorde ett överskott med 1 254 främst beroende på att alla tjänster inte 
varit tillsatta under året. 

 Politisk verksamhet gjorde ett överskott med 155 tkr. 

 Allmän IFO-verksamhet gjorde ett ett underskott med 281 tkr. Myndighetsutövning barn och 
unga minus 1 793 tkr, myndighetsutövning unga vuxna samt vuxna plus 148 tkr. Övrig 
verksamhet gjorde ett överskott med 1 364 tkr, främst beroende på alla tjänster ej varit tillsatta 
under 2018.  

 Barn och ungdomsvårdens underskott blev 19 875 tkr. De stora underskotten var köp av 
institutionsplatser 13-20 år minus 20 074 tkr, köp av externa familjehemsplatser minus 7 600 tkr 
samt interna familjehemsplatser minus 2 707 tkr. På plussidan köp av öppenvårdsinsatser plus 
3 508 tkr, plus 1 210 tkr kontaktpersoner samt överskott på de övriga verksamheterna med  
5 788 tkr beroende på ej tillsatta tjänster under året. 

Verksamheten har haft svårigheter att rekrytera inom områdena interna familjehem samt 
kontaktpersoner. 

En minskning av köpt extern familjehemsvård med 6 807 har skett mellan år 2017, 21 228 tkr och 
2018, 14 421 tkr. 

Verksamheten Barnahus gjorde ett överskott 32 000 kr som flyttas till år 2019. 

 Vård av vuxna gjorde ett underskott med 5 581 tkr. Underskottet består av minus 9 442 tkr för 
köp av platser inom vuxen, minus 2 991 tvång i öppenvård  5 449 tkr för köp av platser 
Institutionsvård SOL , minus 596 köp av platser institutionsvård LVM, övriga köp under vuxen 
minus 406 tkr. Köpa platser i vård och omsorgsboende fanns det en budget för 2 platser 
verksamheten köpte 3 platser ett underskott med 799 tkr. Den övriga verksamheten gjorde ett 
överskott med 4 660 tkr främst beroende på öppnandet av det nya stödboende inte kommit 
igång plus 1 4 31 tkr samt den övriga verksamheten under vuxen plus 3 229 tkr främsta 
anledning ej alla tjänster tillsatta under året.      
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Verksamheten för ensamkommande barn som Individ- och familjeomsorgsnämnden driver åt 
Migrationsverket gjorde ett överskott med 3 882 kr. 

Utav Intäkten på 129 955 tkr är 2 125 tkr ett generellt statsbidrag för ensamkommande över 18 år. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansöker om att få hela underskottet på 17 696 tkr avskrivet. 
Nämndens ackumulerade resultat från år 2017 var plus 17 432 tkr. 

  

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 

2017-12-31 
Utfall 2018-12-

31 
Återstår 

Summa     

4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Bokslut 

2016 
Bokslut 

2017 
Budget 2018 

Bokslut 
2018 

Avvikelse 

Central administration      

Intäkter  4 014 3 306 4 980 1 674 

Kostnader  -13 621 -15 376 -15 796 -420 

Resultat  -9 607 -12 070 -10 816 1 254 

Politisk verksamhet      

Intäkter  0 0 0 0 

Kostnader  -1 496 -1 734 -1 579 155 

Resultat  -1 496 -1 734 -1 579 155 

Allmän IFO-verksamhet      

Intäkter  6 444 3 890 6 707 2 817 

Kostnader  -64 938 -70 691 -73 790 -3 099 

Resultat  -58 494 -66 801 -67 083 -282 

Barn- och ungdomsvård      

Intäkter  12 073 13 164 15 244 2 080 

Kostnader  -139 943 -128 793 -150 748 -21 955 

Resultat  -127 870 -115 629 -135 504 -19 875 

Vård av vuxna      

Intäkter  14 298 14 271 14 347 76 

Kostnader  -83 050 -90 436 -96 093 -5 657 

Resultat  -68 752 -76 165 -81 746 -5 581 

Flyktingverksamhet      

Intäkter  206 155 167 311 88 677 -78 634 
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Tkr 
Bokslut 

2016 
Bokslut 

2017 
Budget 2018 

Bokslut 
2018 

Avvikelse 

Kostnader  -183 904 -167 311 -84 795 82 516 

Resultat  22 251 0 3 882 3 882 

Övrig verksamhet      

Intäkter  0 0 0 0 

Kostnader  0 0 0 0 

Resultat  0 0 0 0 

Buffert      

Intäkter  0 0 0 0 

Kostnader  0 -2 751 0 2 751 

Resultat  0 -2 751 0 2 751 

Totalt      

Intäkter  242 984 201 942 129 955 -71 987 

Kostnader  -486 952 -477 092 -422 801 54 291 

Resultat  -243 968 -275 150 -292 846 -17 696 

4.3 Verksamhetsanalys 

4.3.1 Central administration 

Central administrationen har bestått av förvaltningsledning, ekonomifunktion, HR-funktion samt 
kvalitet och utvecklingsenhet. Administrationen har tillsammans med verksamheten arbetat med 
ständiga förbättringar. 

Administrationen gjorde ett överskott med 1 254 tkr, främst beroende på att alla tjänster inte har varit 
tillsatta under året. 

IFO:s Ekonomifunktion har köpts in från Arbetslivsnämnden, 50 % chef för ekonomifunktion, 50 % 
ekonom samt 25 % ekonomiadministratör. 

IFO:s HR-funktion har köpts in från Arbetslivsnämnden, 50 % chef för HR-funktion, 100 %, HR-
specialist. 

Vidare har IFO köpt 20 % kommunikatör av Sociala omsorgsnämnden. 

Den centrala administrationen har också betalat 60 000 tkr till Borås Stads bemanningsenhet. 

4.3.2 Politisk verksamhet 

Politisk verksamhet gjorde ett överskott med 155 tkr. 
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4.3.3 Allmän IFO-verksamhet 

Allmän IFO-verksamhet har bestått av administration av myndighetsutövning för barn och unga, unga 
vuxna 18-25 år samt vuxna. Myndighetsutövning barn och unga är uppdelade i tre områden. 

Övrig verksamhet under Allmän IFO-verksamhet är socialrådgivare, social jour, familjerättsverksamhet, 
familjerådgivning samt krisstöd vid allvarlig händelse. 

Verksamheten Allmän IFO-verksamhet gjorde ett minus resultat med 281 tkr. 

Myndighetsutövning barn och unga gjorde ett underskott med 1 793 tkr. Verksamheten gjorde ett 
överskott på ej tillsatta tjänster (socialsekreterare) med 6 236 tkr. När det gäller bemanningsföretag så 
köptes det in för 7 952 tkr. Mellanskillnad minus 1 716 tkr. 

Rekryteringssvårigheterna har varit stora och verksamheten har inte lyckats tillsätta alla tjänster vilket 
har resulterat i de istället har köpt in personal från bemanningsföretag. Kostnadsnivåerna inom barn 
och ungdomsvårdsverksamhetens resultat påverkas negativt av svårigheterna att rekrytera personal. Mot 
slutet av 2018 har antalet vakanta tjänster minskat och även antalet anlitade konsulter som en följd av 
detta. För år 2019 kommer det finnas personal på alla tjänster och då behövs det inte längre några 
inköp av personal från bemanningsföretag. 

Verksamheten har fått 1 739 tkr i statsbidrag under år 2018. 

Myndighet unga vuxna samt vuxna gjorde ett plusresultat med 148 tkr. Unga vuxna köpte in personal 
från bemanningsföretag till en kostnad av 328 tkr. 

Lönesatsningar har gjorts på yrkesgruppen och en handlingsplan finns nu framtagen efter arbetet i 
KAL-gruppen (Kompetens- och personalförsörjning, Arbetsvillkor, Lönebildning). 

Nämnden har haft socialrådgivarkompetens med tre socialrådgivare som har arbetat på de 
familjecentraler som finns i Borås Stad. Verksamheten gjorde ett överskott med 137 tkr. 

Sociala Jouren gjorde ett överskott med 154 tkr. De kommuner verksamheten har arbetat med under år 
2018 förutom Borås Stad arbetat har varit Bollebygd, Tranemo, Mark, Svenljunga samt Ulricehamn. 
Från och med 2018-12-01 tillkom kommunerna Herrljunga och Vårgårda. 

Familjerätten som arbetat ihop med kommunerna förutom Borås Stad, Herrljunga, Bollebygd Tranemo 
samt Svenljunga gjorde ett plusresultat med 230 tkr. 

Familjerådgivning gjorde ett överskott med 264 tkr och har arbetat med kommunerna förutom Borås 
Stad, Bollebygd och Ulricehamn. 

Överskotten för verksamheterna Socialrådgivare, Social Jour, Familjerätt samt familjerådgivning på 
785 tkr beror främst alla alla tjänster inte varit tillsatta under år 2018. 

Krisstöd vid allvarlig händelse gjorde ett minusresultat med 4 tkr. 

Kvalitets och utvecklingsavdelningens del i Allmän IFO-verksamhet består av betalningar av diverse 
dataprogram framförallt VIVA, verksamheten gjorde ett överskott med 583 tkr. 
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4.3.4 Barn- och ungdomsvård 

Barn och ungdomsvård består av köp av institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser samt bistånd 
för barn och unga 0-20 år. Myndighetsutövning inom barn och familj är uppdelade i 4 områden samt 
unga vuxna 18-20 år. 

Nämnden fokuserar på tidiga insatser. Utredningsarbetet har utvecklas vad gäller tydliggörande av barn 
och ungas behov och ska fortsatt arbeta för ökad delaktighet hos den enskilde. All vård som ges med 
stöd av Socialtjänstlagen ska ske i nära samarbete och samförstånd med samtliga parter och med barn 
och ungas behov i centrum. Arbetsmodellen Rätt matchat stöd tillämpas så att den samlade 
kompetensen inom Individ- och familjeomsorgen används optimalt för att bäst matcha stöd till den 
enskilde. Handläggarna vid myndighetsfunktionen och personalen på insatsfunktionen som har 
uppdrag kring en individ verkar tillsammans som ett team kring den enskilde för att bästa och mest 
effektiva vård ska kunna ges. Detta förhållningssätt eftersträvas även när en annan verksamhet eller 
huvudman finns med och bistår den enskilde. 

Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder genom socialrådgivning vid familjecentraler, 
samarbetssamtal, familjerådgivning, fältverksamhet samt stödcentrum. Verksamheten har också en 
barngruppsverksamhet genom Hopptornet som främst vänder sig till barn med separerade föräldrar. 

Öppenvårdsinsatser inom den sociala barn och ungdomsvården innebär allt från stöd i ett tidigt skede 
för att minska risken för framtida psykosociala svårigheter, till insatser som riktar sig till en viss 
målgrupp där påtagliga problem redan visat sig. 

När verksamheten inte kan möta upp behoven i ett tidigt skede till följd av den rådande 
personalsituationen riskerar komplexiteten i den enskildes situation att öka vilket på sikt kan komma 
leda till fler omfattande och kostsamma insatser. 

Det finns en inbyggd osäkerhet i verksamhetens natur då möjligheten att påverka volymer, inflödet av 
ärenden, är begränsad. 2013 unika barn och unga 0-20 år har varit aktuella under 2018. Det är 171 fler 
är föregående år och på två år är det en ökning med totalt 277 unika individer i åldersgruppen 0-20 år. 

Utfallet visar på en lägre grad av beviljade öppenvårdsinsatser. Verksamheten tillämpar arbetsmodellen 
Rätt matchat stöd och har också arbetat aktivt med att se över insatsen kontaktfamilj och 
kontaktperson vilket lett till färre beslut då den unges nätverk involveras i ökad utsträckning. I januari 
2018 startade en ny serviceinsats upp, Origo och därigenom har ca 120 familjer fått stöd och hjälp. 

Förstärkt familjehemsvård har tillämpats under 2018 och en ökning har skett av antal placerade barn i 
interna familjehem. I januari var 72 barn placerade internt i 53 olika familjehem och i december var 83 
barn placerade i 58 olika familjehem. Samtidigt har det skett en minskning av anlitade externa 
familjehem. I januari var 26 barn placerade i externa familjehem och i december var 17 barn placerade 
externt. Institutionsplaceringar i åldersgruppen 13-20 år har ökat från 2017 till 2018 med 1197 vårdygn. 

Barn- och ungdomsvårdens resultat blev minus 19 875 tkr för år 2018 som kan jämföras med minus 
8 507 tkr för år 2017. Den stora skillnaden är externt köpta platser 13-20 år som kostade 42 209 tkr för 
år 2018, minus 20 074 tkr jämfört med budget. För år 2017 kostade verksamheten 29 155 tkr. 
Ökningen mellan 2018 och 2017 är 13 054 tkr. Köp inom familjehem gjorde ett underskott med 
10 307 tkr varav externt köpta platser gjorde ett underskott med 7 600 tkr samt interna ett underskott 
med 2 707. Jämfört med år 2017 har de externa köpen inom familjehemsvården minskat med 6 807 tkr. 

På plussidan köp av öppenvårdsinsatser plus 3 508 tkr, verksamheten kontaktpersoner gjorde ett 
överskott med 1 210 tkr. 

Verksamheten har haft svårigheter att rekrytera interna familjehem samt kontaktpersoner. 
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Insatsverksamheten inom barn och familj som består av: 

 Familjehem  

 Dialogcentrum 

 Fältverksamhet 

 Stödcentrum 

 Ungdomsboende (Lars Kaggsgatan) 

 Boendestöd 

Verksamheterna gjorde ett plusresultat med 5 788 tkr. Den stora delen av överskottet på 5 305 tkr 
beror på att det funnits ej tillsatta tjänster inom verksamheterna dialogcentrum, stödcentrum samt 
boendestöd. Verksamheterna har haft svårigheter att rekrytera personal och det har funnits flertalet 
vakanser under året. 

Verksamheten Barnahus som Individ- och familjeomsorgsnämnden bedriver ihop med 
Västragötalandsregionen, Polismyndigheten, Kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, Alingsås, Lerum samt Åklagarmyndigheten. Verksamheten är en 
myndighetssamverkan i gemensamma lokaler för barn som misstänks vara utsatta för brott. 
Verksamheten gjorde ett överskott med 32 000 kr som flyttas till år 2019. 

  

4.3.5 Vård av vuxna 

Vård av vuxna består av köp av institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser, individuell 
behovsprövad öppenvård, samt övriga öppna insatser för vuxna med missbruksproblematik. 

Inom området ingår en Mottagningsenhet för Vuxna och Unga vuxna. 

I IFO nämnden organiseras myndighet och insats samt  Unga vuxna myndighet inom samma 
verksamhetsområde med gemensam verksamhetschef. Tre verksamheter flyttades till 
verksamhetsområde vuxna ifrån IFO Barn och unga 2017 och har även 2018 haft fokus på att hitta 
former för arbetet i den nya organisationen och uppstart av den nya verksamheten Unga vuxna. 
Kommunfullmäktiges beslut  att ge nämnden i uppdrag att starta upp ett nytt drogfritt boende har 
verksamheten förberett under hösten 2018. Den planerade uppstarten har försenats på grund av 
svårigheter att få ta i lämpliga lokaler och starten blir efter sommaren 2019. 

Enheten Unga vuxna har fyra handläggartjänster.  Utifrån att ett uppdrag som den nya enheten har är 
att nå nya målgrupper så är det positivt att många kommit in utöver de som flyttats över ifrån Barn och 
unga. 

Mottagningsenheten fick i och med att Unga vuxna startade en ny målgrupp. Det har inneburit en 
ökning av antalet inkomna ärenden och arbete med nya lagstiftningar för de två handläggare som 
arbetar där. 

Inom den Boendesociala enheten hanteras boendesociala insatser med 2:a handskontrakt och sociala 
kontrakt utifrån biståndsbeslut av IFO Vuxna/Unga vuxna respektive Arbetslivsförvaltningen. Det 
finns även jourlägenheter, träningslägenheter och lägenheter speciellt avsedda för våldsutsatta som 
administreras av den Boendesociala enheten. Det vräkningsförebyggande arbetet samordnas av 
nämnden och är en viktig del i Program mot hemlöshet. Nämndens samordningsansvar för utsatta 
grupper som är i behov av stöd utifrån socialtjänstlagen och är hemlösa är förtydligat i nämndens 
boendeuppdrag. Det är målgrupper som inte kan få sina beviljade insatser därför att de inte har en 
bostad. 

Nämnden har blockuthyrda lägenheter med stöd för personer med ohälsa och social utsatthet utifrån 
ett missbruk, verksamheten kallas Kaptensgatans stödboende. Under 2017 tydliggjordes enheten som 
ett ordinärt boende med stöd utifrån beroendeproblematik genom att den sovande jouren togs bort. De 
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boende som har behov av andra insatser har det genom hemsjukvård eller hemtjänst. 

Det finns  två akutboenden varav ett är utan biståndsbeslut på Badhusgatan och ett med biståndsbeslut 
på Klintesväng. Verksamheten på Klintesväng har också boendeplatser där hemlösa kan bo längre 
perioder och dygnet runt. Nämnden fick i uppdrag i Budget 2018 att utvärdera och vid behov ompröva 
verksamheten på Badhusgatan (Natthärbärget Kastanjen). Resultatet blev att Badhusgatan kommer att 
vara biståndsbedömt efter 10 nätter  och  ha öppet året runt medan Klintesväng enbart kommer att ha 
dygnetruntplatser fr o m 2019 02 01. 

Träffpunkten Träffen har café och aktiviteter för personer i social utsatthet oftast kombinerat med 
missbruk. 

Myndighet och insats har tillsammans med metodutvecklaren arbetat med att anpassa interna insatser 
både när det gäller boende och olika förändringsinsatser. En boendegrupp finns för att ge Rätt matchat 
stöd till de som beviljas boendeinsatser. De beviljade insatserna ska alltid ha en plan för utslussning och 
fortsättning alternativt avslut av en insats. 

IFO vuxen har två öppenvårdsmottagningar Yxhammarmottagningen och Cedern. Verksamheterna 
arbetar med målgruppen 13 år och uppåt som har ett riskbruk, missbruk eller ett beroende. 
Yxhammarmottagningen arbetar även med anhöriga och barn till anhöriga med missbruk. Från och 
med 2018 har nämnden och regionen ett utökat ansvar för personer med spelmissbruk, vilket 
Yxhammarmottagningen sedan tidigare arbetat med. 

Inom insatssidan finns även Mobila teamet och den strukturerade öppenvårdsinsatsen Smedjan, som 
varit ett utvecklingsområde 2018. Smedjan erbjuder insatser som tidigare till stor del köptes i form av 
extern öppenvård. 

Nämnden har en entreprenad på Badhusgatan som är ett stödboende för personer med 
beroendeproblematik i kombination med psykisk ohälsa. Entreprenaden har förlängts till och med 
2020-09-30 och arbetet med en ny upphandling har påbörjats. 

IFO Vuxen gjorde ett underskott med 5 581. 

Köp av platser under vuxen gjorde ett underskott med 9 442 tkr. Underskottet består av minus 
2 991 tkr tvång i öppenvård, minus 5 449 tkr köp av platser på Institutionsvård SOL, minus 596 tkr 
köp av platser på Institutionsvård LVM övriga köp under vuxenvård minus 406 tkr. 

Under tvång i öppenvård fanns det under år 2018 en budget på 2 000 tkr, totalt kostade tvång i 
öppenvård 4 991 tkr. 

Budget för köp av platser i vård och omsorgsboende inom Vård- och äldreförvaltningen för personer 
som tidigare bott på Kaptensgatan  var två personer. Under året har det köpts platser för tre personer, 
ett minusresultat med 799 tkr. 

Den övriga verksamhet gjorde ett plusresultat med 4 660 tkr. Det största överskottet var att öppnade av 
nytt drogfritt stödboende inte kom igång under 2018, ett överskott med 1 431 tkr. De övriga 
verksamheterna gjorde ett överskott med 3 226 tkr, främsta anledning att alla tjänster inte var tillsatta 
under året. 

2016 heldygnsvård totalt 117 personer, varav HVB 95 och familjehem 22. Öppna behovsprövade 
insatser 193 (exklusive gruppen 18-20 år). 

2017 heldygnsvård totalt 101 personer varav HVB 88 och familjehem 13. Öppna behovsprövade 
insatser 184. 

2018 heldygnsvård totalt 126 personer varav 110 med HVB och familjehem 16. 

Öppenvårdsinsatserna har inte ökat i samma omfattning som inflödet ökat och det beror på att 
insatssidan inte kunnat ta emot alla och att det tidvis varit kö. Under 2018 har 848 unika personer varit 
aktuella på IFO Vuxen och Unga Vuxna. Det har inneburit 271 anmälningar och 120 ansökningar för 
Unga vuxna och 755 anmälningar och 352 ansökningar för Vuxna. 
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4.3.6 Flyktingverksamhet 

Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande barn och asylsökande vars barn kan 
vara i behov av socialtjänstens insatser. 

Ett stort omställningsarbete har genomförts i verksamheten. Boenden har avvecklats och personal har 
omplacerats eller sagts upp. Verksamheten har under 2018 avvecklat samtliga hem för vård och boende, 
HVB, för ensamkommande barn. Endast stödboendeverksamhet för målgruppen finns kvar i egen regi. 

Antalet ensamkommande barn har fortsatt minska och flera har fått åldern uppskriven och många har 
också fått avslag på sin asylansökan. Detta innebär att antalet aktuella barn och unga i verksamheten 
minskat kraftigt under en tvåårsperiod. 

Regeringen beviljade ett stadsbidrag för att kommunerna skulle ha möjlighet att låta ungdomar som fyllt 
18 år vara kvar i kommunen. Med anledning av detta tecknade nämnden en överenskommelse om ett 
Idéburet offentligt partnerskap, en IOP, med flera aktörer på orten. Denna IOP löper ut den 30 april 
2019. 

Verksamheten gjorde ett överskott med 3 882 tkr. Överskottet berodde på överskott på ansökan av 
medel från Migrationsverket för år 2017. Ansökan var på 19 412 tkr uppbokningen var på 15 530 tkr 
därav överskottet på 3 882 tkr. 

4.3.7 Övrig verksamhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden bedriver ingen övrig verksamhet. 

4.4 Verksamheten 2018 

4.5 Jämställdhetsperspektivet 

Nämnden har påbörjat en utvärdering av barn- och ungdomsvården genom att följa upp vissa uppgifter 
i den dokumentation som görs. Uppgifterna samlas in så att det går att få könsuppdelning. Under 2018 
har en första sammanställning gjorts för en 6-månadersperiod. Under denna period rörde 40 % av 
anmälningarna flickor och 60 % av pojkar. Lika stor andel av pojkar respektive flickor utreddes 
därefter. I den riskbedömning som gjordes i utredningarna uppvisade pojkar och flickor nästan identisk 
hög risk för att fara illa. För 2017 finns sammanställning över hela året och då aktualiserades 823  
flickor(0-18 år) och 1076 pojkar. För 2017 finns även uppgifter om de som inte återkommit ett år efter 
en avslutad insats. Här finns inga skillnader mellan pojkar och flickor. I samma sammanställning går det 
att följa de vuxna (över 21 år) som inte återkommer efter missbruksvårdande behandling. Här finns en 
liten skillnad mellan män och kvinnor. Fler kvinnor återkommer men det är även betydligt färre 
kvinnor som aktualiseras och får behandling. Nämnden kommer att fortsätta följa utvärderingen och 
även fördjupa sammanställningen. 
I den brukarundersökning som genomförts under hösten 2018 var det inte någon större skillnader 
79 % av pojkarna respektive 86% av flickorna var nöjda i stort med kontakten med IFO Barn och 
unga. Något större skillnad fanns beträffande vårdnadshavarna där kvinnor var mer nöjda än män (90% 
respektive 80%) . Relativt få svarande gör dock att det inte går att dra för stor slutsatser av dessa 
resultat. 
 
Nämnden har under året gjort en plan för jämställdhetsintegrering som omfattar bla. föreläsning och 
fortsatt analys av verksamheten 
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5 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder 

och styrelser 

Individ- och familjeomsorgsnämndens särskilda samarbetsuppdrag 

Samarbetsuppdrag avseende barn och unga: 

En styrgrupp för samverkansmodellen SSPF, skola, socialtjänst, polis och fritid, har haft möten under 
året för att följa upp arbetssättet och utveckla detta.   

Verksamheten Origo startade i januari 2018. Detta är en serviceinsats i form av behandlingssamtal med 
familjer som är tillgänglig för alla familjer i Borås stad som har barn upp till 18 år. Syftet med 
verksamheten är att erbjuda ett tidigt och begränsat stöd som stärker föräldrar i sitt föräldraskap och 
frigör och utvecklar familjers egna resurser. 
Under hösten har en gemensam arbetsgrupp med representanter från Grundskoleförvaltningen och 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen tagit fram en ny samverkansrutin som ska implementeras 
under våren 2019. 

Samarbetsuppdrag avseende boendeprocessens mjuka frågor 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har ett särskilt samordningsansvar för den process som sker för 
personer med en social problematik och samtidigt har svart att komma in på bostadsmarknaden eller 
hålla sig kvar där. En politisk referensgrupp har bildats med representanter från Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden, Arbetslivsnämnden samt 
de kommunala bolagen. Utifrån denna har en arbetsgrupp med tjänstemän från dessa nämnder tagit 
fram ett förslag till förtydligad boendeprocess och en tydligare ansvarsfördelning. Den politiska 
referensgruppen och Individ- och familjeomsorgsnämnden har ställt sig bakom arbetsgruppens 
framtagna förslag, som nu är ute på remiss inför ställningstagande i Kommunstyrelsen. 
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6 Verksamhetsmått 

6.1 Individ- och familjeomsorg. 

6.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Årsutfall 2017 Budget 2018 Årsutfall 2018 

Antal aktualiserade barn och 
ungdomar 

1 636 1 735 2 050 2 013 

Andel aktualiserade av totala 
antalet 0-20-åringar, % 

6,1 6,3 7,5 7,3 

Antal barn och unga med 
heldygnsinsatser 

181 221 145 180 

Antal barn och unga med 
öppenvårdsinsatser 

613 567 600 510 

Antal ensamkommande barn 
med heldygnsinsatser 

461 301 150 87 

6.1.2 Vuxen 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Årsutfall 2017 Budget 2018 Årsutfall 2018 

Antal aktualiserade personer 
mellan 21-64 år 

648 613 1 150 848 

Andel aktualiserade av totala 
antalet personer mellan 21-
64 år (%) 

1,1 1 1,8 1,4 

Antal vuxna personer över 20 
år med heldygnsinsatser 

117 86 90 126 

Antal vuxna personer över 20 
år med öppenvårdsinsatser 

193 184 100 181 

7  Investeringar 

 

 

Analys 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inte haft några investeringar under år 2018. 
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Miljömålsuppföljning, årsredovisning 2018  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar lägga miljörapporten till 
handlingarna och skicka denna till Miljö- och konsumentnämnden.             

Ärendet i sin helhet 

I årsredovisningen ges en komplett redovisning för miljöarbetet under året.   
Individ- och familjeomsorgsnämnden har enbart ett mål att rapportera utifrån 
Borås stads uppsatta miljömål och det är andelen medarbetare som genomgått 
miljöutbildning.            

Beslutsunderlag 

1. Miljörapport 2018 Individ- och familjeomsorgsnämnden                                

Samverkan 

Ärendet har 2019-02-07 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentnämnden. miljo@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 

mailto:miljo@boras.se
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Inledning 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har enbart ett mål att rapportera utifrån Borås stads uppsatta 
miljömål och det är andelen medarbetare som genomgått miljöutbildning. 
 
Kommunstyrelsen har den 4 februari 2013 beslutat att kommunala nämnder ska klimatkompensera sina 
resor med bil och flyg. Klimatkompensationen är 1,5 kr/kg koldioxid. För Individ- och 
familjeomsorgsnämnden utgör klimatavgiften för 2018 42 674 kr. Nämnden har genomfört en 
klimatkompensation i syfte att minska antalet bilresor och flygresor till behandlingshem och till 
konferenser genom att investera i två basenheter för videokonferenser/skypemöten. En basenhet på 
Österlånggatan 64 och en basenhet på Österlånggatan 74. Licensavgiften per månad för en basenhet är 
1700 kr/månad. Utöver basenheterna har tillbehör inköpts till elcykel för att minska bilanvändningen i 
samband med möten inom Borås stad. 

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

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

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 

kompetens inom miljöområdet 

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

miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

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

 59% 66% 

Kommentar Ungefär 2/3-delar av förvaltningens personal har genomgått miljöutbildning eller är anmälda 
till nästa utbildningstillfälle. Några utbildningstillfällen har ställts in vilket skjutit upp utbildningen för några 
personer. Förvaltningen har ett antal nyligen rekryterad personal som planeras gå utbildning under 2019. 

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

  9% 

Kommentar En mätning har inte gjorts under 2018 beträffande miljöutbildning för förtroendevalda. Endast 
ett litet fåtal av nämndens ledamöter har gått den utbildning som finns i Borås stad. Utbildning och en ny 
mätning med den nya nämnden kommer att genomföras under 2019. 
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Uppföljning av intern kontrollplan 2018 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner Uppföljning av intern 

kontrollplan 2018 samt översänder den till Kommunstyrelsen och 

Stadsrevisionen.                  

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har följt upp den interna kontrollplanen 

för 2018. Stora risker såsom risk för försämrad kvalitet och att inte kunna 

uppfylla lagkraven inom myndighetsutövning till följd av vakanta tjänster har 

följts återkommande under året medan andra områden endast följts vid vissa 

tillfällen eller kontrollerats med ett stickprov. Det kan konstateras att 

bemanningsläget inom myndighetsenheterna har förbättrats betydligt under 

2018 och att det nu inte längre finns vakanta tjänster. Resultat, analys av 

kontroller och åtgärder redovisas i sin helhet bilagan ”uppföljning av Intern 

kontrollplan”.               

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av Intern kontrollplan 2018                               

Samverkan 

Ärendet har 2019-02-07 samverkats med de fackliga organisationerna. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. KS.diarium@boras.se  

2. Stadsrevisionen. SRE.diarium@boras.se  

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
mailto:SRE.diarium@boras.se
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1 Inledning 

Uppföljning av Intern kontrollplanen för 2018 i samband med årsredovisningen för 2018. Situationen när det gäller personalförsörjningen har 

förändrats mycket positivt under året. Nya familjehem har rekryterats. Förstärkt familjehemsvård har inneburit att familjehemssekreterarna haft 

utrymme att utöka utbudet av stöd. Dessa områden kommer även framöver att behöva följas. Uppföljningen av ledningssystemet för kvalitet sker även 

i Patient- och kvalitetsberättelsen men här tas särskilt fokus på de rutiner som verksamheten har för att trygga en god vård och omsorg samt 

följsamheten till dessa rutiner. Vi kan se att nämndens Lex Sarah-rapportering fungerar och att risker för missförhållanden utreds samt att 

utvecklingsbehov i rutinerna identifieras. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Ledningssystem för 
kvalitet 

Kontroll av Lex Sarah för att se vilka som berör 
avvikelser från gällande rutiner eller en brist på rutiner 
 
Kontrollmetod 
Genomgång av årets lex Sarah 

En genomgång av årets Lex Sarah-rapporter har gjorts. Under året 
har det varit 19 Lex Sarah-rapporter. Några avvikelser från rutiner 
har konstaterats och även exempel på behov av att ändra aktuella 
rutiner. Det område som särskilt uppmärksammats och som 
förekommit i flera rapporter är rutinerna som är kopplade till 
placering i externa familjehem. Det finns rutiner men dessa behöver 
utvecklas vidare och gäller både placeringar av barn, unga och 
vuxna med missbruksproblematik. Ett arbete har påbörjats som 
följd av detta att se över rutiner för matchning utredning och 
uppföljning i de fall nämnden för en placering behöver anlita externa 
konsulentstödda familjehem. Ett annat område som 
uppmärksammats på detta sätt är att interna rutiner kopplat till 
Hedersrelaterad problematik behöver vidareutvecklas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rutinutveckling samt 
egenkontrollplan 
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2.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Rekrytering Följa antalet vakanta tjänstefaktorer inom 
myndighetsutövning 
 
Kontrollmetod 
Antalet vakanta tjänster rapporteras löpande 

Vid årsskiftet 2018/2019 finns inga vakanta tjänster i 
förvaltningen. I augusti 2018 fanns 6 vakanta 
socialsekreterartjänster inom Myndighet Barn och Unga.  
Verksamheten har under året sakta kunnat minska sitt behov 
av externa konsulter. I augusti hade man 6,5 konsulter och nu 
vid årsskiftet har samtliga konsulter kunnat avslutas. Minskad 
belastning inom Asyl medför en förbättrad personalsituation 
och mer tillgängliga resurser för övriga delar av myndighet 
Barn och unga. Det har varit lättare att rekrytera 
socialsekreterare och de olika satsningar som gjorts kring 
rekrytering har nu givit resultat. Lönesatsning utifrån 
erfarenhet, omfattande arbete och stöd till socionomstudenter 
samt övriga satsningar har varit viktiga delar i denna satsning 
för att förbättra rekryteringen och säkra en god bemanning och 
möjlighet att fullgöra nämndens uppgifter. 
 

Satsning för att attrahera, 
rekrytera och 
kompetensutveckla. Flera 
utbildningssatsningar 
påbörjas hösten 2018 
såsom Yrkesresan för 
nyanställda samt 
Systemteoretisk utbildning 
för övriga. Andra 
rekryteringssatsningar 
genomförs. 

Satsning för att attrahera, 
rekrytera och 
kompetensutveckla. 

Introduktion Uppföljning av att nyanställda får en person med extra 
ansvar för grundintroduktion 
 
Kontrollmetod 
Webbenkät och stickprov vid årets slut 

Introduktion av nya följs fortlöpande. Introduktionsdagar har 
genomförts för samtliga nyanställda. Socialjuridisk utbildning 
har getts för samtliga nyanställda. Yrkesresan för nya har 
påbörjas under hösten 2018 och samtliga har deltagit. 
Uppföljningen av introduktionen 2018 visar på att den 
anordnats på ett bra sätt för nyanställda. 

 

Hot - och våld Uppföljning av tillbud och arbetsskador genom 
Systematiska arbetsmiljöarbetet 
 
Kontrollmetod 
Sker i SAM 

Under 2018 har nämnden haft 11 tillbud utifrån någon form av 
hot om våld samt 4 som bedömts som allvarliga hot. Samtliga 
tillbud om hot  har följts upp noga och ställningstaganden till 
handlingsplaner har gjorts. 
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2.3 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Upphandling Enkät till chefer kring direktupphandling kring 
användning, utbildning och rutinföljsamhet 
 
Kontrollmetod 
Enkät till chefer om de genomfört direktupphandling 
och genomgått utbildning för detta och följt rutin 

I december har en enkät skickats ut till samtliga 
enhetschefer, verksamhetsutvecklare och 
verksamhetschefer som rör direktupphandling.  
8 personer har under året genomfört 
direktupphandlingar. 4 har genomgått utbildning i 
direktupphandling som möjliggör användning av 
direktupphandlingsmodulen. Två större 
direktupphandlingar har gjorts dels av systemteoretisk 
utbildning och dels webbtjänsten Placeringsinfo.  
I samband med båda dessa användes 
direktupphandlingsmodulen. Övriga 
direktupphandlingar gäller främst HVB-
hem/familjehem utanför befintliga ramavtal samt köp 
av konsulttjänster innan det fanns ett ramavtal för 
detta ändamål. Förvaltningens kompetens i detta 
område har höjts under året vilket ger goda 
förutsättningar att hantera detta område framöver. 

 

Representation Att deltagarförteckning och syfte framgår för 
kostnader avseende utbildning och representation i 
samband med granskning av leverantörsfakturor 
 
Kontrollmetod 
Stickprov 

Deltagarförteckningar har kontrollerats och en 
stickprovsgranskning har genomförts. Ett särskilt 
stickprov på 12 konferenser/utvecklingsdagar gjordes 
och det framkom att i 4 fall saknades 
deltagarförteckningar. I några av dessa fall rörde det 
sig om samtliga i en grupp som varit iväg och att detta 
har uppgivits. Rutinerna ses över för att se om de 
behöver tydliggöras. 

 

Statsbidrag/ersättningar Att göra en rutin för bevakning av olika statsbidrag 
 
Kontrollmetod 
Kontroll att rutin finns 

En rutin finns där ekonomienheten samt Kvalitet och 
utvecklingen följer olika statsbidrag. Rutinen tillämpas 
och samtliga statsbidrag som har varit aktuella för 
nämnden har sökts under 2018. 
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Rekrytering Familjehem Följa antalet interna familjehem 
 
Kontrollmetod 
Kontroll att detta genomförts utifrån egen statistik 

Totalt antal familjehemsplacerade barn är samma antal 
(100) i december som i februari månad. Under året har det 
varit något färre placerade barn, men ett högre antal under 
november månad. 

Gällande antal internt familjehemsplacerade barn finns en 
ökning under året från 72 placerade barn i januari till 83 i 
december. Antal interna familjehem som har pågående 
placeringar har under året ökat något, från 53 i januari till 58 
i december. 

Parallellt med ökningen av internt familjehemsplacerade 
barn minskade antal externt familjehemsplacerade barn med 
hälften från 26 i januari till 13 i juli, men har sedan dess ökat 
något under senare delen av året. Här finns en tydlig 
följsamhet gentemot antalet externa familjehem med aktuella 
familjehemsuppdrag som även de minskade från 22 i januari 
till 11 i juli och har sedan ökat till 13 i december. 

De interna familjehemmen tar emot fler barn i varje hem än 
tidigare. Numera finns även två jourhem där omsättningen 
på placeringar är större och det ger därmed utslag i 
statistiken i form av ökat antal placerade barn i interna 
familjehem. Ytterligare ett jourhem är under utredning. 
Familjehemsenheten har under året rekryterat ett fåtal 
familjehem och nätverkshem. Det är fortsatt få ansökningar 
som inkommer, men förhoppningen är att höstens 
reklamkampanj och familjehemsenhetens nya 
kommunikationskoncept på sikt ska generera ett ökat inflöde 
av ansökningar. Ett ökat antal ansökningar innebär dock inte 
per automatik att familjehemsenheten får fler interna 
familjehem att tillgå, eftersom noggranna utredningar görs, 
vilket innebär att alla som ansökt om att bli familjehem inte 
godkänns. 

Ett antal familjehem har avslutats under 2018 och det finns 
olika orsaker till det. Exempel på detta är att familjen blivit 
särskilt förordnad vårdnadshavare till de sedan tidigare 
placerade barn, att familjen adopterat det placerade barnet, 
att familjehemmet inte godkänts vid registerkontroll, att 
familjehemmet haft placerade barn som under året fyllt 18 år 
och som fortsättningsvis inte vill vara familjehem eller egen 
uppsägning. 

I dagsläget finns även ett antal familjehem som inte har 
pågående placeringar. Dessa familjehem kontaktas när barn 
behöver placeras om familjehemsenheten anser att 
familjehemmet skulle passa det specifika barnets behov. 
Matchning mellan barn och familjehem är ofta avgörande för 

Förstärkt familjehemsvård 

Inom ramen för förstärkt 
familjehemsvård pågår en rad 
aktiviteter som bl.a. syftar till 
att möjliggöra en ökad 
rekrytering av interna 
familjehem. Olika 
rekryteringsinsatser samtidigt 
som stödet ökas till de som blir 
familjehem. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

om en placering blir framgångsrik eller inte. 

Förstärkt familjehemsvård har inneburit att 
familjehemssekreterarna haft utrymme att utöka utbudet av 
stöd och träffar med familjehemmen och blivit mer 
tillgängliga via ex. beredskapstelefon kvällstid och helger. De 
arbetar fortsättningsvis aktivt med att sprida information, visa 
på goda exempel och att utöka uppdragsbegreppen så att 
det finns ett flöde mellan att vara kontaktfamilj och 
familjehem. 

Vuxen 
Delaktighet/medskapand
e 

Brukarenkäter avseende bemötande och delaktighet 
 
Kontrollmetod 
Nationella brukarundersökningen samt Brukarenkäter 

Nationella brukarundersökningen har få svarande och 
är därför osäker. Resultaten för de som svarar är 
dock mycket högt 90 % uppger att de har inflytande 
och 88% att man kan påverka hjälpen vilken är i 
paritet eller över det medelvärdet (93/80) i landet. En 
ny version av lokala brukarenkäter har tagits fram 
under året men endast används under mycket kort 
period. 

 

Medskapande/delaktighet 
BoU 

Brukarenkäter avseende bemötande och delaktighet 
 
Kontrollmetod 
Nationella brukarundersökningen samt brukarenkäter 
inom enheterna 

Nationella brukarenkäten har samlats in under 
september och oktober. Det har varit ett lågt 
deltagande, 79 svar totalt för Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningens målgrupper. Det 
förefaller finnas en viss indikation på att det är relativt 
höga resultat när det gäller känslan av att ha 
inflytande (95% för ungdomar) medan man i lägre 
grad uppger sig kunna påverka hjälpen (81% för 
ungdomar). När det gäller att påverka hjälpen så 
sjunker siffran  när det gäller vårdnadshavare, 86 % 
för inflytande och 54 % för påverkan. Det är dock 
svårt att dra slutsatser utifrån de få antalet svarande 
samt den låga svarsfrekvensen. Vidare är frågan 
kring att kunna påverka hjälpen en mycket svår 
frågeställning då det inte tas hänsyn t ex till vilken typ 
av ärenden det handlar om eller vilken förväntan den 
enskilde haft. Viktigt att notera är att det både är 
ungdomar från 13 år som besvarat enkäten samt 
vårdnadshavare för barn i olika åldrar. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Tid för möten med 
brukare/klienter 

Kontroll av nyttjande av videokonferenser för möten, 
uppföljning och konferenser 
 
Kontrollmetod 
Webbenkät görs vid årets slut 

En enkät gällande användande av skypemöten och 
chatt samt deltagande i webbinarium har skickats ut 
under hösten 2018. 5 enheter har deltagit med 
personal på olika webbinarier som alternativ till att 
bevista konferens eller utbildningstillfälle på annan 
ort. På flera enheter har man påbörjat användning av 
skypemöten istället för att resa till behandlingshem i 
samband med uppföljningar. Chatt används dels av 
Fältverksamheten i kontakt med ungdomar men även 
frekvent inom verksamheten istället för e-post eller 
som alternativ då de annars hade planerat in ett kort 
möte. 

 

 

3 Diagram kopplat till rekrytering av familjehem 
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Rapport ej verkställda gynnade beslut kvartal 4 2018  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att godkänna Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt  

4 kap.1 § SoL t.o.m. den 2018-12-31.                 

Ärendet i sin helhet 

Antalet ej verkställda beslut har minskat det senaste kvartalet. Föregående 

kvartal rapporterades 18 stycken ej verkställda beslut, detta kvartal rapporteras 

nio ej verkställda beslut.  

Av inhämtade uppgifter i samband med aktuell rapportering framkommer det 

att fem beslut är på väg att verkställas.   

Nedgången av antalet ej verkställda beslut jämfört med föregående kvartal 

beror till stor del på att insatser inom öppenvården verkställts samt i några fall 

att den enskilde ej längre önskat det aktuella biståndet.                              

Beslutsunderlag 

1. Slutrapport kvartal 4 2018                                   

Samverkan 

Ärendet har 2019-02-07 samverkats med de fackliga organisationerna. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. KS.diarium@boras.se   

2. Stadsrevisionen. SRE.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
mailto:SRE.diarium@boras.se


 

 

 
 
 
 

 
 
Dajana Segota 
Verksamhetsutvecklare 
 

 
Sida 

1(2) 

Datum 

 
2019-0219 

 

 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00002 3.7.2.25 
 

 

 

 
Redovisning av Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 
kap.1 § SoL t.o.m. 31 december 2018 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 december 2018 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

IFO Barn och unga           x Kontaktperson 251 K 

  x Kontaktfamilj 109 M 

  x Kontaktperson 167 M 

  x Kontaktfamilj 138 K 

  x Kontaktfamilj 110 K 

  x Kontaktperson 222 M 

  x Kontaktfamilj 206 M 

  x Kontaktfamilj 206 M 

  x Öppenvård 231 M 

Analys 

Antalet ej verkställda beslut har minskat det senaste kvartalet. Föregående kvartal 
rapporterades 18 stycken ej verkställda beslut, detta kvartal rapporteras nio ej 
verkställda beslut.  
 
Av inhämtade uppgifter i samband med aktuell rapportering framkommer det att fem 
beslut är på väg att verkställas.   
 
Två av dessa beslut som gäller ansökan om kontaktfamilj för ett syskonpar där 
vårdnadshavare tidigare sagt upp insatsen och sedan inkommit med förslag på 
kontaktfamilj. Detta har utretts och insatsen verkställs inom en snar framtid.  
 
När det gäller ett gynnande beslut avseende kontaktfamilj så har barnet tidigare haft 
en kontaktfamiljsinsats men den avbröts på familjens egna initiativ. 
Familjehemsenheten söker efter ny lämplig kontaktfamilj, men har inte funnit någon 
lämplig uppdragstagare. Två ej verkställda beslut gällande kontaktfamilj är båda 
barnen familjehemsplacerade.  
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I tre ärenden där barn väntar på bistånd i form av kontaktperson har utredning av 
uppdragstagare påbörjats och troligtvis kan insats verkställas inom kort.  
 
Gällande den öppenvårdsinsats som redovisas så har den aktuella familjen erbjudits 
ett flertal tider för uppstart men valt att inte komma på dessa tider. Familjen har 
återigen fått en ny tid för att möjliggöra att insatsen ska kunna verkställas. 
 
Nedgången av antalet ej verkställda beslut jämfört med föregående kvartal beror till 
stor del på att insatser inom öppenvården verkställts samt i några fall att den enskilde 
ej längre önskat det aktuella biståndet.  
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Rapportering av Individ- och familjeomsorgsnämndens 

personuppgiftsbehandlingar 2018 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar godkänna sammanställning av 
Individ- och familjeomsorgsnämndens personuppgiftsbehandlingar för 2018 
och lägga den till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Dataskyddsförordningen artikel 30 ställer krav på att varje 
organisation/förvaltning som behandlar personuppgifter ska föra ett register 
över de personuppgiftsbehandlingar som utförs i  verksamheten. För 
kommuner är det varje nämnd som har självständigt verksamhetsansvar som 
räknas som personuppgiftsansvarig. Nämnden får årligen en rapportering med 
en sammanställning över de personuppgiftsbehandlingar som sker inom 
nämndens ansvar.           

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning av Individ- och familjeomsorgsnämndens 

personuppgiftsbehandlingar 2018                                

Samverkan 

Ärendet har 2019-02-07 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Nämndens dataskyddsombud. 

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 
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Sammanställning av Individ- och familjeomsorgsnämndens 

personuppgiftsbehandlingar 2018 

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft 
25 maj 2018 och gäller i hela EU. GDPR har till syfte att skapa en enhetlig och 
likvärdig nivå av skydd vid behandling av personuppgifter. Begreppet "behandling" 
omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är nämnden för 
myndigheten. För att fullgöra och underlätta ansvaret som personuppgiftsansvarig 
delegerar myndigheten den operativa hanteringen av personuppgifter till en tjänsteman 
inom förvaltningen.  

Behandling av personuppgifter (personregister)  

Antal registrerade personuppgiftsbehandlingar  

 
Behandlingar registreras i systemet Draft IT. Exempel på behandlingar är anhöriglista, 
beställning av datorer, statistik, barnavårdsutredning, omedelbart omhändertagande. 

Antal personuppgiftsincidenter     

En personuppgiftsincident inträffade under hösten i Informationshanteringssystemet 
Ciceron. Incidenten har föranlett att förbättringsåtgärder i systemet kommit till stånd. 

Genomförda aktiviteter 2018 

EU:s dataskyddsförordning trädde i kraft 25 maj 2018. Tillsyn för år 2018 har inte 
genomförts. Första tillsynen kommer att ske inför rapportering till nämnden 2020. 
Detta föregås av en egengranskning och genomgång tillsammans med 
Dataskyddsombuden för Borås stad. 
 
Förvaltningen arbetar fortlöpande med anpassningar i verksamheterna till nya 
dataskyddsförordningen. Inga avvikelser har framkommit.  
 
Under året har det till förvaltningen inkommit 2 st. förfrågningar från medborgare 
som vill veta vad som finns registrerat om dem. 

Antal 2018 120 st 

Antal personuppgiftsincidenter  1 st 
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Förvaltningen har skapat rutiner med inriktning på behörighetshanteringen i våra IT-
system. 
 
Ett antal medarbetare i verksamheten har genomgått utbildning DISA inom området 
informationssäkerhet. 
 

Planerade aktiviteter 2019 

Påbörjat arbete kring informationssäkerheten kommer under 2019 att  
utvecklas vidare för att få klarare rutiner och struktur i verksamheterna. 
  
Alla inom förvaltningen ska genomgå utbildning DISA inom området informationssäkerhet.  
 
Fortsätta arbetet med anpassningar i verksamheterna till nya dataskyddsförordningen.  
 
Skapa en stickprovsrutin för verksamhetstillsyn.  
 
Implementera skapade rutiner gällande personuppgiftsincident, hantering kring e-post, 
hantering kring J, K och H mappar samt registerutdrag.  
 
Påbörja arbetet gällande Passagebehörigheter inom förvaltningen. En rutin är framtagen.  
 
Förbättra säkerheten med tvåfaktorsinlogg till våra IT-system via inlogg med tjänstekort. 
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Redovisning av inkomna synpunkter januari – 

december 2018 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att lägga årsrapporten av inkomna synpunkter januari – december 2018 till 

handlingarna.         

Ärendet i sin helhet 

Nämnden har följt upp de inkomna synpunkterna för 2018. Under våren 

handlade många av synpunkterna om verksamhet på akutboendet Badhusgatan. 

Under hösten har det kommit fler synpunkter som berört myndighetsutövning 

inom Barn och unga.               

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2018                                

Samverkan 

Ärendet har 2019-02-07 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se  

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
mailto:SRE.diarium@boras.se
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1 Inledning 

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

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

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2018, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

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

2 Antal inkomna synpunkter januari – 

december 2018 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Akutboende Badhusgatan 20 Sommarstängningen, rumsdelning, systemet för 
akutboendet 

Familjehemsenheten 2 Upplevelse av att inte helt bli lyssnad på 

Myndighet Barn och Unga 9 Synpunkter kring vad som tagits med i 
barnavårdsutredning, opartiskhet i utredningen 

Social jour 1 Felaktig hänvisning till inte giltig e-postadress 

Boende ensamkommande 2 Tillgång till Wifi 

Familjerätt 1 Synpunkter kring bemötande i en adoptionsutredning 

Allmänt IFO 6 Frågor kring internetsidan+ fråga om möjlighet till soppkök 
i Borås 

Totalt för förvaltningen 41  

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm 2018 Fråga 2018 
Förslag 

2018 
Klagomål 

2018 
Totalt 2018 

Bemötande    4 4 

Fysisk miljö    5 5 

Information  2  2 4 

Tjänster  4  12 16 

Totalt  6  23 29 
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Ett antal har inte angivit om det rör sig om klagomål, fråga eller vilket kriterium det rör sig i samband med att  synpunkten har lämnats. 

4 Ständiga förbättringar 

Ett stort antal av synpunkterna rör akutboendet på Badhusgatan och dessa har tagits med in i den 
arbetsgrupp som utrett eventuella förändringar rörande akutboendet. Akutboendet har utifrån 
arbetsgruppens arbete tagit fram olika förslag till förändringar i verksamhetsinnehåll och öppettider. 
Några synpunkter rör att det är stängt på sommaren och detta kommer även att förändras så att 
boendet blir öppet under sommaren 2019. Många synpunkter kring akutboendet är framförda av 
samma person och rör synpunkter och önskemål om att slippa dela rum med en viss person. Andra 
synpunkter rör att man önskar få välja vilka man ska dela rum med eller inte dela rum alls. Dessa är 
svåra att åtgärda direkt utan får mer lösas genom dialog med de som kommer till akutboendet. 
 
Utifrån synpunkterna kring adoptionsutredning har Familjerättsenheten sett över arbetssättet i dessa 
utredningar. 
 
Informationen om e-postadressen för kontakt med social jouren ledde till att denna togs bort och att 
informationen på hemsidan förtydligades. 
 
Synpunkter på vad som tillförs utredningar inom Barn och ungdom har tagits med i verksamhetens 
fortsatta arbete kring delaktighet  och information. 
 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2018 

41 0 41 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen Synpunkterna har samtliga hanterats och i stort inom 
föreskriven tid. Det finns vissa svårigheter med att 
bedöma vilka dokument som ska bifogas in i 
synpunktshanteringssystemet och göra åtskillnad 
mellan synpunktshantering och fortsatt kontakt i ett 
ärende. Något som kommer att förtydligas. 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2018 5(5) 

Inga av synpunkterna har berört externa organisationer eller föreningar. 
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Upphandling av boende för personer med missbruk-

psykisk ohälsa   

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att genomföra en upphandling 

av entreprenad avseende boende för personer med missbruk och psykisk ohälsa 

samt att kvalitet och prismodellen ska tillämpas vid upphandlingen.       

Sammanfattning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens nuvarande avtal gällande entreprenaden 

Nytida har en avtalsperiod med slutdatum 2020-10-31.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att, för att ge tidsutrymme för 

upphandlingsprocessen, genomföra en upphandling samt form för 

upphandling.  Upphandlingen kommer inte att omfatta hälso- och sjukvård på 

sjuksköterskenivå.            

Beslutsunderlag 

1. Upphandlingsprocess och upphandlingsformer                              

Samverkan 

Ärendet har 2019-02-07 samverkats med de fackliga organisationerna.  

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 
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Upphandlingsprocess och upphandlingsformer  
 
Individ- och familjeomsorgsnämndens nuvarande avtal gällande entreprenaden 
Nytida har en avtalsperiod med slutdatum 2020-10-31.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver, för att ge tidsutrymme för 
upphandlingsprocessen, besluta sig om att genomföra en upphandling samt form för 
upphandling. 
 
 

Upphandlingsprocess enligt LOU 
 
Att genomföra en upphandling tar tid. I en upphandlingsprocess ingår flera aktivite-
ter, som inte kan hoppas över och som inbördes påverkar varandra. När det gäller 
upphandling av vård och omsorg i Borås stad, är det den politiska nämnden som 
fattar beslut om att lägga ut delar av sin verksamhet på entreprenad. Innan avtal kan 
slutas med ny entreprenör fattar nämnden beslut vid tre tillfällen. 
Första tillfället är när nämnden fattar beslut om att en upphandling ska genomföras 
samt vilken modell som upphandlingen ska utgå ifrån. Beslutet påverkar i ett senare 
skede bland annat både utformning av förfrågningsunderlag och utvärderingsför-
farandet. Det andra tillfället är när nämnden fastställer förfrågningsunderlaget så att 
det kan läggas ut på annons. Vid det tredje tillfället fattar nämnden beslut om vilken 
anbudsgivare som vunnit upphandlingen och därmed tilldelas avtalet. 
 
 

Bild 1. Upphandlingsprocess 
Ingående aktiviteter i en upphandlingsprocess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Beslut om upphandling 

Samtidigt som nämnden fattar beslut om att lägga ut delar av sin verksamhet på 
entreprenad fattas även besluta om vilken upphandlingsmodell de ska använda, hur 
lång avtalsperioden ska vara samt om kommunen ska kunna lägga eget anbud.  

 
Under den fortsatta upphandlingsprocessen utvärderas tidigare upphandlingar samt 
det pågående avtalet. I processen kan det finnas skäl att återkomma till nämnden. 

 

Förfrågningsunderlag 

Nästa steg är att ta fram ett förfrågningsunderlag. I förfrågningsunderlaget ska det 
framgå vilka krav som ställs på leverantören.  
 
Förfrågningsunderlaget innehåller flera delar bland annat allmän information där ram, 
eventuella volymer och avtalsperiod för upphandlingen framgår. Här ska även krav på 
leverantören och krav på tjänsten framgå (Upphandlingsmyndigheten, 2016). Utöver 
det ska det gå att utläsa hur anbudsutvärdering kommer att gå till samt kon-
traktsvillkor och plan för framtida uppföljning. I förfrågningsunderlaget bör politisk 
viljeinriktning preciseras och incitament för hög kvalitet vara tydliga. Sekretess råder 
kring förfrågningsunderlaget fram till dess att underlaget läggs ut på annons. 
 
Förfrågningsunderlaget tas fram i samverkan med en arbetsgrupp. Slutgiltigt 
godkännande av förfrågningsunderlaget tas av nämnd.  
 
Tidsåtgång: ca 6 månader 

Annonsering 

Annonsering av förfrågningsunderlaget sker under minst 40 dagar. Under denna 
period kan anbudsgivare ställa frågor på underlaget och beställaren ska skyndsamt 
besvara inkomna frågor. I förfrågningsunderlaget framgår sista dagen för när frågor 
kan ställas och sista dag för när anbud kan lämnas. Intressenterna skall få möjlighet 
att besöka verksamhetens lokaler. 
 
Tidsåtgång: 1,5 månad 

Anbud 

De anbud som inkommer bedöms bland annat utifrån de krav som ställs på leveran-
tören och kvalificering sker utifrån exempelvis ekonomisk stabilitet, referensuppdrag 
och miljö- och ledningssystem. I anbudsprövningen kontrolleras att alla krav på 
tjänsten är uppfyllda och att direktiv för hur anbud ska lämnas följs. Det är enbart 
anbud som kvalificerar sig som utvärderas. I en utvärdering bedöms hur väl anbuds-
givare uppfyller efterfrågade kriterier. Det råder absolut sekretess kring de anbud som 
inkommit framtill dess att tilldelningsbeslut tillkännagetts. 
 
Tidsåtgång: ca 2 månader, är beroende av val av komplexiteten av 
upphandlingsdokumenten, utvärderingsmodell, krav och kriterier och antalet anbud. 
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Tilldelningsbeslut 

Utifrån det som utvärderingen av inkomna anbud resulterar i fattar nämnden beslut 
om tilldelning. Om det rör sig om ett boende som ska läggas ut på entreprenad är det 
ett företag som vinner upphandlingen. Om det rör sig om flera boenden som läggs ut 
på entreprenad i samma upphandling kan det antingen vara ett eller flera företag som 
vinner upphandlingen, beroende av om beslutsfattare vill att upphandlingen ska vara 
s.k. delad eller inte. Tilldelningsbeslut är i detta fall beroende av vad som på förhand 
beslutats samt utifrån vad utvärderingen kommit fram till.  

Sluta avtal med entreprenör och driftsövertagande 

Om tilldelningsbeslut inte överprövas kan beställare skriva avtal med det företag som 
vunnit upphandlingen. Överprövning kan ske fram till dess att avtalsspärren har löpt 
ut, vilken gäller i minst tio dagar (Konkurrensverket, 2017). Avtalsspärren inleds när 
den upphandlande myndigheten underrättar anbudsgivarna om tilldelningsbeslutet. 
Under denna tid får inte avtal tecknas.  
 
Efter att avtal slutits behöver utföraren tid på sig för att förbereda övertagandet av 
driften. När i tid ett övertagande av verksamhet kan ske kan vara beroende av 
semesterperioder eftersom det är mindre lämpligt att övertagande sker i samband med 
längre ledigheter.  
 
Tidsåtgång: 4-6 månader 

Uppföljning 

Efter att ett företag tagit över driften av en verksamhet ska beställaren följa upp kva-
liteten. Det kan handla om både de obligatoriska krav som framgick i förfrågnings-
underlaget och de kriterier som företaget angett i sitt anbud. 

 

Upphandlingsmodeller utifrån LOU 
 
Lite förenklat kan sägas att det finns tre upphandlingsmodeller. I dessa tre modeller 
utgår upphandlingen antingen från kvalitet eller från pris, eller som i den tredje 
modellen från både pris och kvalitet. Den sistnämnda modellen kallas även för det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Beroende av vilken modell som det beslutas 
om att använda i upphandlingen påverkas metoden som används för att utvärdera 
inkomna anbud. 

Kvalitetsupphandling 

Att göra en upphandling utifrån kvalitet innebär att priset på förhand är fastställt och 
det anbud som presenterar högst kvalitet antas som utförare. Här beskriver företagen 
i sina anbud den kvalitet de kan utföra en tjänst för, utifrån given ersättning och det 
företag som bedöms leverera högst kvalitet vinner upphandlingen. Att enbart utvär-
dera utifrån kvalitet kan vara lämpligt när den upphandlande myndigheten vet vad 
som är rimligt marknadspris och vill premiera hög kvalitet utan att pressa priset. Det 
kan även vara lämpligt om myndigheten har en strikt budget (Kammarkollegiet 2010).  

 
Fördelar. Att externa utförare kan se möjligheter att få bedriva en så god vård och 
omsorg som möjligt utifrån fastställd ersättningsnivå. Vid anbudsgivning kan utförare 
fokusera på kvaliteten och synliggöra vilka områden de ser som mest prioriterade. 
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Nackdelar. Nämnden kan komma att få betala ett högre pris för upphandlade tjäns-
ter än nödvändigt, samtidigt som det kan vara svårt att bedöma värdet på den kvalitet 
som beskrivs i anbudet.  Modellen medför viss risk att beställaren inte får den kvalitet 
som är önskvärd som lägstanivå på specifika områden, om det företag som vinner 
upphandlingen uppvisar höst kvalitet på totalen och samtidigt uppvisar brister i kva-
liteten på enskilda områden. 

Prisupphandling 

Vid en prisupphandling fastställs vissa kvalitetskrav som ska uppfyllas. Det innebär att 
beställaren måste identifiera alla krav som anbudsgivaren minst ska utföra och dessa 
ska sammanställas i förfrågningsunderlaget.  De företag som lämnar anbud måste 
svara att de kan leva upp till samtliga ställda krav och det anbud som säger sig göra 
detta till lägsta pris vinner upphandlingen.  
 
Kammarkollegiet (2010) menar att denna modell är lämplig om det är relativt lätt att 
definiera vad som ska upphandlas (ex. standardvaror) eller om det är relativt lätt att 
formulera efterfrågade kvalitetsegenskaper som obligatoriska krav i förfrågnings-
underlaget. De menar vidare att en vanlig missuppfattning är att anbud utifrån lägsta 
pris används när upphandlande myndighet inte värdesätter kvalitet särskilt högt. I 
själva verket kan det vara tvärtom och kvalitetskraven kan sättas mycket högt, varefter 
anbudsgivarnas pris utvärderas.  

 
Fördelar. Att använda prisupphandling vid utvärdering av anbud kan bidra till att 
sänka nämndens kostnader.  

 
Nackdelar. Att bedriva verksamheten på ett boende för psykiskt sjuka missbrukare 
är en komplex tjänst där många delar ingår. Därför kan det vara svårt att definiera alla 
krav som ska uppfyllas samt nivån på det som ska utföras. En risk med modellen är 
att kvalitet i utförandet kan gå förlorad eftersom utvärderingsmodellen till viss del 
begränsar möjlighet att ytterligare påverka kvaliteten i utförandet. Dessutom kan 
utförare välja att skala bort kostnader för insatser som skulle höja kvaliteten på 
boendet om de inte specificeras i förfrågningsunderlaget. 

Pris- och kvalitetsupphandling 

Vid pris- och kvalitetsupphandling tas hänsyn till både den kvalitet som anbudsgivare 
beskriver och det pris som anbudsgivaren säger sig kunna utföra uppdraget för. Det 
vill säga att den leverantör som anger det mest fördelaktiga anbudet utifrån både pris 
och kvalitet får kontraktet.  
 
Rätt utformat har upphandlingsformen stora fördelar enligt Sveriges Kommuner och 
Landsting, Vårdförbundet och Svenskt näringsliv (2013). Samtidigt varnar de för att 
det finns risk för att pris får större betydelse än tänkt. Utvärderingen måste genom-
föras så att hög kvalitet belönas, d.v.s. att skillnader i erbjuden kvalitet ska resultera i 
faktiska skillnader i kvalitetspoäng. För att lyckas med det bör kvalitetsaspekterna 
bedömas i kronor och en gemensam enhet för pris och kvalitet skapas.  
 
I förfrågningsunderlaget ställs obligatoriska krav där lägstanivån för den kvaliteten 
som önskas framgår. Utöver det fastställs några områden, även kallat kriterier eller 
mervärdesområden, där anbudsgivare får beskriva den kvalitet som de kan leverera 
för respektive område. Anbudsgivare ska även ange till vilket pris de kan utföra 
tjänsten. I utvärderingen kontrolleras hur väl kriterierna uppfylls och väger samman 
dessa med anbudspriset för att bedöma anbudet. Beställaren ska på förhand ha be-
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slutat hur vinnande anbud räknas fram utifrån anbudssumma och jämförelsesumma. 
Detta ska framgå i förfrågningsunderlaget samt hur pris och kvalitet viktas i för-
hållande till varandra.         

 
Exempel: Vid upphandling av skoldatorer i Borås Stad 2015 används formeln: 
Jämförelsesumma = Anbudssumma x (1- totalt mervärde %). 

 
Anbudssumma: 10 000 000 
Det totala mervärdet: 10 % 
Jämförelsesumma: 10 000 000 x 0,1 = 9 000 000 
 
Det är nämnden som avgör vad som ska räknas som mervärde och för vem det 
räknas som mervärde – för brukare, verksamhet och/eller personal. Om denna upp-
handlingsmodell väljs finns det även möjlighet för en utvärderingsgrupp att träffa 
anbudsgivare för en anbudsgenomgång, där en mer utförlig bedömning kan göras. 
Anbudet presenteras då mer i detalj, frågor kan ställas kring ett eventuellt samarbete 
och gruppen kan se om konsensus råder. Utvärderingsgruppen bedömer anbudens 
eventuella mervärde samt storlek på mervärde.  
 
Enligt Kammarkollegiet (2010) kan det vara enklare att utvärdera enbart pris eller 
enbart kvalitet. När både kvalitet och pris ska utvärderas måste dessa ojämförbara 
”enheter” på något sätt göras jämförbara. Det kan ske på olika sätt. Ett pris på efter-
frågad kvalitet bör sättas. Det pris som anbudsgivarens kvalitet motsvarar dras ifrån 
anbudspriset. Den anbudsgivare som har det lägsta justerade priset (jämförelse-
summa) vinner upphandlingen.  

 
Fördelar. Modellen tar hänsyn till både pris och kvalitet, där kvaliteter som ger mer-
värde för beställare räknas in i kommande avtal utöver fastställda krav. Utföraren har 
möjlighet att komma med innovativa löningar för att bedriva en verksamhet med hög 
kvalitet, som också belönar sig ekonomiskt.  
 
Nackdelar. Det finns risk för att pris får för stor betydelse i upphandlingen. 
 
 

Sammanfattande rekommendation avseende upphandlingsmodell 
 
I den föregående upphandlingen av entreprenaden för stödboendet tillämpades 
prismodellen. För de tre senaste upphandlingarna av boenden som ska drivas på 
entreprenad i Borås så har pris- och kvalitetsmodellen tillämpats. 
Det finns fördelar och nackdelar med de tre olika modellerna men fördelarna 
överväger för pris- och kvalitetsmodellen varför denna rekommenderas även vid 
denna upphandling.  

Hälsa- och sjukvård (HSV) 

När det gäller upphandling av vård och omsorg i Borås Stad, är det den politiska 
nämnden som fattar beslut om att lägga ut delar av sin verksamhet på entreprenad.  
 
Som det enda boende i Borås Stad har Badhusgatan i nuvarande avtal utföraren 
ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Genom att göra ett kommunalt 
övertagande av HSV får Individ- och familjeomsorgsnämnden, via det gemensamma 
dokumentationssystemet, full insyn i den hälso- och sjukvård som bedrivs. 
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Utifrån patientsäkerhet rekommenderas att vid den kommande upphandlingen 
genomföra ett kommunalt övertagande av HSV. Genom ett övertagande säkerställs 
att brukaren får likvärdig vård som övriga boende i Borås Stads verksamheter. 
Omvårdnadspersonalen har en god kompetens genom att den kommunala hälso- och 
sjukvården ansvarar för bland annat delegation. Informationsöverföringen säkras via 
SAMSA och gemensamt dokumentations- och avvikelsesystem används. 

Lokaler 

Individ- och familjeomsorgsnämnden hyr för närvarande fastigheten enligt ett särskilt 
hyreskontrakt genom LFF. Borås Stad står för kontraktet av fastigheten samt 
lokalkostnaderna. Budgeten för lokalhyran, brand och inbrottslarm samt kostnader 
för städ och renoveringar är 1,4 miljoner. Kostnaderna utöver hyran är ca 300 000 kr. 
Enligt det rådande avtalet står Individ- och familjeomsorgsnämnden inte för hela 
kostnaden av de icke tillsatta platserna.  
 
För att få den totala kostnaden är förslaget att slå ihop samtliga kostnader och att 
anbuden läggs efter det. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konkurrensverket (2017). Överprövning av en upphandling. 
http://www.konkurrensverket.se/upphandling/rattsinformation/overprovning/over
provning-av-en-upphandling/ 2017-04-04 
 
Kammarkollegiet (2010). Anbudsutvärdering vid offentlig upphandling av varor och tjänster. 
Version 2010:9-1 (reviderad 2011-11-01). Stockholm: Upphandlingsmyndigheten. 
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/kammarkolle-
giet/vagledning/2010-9.pdf 
 
Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv och Vårdföretagarna (2013). 
Upphandla bättre. Guide för styrning mot kvalitet i upphandling av särskilt boende inom äldre-
omsorgen. http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5338.pdf?issuusl=ignore 
 
Upphandlingsmyndigheten (2016). Kravspecifikation för upphandling av verksamheter för 
personer med funktionsnedsättning. 
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/vagledningar/
vagledning_2016-1.pdf  2017-04-04 
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Remiss: Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker riktlinjerna för 

bostadsförsörjning samt översänder ett remissvar med synpunkter på vissa 

avsnitt.        

Ärendet i sin helhet 

Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram under 2018 och 

sänds nu på remiss. Riktlinjerna kommer senare att ersätta kommunens 

bostadsbyggnadsprogram. Riktlinjerna är indelade i tre olika dokument.  

Alla kommuner ska ha aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning. Syftet är att 

skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att 

främja att bostäder planeras och genomförs.  

 

Nämnden instämmer i stort med de framtagna riktlinjerna. Bostads- och 

befolkningsanalysen ger ett bra underlag för att se vad som krävs för åtgärder 

och riktlinjer för att ge goda bostäder åt alla grupper. 

 

Nämnden har främst synpunkter på vissa delar av del 1 – Riktlinjer. Nämnden 

saknar en egen rubrik för Individ- och familjeomsorgen för att tydliggöra 

nämndens ansvar och boenden. Nämnden har mycket riktigt ansvaret för 

boenden ensamkommande barn men som i texten på sidan 10 återfinns under 

Arbetslivsnämndens rubrik. Vissa boenden saknas här såsom Individ- och 

familjeomsorgens ansvar för akutboende för hemlösa och stödboende för de 

med missbruksproblematik. 

 

Formuleringen ”Personer med svag ställning på bostadsmarknaden” kan 

upplevas otydlig och nämnden rekommenderar uttrycket ”personer med 

bristande resurser på bostadsmarknaden”. 

 

I riktlinjerna anges att ”en blandning av upplåtelseformer i samma 

bostadsområde stärker förutsättningarna för att människor med olika 

socioekonomiska bakgrund ska kunna bo i samma område”.  Nämnden stödjer 

denna inriktning. Nämnden anser dock att det uttrycks mycket litet om 

förutsättningarna för nyproduktionen eller möjligheten att frigöra bostäder för 

grupper med begränsade ekonomiska resurser. Nämnden konstaterar att det i 
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befolkningsanalysen omnämns att de på flera bostadsområden finns större 

familjer som är trångbodda. Detta ofta i kombination med ekonomiska 

begränsningar I riktlinjerna finns dock inget som adresserar detta 

bostadsförsörjningsbehov. 

 

Sammantaget är nämnden positiv till riktlinjerna men önskar att hänsyn tas till 

de synpunkter som lämnats.           

 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning                               

Samverkan 

Ärendet har 2019-02-07 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. KS.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xx-xx-xxxx
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Tillhörande dokument revideras av Kommunstyrelsen, handlingsplan 
(årligen), befolknings- och bostadsanalys (inför revidering).
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag
Dokumentet gäller till och med: 2023 

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Inledning
Vi vill att Borås ska växa. I översiktsplanen planerar vi för att vi blir 30 000 fler boråsare 
under de kommande 20 åren. Det innebär att behovet av nya bostäder fortsätter vara 
stort. Kommunen strävar efter ett varierat bostadsbyggande.

Nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara, ha hög kvalitet och olika upplåtelseformer. Vi 
utformar socialt hållbara bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad 
bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer. Vi verkar för ett ekologiskt 
och ekonomiskt byggande med minimerad förbrukning av vatten och energi.

Kommunen kan påverka och styra detta genom exempelvis markanvisning, planläggning, 
bygglov samt försäljning och upplåtelse av mark. För ett bra liv, oavsett var i livet vi 
befinner oss, är det viktigt att kommunen arbetar aktivt med bostadsfrågor.

Läsanvisning 
I visionen Borås 20251 och i Översiktsplanen2 finns kommunala spelregler för bostadsbyggande. 
För att rikta materialet till olika användare samt underlätta för kommande revideringar 
är materialet indelat i tre dokument - riktlinjer, handlingsplan och analys.
 
Del 1 – är Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjningen och redovisar vilka verktyg 
som kommunen kan använda sig av för att påverka bostadsbyggnationen. Denna del är 
främst inriktad till att stödja arbetet inom den egna organisationen. Kommunfullmäktige 
antar riktlinjerna vart fjärde år.

Del 2 – Handlingsplan för bostadsförsörjning. Här redovisas vilka byggmöjligheter 
som finns i befintliga detaljplaner samt vilka bostadsprojekt som är i planeringsfasen. 
Redovisas årligen i Kommunstyrelsen.

Del 3 – Befolknings- och bostadsanalys. Den ska fungera som ett kunskapsunderlag 
för byggaktörer och andra som är verksamma i bebyggelseutvecklingen. Redovisas i 
Kommunstyrelsen inför revidering av Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning.

Laghänvisning etc.
Alla kommuner ska ha aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning (lag 2000:1383). Syftet är 
att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja 
att bostäder planeras och genomförs. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska 
minst innehålla följande uppgifter:

1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och 
3. Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta och nationella regionala mål, planer 

och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av 
• demografiska utvecklingen (förändringar av åldersstruktur över tid), 
• efterfrågan på bostäder
• bostadsbehovet för särskilda grupper
• marknadsförutsättningar

Riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas ar Kommunfullmäktige under varje mandatperiod. 

1  Antagen av Kommunfullmäktige i oktober 2012
2  Antagen av Kommunfullmäktige i april 2018
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Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer tas fram. 
Kommunens riktlinjer ska vara vägledande vid tillämpningen av 2kap 3 § 5 Plan- och 
Bygglagen (2010:900)

Kommunens mål för 
bostadsbyggandet
Utifrån Översiktsplanens tankegångar som baseras på senaste årens befolkningsökning 
höjs kommunens mål för bostadsbyggande till 750 bostäder per år. Kommunen ska 
verka för att detta mål är möjligt att genomföra genom att använda kommunens olika 
verktyg. Både konjunktursvängningar och förändrade befolkningstal framöver kommer 
att påverka möjligheten att nå det uppsatta målet med faktisk byggnation. För att skapa 
goda förutsättningar för att nå målet har kommunen satt upp ett antal riktlinjer för 
attraktionskraft, tydlighet och vilja.

Under mandatperioden 2019-2022 ska Borås Stad verka för:
Fysisk planering

Kommunen ska verka för ett ändamålsenligt bostadsbyggande som är resurseffektivt ur 
markanvändnings- och samhällsekonomiskt perspektiv. Kommunen ska tillsammans 
med marknadens aktörer identifiera lämpliga och attraktiva bostadslokaliseringar som 
skapar investeringsvilja och goda boendemiljöer. 

• Kommunstyrelsen ska främja bostadsutveckling genom att arbeta strategiskt och 
långsiktigt med utpekade stadsutvecklingsområden (t.ex. Gässlösa) och områden 
som kan stärka service och hållbart resande (t.ex. serviceorterna). 

• Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att bostadsbyggandet 
följer intentionerna i Översiktsplan för Borås och Utbyggnadsstrategin (just nu 
under remiss, antas 2019). 

• Kommunstyrelsen ska regelbundet följa upp översiktsplanens effekter på 
bostadsbyggandet.

• Kommunstyrelsen ska driva på projektet kring höghastighetsjärnväg Göteborg-Borås-
(Stockholm) så att järnvägssträckning och stationsläge i Borås kan fastställas. Genom 
detta möjliggörs bostadsbyggande i områden som idag omfattas av järnvägskorridorer.  

• Kommunstyrelsen ska frigöra ytor för nya bostäder i centrumnära lägen genom att 
möjliggöra flytt av ytkrävande/störande verksamheter till nya verksamhetsområden.  

• Kommunstyrelsen ska ha en aktiv planering av egen mark för att i högre grad kunna 
påverka innehåll, utbyggnadstakt och förverkligande.

• Samhällsbyggnadsnämnden ska ha god planberedskap för bostadsbyggande, som 
ligger i balans med genomförande. Planprioriteringar ska i största möjligaste mån 
följa Översiktsplan för Borås och Utbyggnadsstrategin (just nu under remiss)

Kommunala bostadsbolag
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och 
ett särskilt ansvar för vissa grupper. Genom kommunens ägardirektiv kan kommunen 
påverka bolagen. De kommunala bostadsbolagen är ett viktigt verktyg för att staden ska 
uppfylla detta ansvar. 

De kommunala bostadsbolagen ska:
• Tillgodose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till 

god teknisk och arkitektonisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med 
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stor valfrihet. beträffande storlek, standard och belägenhet.
• Medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper.
• Godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst.
• Tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå.
• Arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter.
• Stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling 

inom fastighetsbranschen.

Bra bostäder till alla
Kommunen ansvarar för att det tas fram en mångfald av bostäder som riktar sig till alla grupper. 
För vissa grupper har kommunen ett särskilt ansvar, som kräver förvaltningsövergripande 
samverkan.  Ett utökat samarbete med övriga aktörer kan ytterligare stärka förutsättningarna 
för ett gott boende för alla. Arbetslivsnämnden, Individ och familjeomsorgsnämnden, 
Sociala omsorgsnämnden, och Vård- och äldrenämnden har ett ansvar över att tillgodose 
behovet hos särskilda grupper. Se beskrivning i avsnittet Bra bostäder för alla. 

• Ansvariga nämnder för respektive målgrupp har ansvar för att framföra behovet av 
LSS, SoL, Vård- och omsorgsboende och motsvarande boendeformer i kommunal 
regi till Lokalförsörjningsförvaltningen. Lokalförsörjningsplanen sätter sedan igång 
planeringskedjan inom kommunen. 

• Vård- och äldrenämnden ska driva på och stödja dialogen mellan målgrupp och 
exploatörer för att öka antalet trygghetsbostäder i kommunen. 

• Arbetslivsnämnden ska tillgodose behovet av lägenheter till nyanlända som omfattas 
av bostadsanvisningslagen. Individ och familjeomsorgsnämnden ska tillgodose 
bostad för barn utan vårdnadshavare som är under 18 år.

• Samarbeten och arbetsmetoder både mellan förvaltningar och externa aktörer ska 
utvecklas för att tillgodose bostadsbehovet för respektive målgrupp. 

• Kommunstyrelsen tillsammans med Högskolan i Borås ska verka för att tillgodose 
behovet av studentlägenheter och smålägenheter genom exempelvis planprioriteringar 
och samverkan med andra aktörer.

Kommunens verktyg
Kommunen har många möjligheter att styra och driva på bostadsmarknaden. Nedanstående 
verktyg i den kommunala organisationen är några exempel som kan användas för att 
främja bostadsbyggandet. 

Markberedskap och exploatering 
Det är Kommunstyrelsen som ansvarar för kommunens markberedskap. En god 
markberedskap ger ökade möjligheter för kommunen att påverka samhällsbyggandet 
såsom exempelvis utbyggnad av nya bostadsområden. Som markägare kan kommunen 
styra markanvändningen och planlägga för att möjliggöra för bostadsproduktion inom 
lämpliga områden.

Kommunens markinnehav
Kommunens markinnehav ska på kort och lång sikt användas till bland annat bostäder. 
Genom att aktivt arbeta med stadens markinnehav tillgodoser kommunen behovet av 
mark för olika samhällsbyggnadsbehov. Kommunen bevakar aktivt fastighetsmarknaden 
utifrån strategiska markförvärv. Genom köp och försäljning av mark förändras kommunens 
markinnehav i takt med utvecklingen och marknadens efterfrågan.
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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 hantering av markärenden.

Förädling av mark
Kommunens samhällsplanering och markinnehav innebär också att kommunen behöver 
hushålla med marken. Planläggning på såväl kommunal som privat mark behöver ske på ett 
ändamålsenligt och resurshushållande sätt. Marken ska räcka över lång tid och för många 
olika behov. Ett sätt är att förädla och omvandla redan ianspråktagen mark. Kommunen 
strävar efter att ett lågt eller ineffektivt nyttjande av marken genom planläggning och 
förädling därmed kan nyttjas bättre. I takt med att staden växer kommer ex. tidigare 
centralt belägna industriområden, markparkeringar, lågt exploateringsutnyttjande att 
omvandlas för ett effektivare markutnyttjande. Ett exempel är området Gässlösa, där 
reningsverket avvecklas och möjliggör för en stadsomvandling och förädling, inte minst 
för bostadsbyggande. Såväl kommunen som privata fastighetsägare är initiativtagare till 
förädling och omvandling för att skapa bostadsexploateringar. 

Kommunen kan agera och verka i önskad riktning i rollen som initiativtagare, planläggande 
myndighet, i utbyggnad av infrastruktur, göra förberedande markplanering, utbyggnad av 
kommunal service och markanvisning för bostäder samt exploatering för villatomtsområden. 

Markanvisning av kommunal mark
Riktlinjer för markanvisningar för bostäder finns antagna. Riktlinjerna beskriver 
hur Borås Stad arbetar vid fördelning av kommunens mark till olika byggherrar. 
Markanvisningsinstrumentet tjänar som ett av de medel som kommunen använder sig 
av för att nå de mål och den utveckling av bostadsbyggnation som eftersträvas. Borås 
Stad tillämpar tre metoder för markanvisningar: markansvisningstävling, direktanvisning 
och dubbel markanvisning. Riktlinjerna beskriver bland annat grundläggande villkor 
för markanvisningar, prissättning av marken, information om när de olika metoderna 
tillämpas samt vad som ska skickas in för att ansöka om en direktanvisning.

Det är kommunstyrelsen som fattar beslut om att godkänna en markanvisning för 
aktuellt projekt. Inför varje beslut om markanvisning upprättas ett markanvisningsavtal 
där byggherren förbinder sig att acceptera de villkor som gäller för markanvisningen. 
Markanvisningsavtalet innehåller ansvars- och kostnadsfördelning, markpris, överenskommelse 
om upplåtelseform samt villkor för exploateringen. För att projekt inte ska bli liggande 
så tidsbegränsas alla markanvisningar, normalt till max två år. Om projektet inte är 
genomfört inom denna tid kan kommunen, om förseningen inte beror på byggherren, 
välja att förlänga markanvisningen.

I juli 2018 har Borås Stad drygt tio beslutade markanvisningar som inrymmer ungefär 
1 000 bostäder och samtidigt arbetar kommunen aktivt med upprättandet av ytterligare 
cirka 5-10 markanvisningsavtal innehållande drygt 500 bostäder.

Avtal i samband med exploatering
För att reglera marköverlåtelser och genomförande tecknar kommunen genomförandeavtal, 
marköverlåtelseavtal alternativt exploateringsavtal, med aktuell byggaktör. Genom dessa 
avtal kan kommunen i viss mån använda möjligheten att styra förutsättningarna och 
få särskilda villkor uppfyllda av byggaktören. I plan- och bygglagen (PBL) finns dock 
begräsningar i vad avtalen kan innehålla.

Småhustomter och tomtkö
Marknaden efterfrågar villatomter för såväl gruppbyggnation av småhus som villatomter 
för egen byggnation. Kommunens möjlighet att möta efterfrågan av villaområden för 
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gruppbyggnation sker genom markanvisning (se avsnitt ovan). Kommunen exploaterar 
mark för villatomter för egnahemsbyggare (privatpersoner). Villatomterna förmedlas via 
tomtkön och fördelas efter kötid. Varje år säljs ca 10-15 villatomter till privatpersoner. I 
december 2018 finns förnärvarande ca 40 villatomter till salu. De flesta ligger i kommunens 
mindre orter utanför stadskärnan. Målet är att ta fram ytterligare områden för villatomter.

Översiktsplan och fördjupade översiktsplaner/
planprogram 
Kommunen ska ha en aktuell översiktsplan som ska aktualitetsprövas varje mandatperiod 
enligt plan- och bygglagen (PBL). Översiktsplanens ska visa vilken utveckling som kommunen 
vill bejaka genom att styra mark- och vattenanvändningen. Kommunstyrelsen har ansvar 
för den översiktliga planeringen. 

Översiktsplanen för Borås3 utgår ifrån att vi blir 30 000 fler Boråsare under de kommande 
20 åren. Bebyggelseutvecklingen fokuserar på att stärka våra större kärnor (Borås, Fristad, 
Sandared, Viskafors och Dalsjöfors) för att bland annat säkerställa lokal service. De 
fokuserar även på att stärka våra stora kollektivtrafikstråk samt att öka tätheten i den 
reda bebyggda miljön. Det innebär att projekt och åtgärder som går i linje med denna 
inriktning behöver prioriteras. Översiktsplanen ska vara ett stöd i avvägningen mellan 
olika projekt. 

Översiktsplaner pekar även ut att antal utvecklingsområden där det kan ske större 
samhällsbyggnadsprojekt ex äldre industriområden i centrala lägen. En utbyggnadsordning 
för de större omvandlingsområdena tas fram.

Översiktsplanens utvecklingsstrategi för bostadsbyggande och boendemiljöer4

Borås stad ska verka för en bostadsmarknad som är öppen och tillgänglig för olika 
gruppers behov, och den ska kunna erbjuda något för alla – barnfamiljen, studenten, 
ensamhushållet, pensionären och samboparet. För att tillgodose detta behov och skapa 
en långsiktig bostadsförsörjning i Borås behöver bostadsproduktionen gå i takt med 
befolkningsutvecklingen och skapa ett varierat utbud av boendeformer i goda lägen. 
En blandning av upplåtelseformer i samma område stärker förutsättningarna för att 
människor med olika socioekonomisk bakgrund ska kunna bo i samma område. Det 
gynnar mångfald och integration, som i sin tur stärker social sammanhållning. 

Bostadsutveckling genom förtätning skapar underlag för service, kollektivtrafik och för 
att sociala möten kan ske. Fler bostäder av olika slag behövs, framförallt fler lägenheter 
och mindre bostäder som gör det möjligt för äldre att flytta inom sin ort. Det är positivt 
om bostäder, arbetsplatser och service kan dra nytta av varandra. Genom att utgå från 
det befintliga och bygga med hänsyn till omgivningen kan bostadsområden kompletteras 
på ett bra sätt. 

I den täta staden finns behov av flera funktioner på en begränsad yta, och därmed bör 
exempelvis bostadshus inrymma fler än en funktion. Ett yteffektivt markutnyttjande ska 
alltid eftersträvas. Därtill behöver vi nya innovativa lösningar som stärker en långsiktigt 
hållbar livsmiljö.

Detaljplaner och planberedskap 
Kommunen ansvarar för detaljplaneläggning av mark och vattenområden enligt Plan- och 
bygglagen (PBL) I detaljplanen styrs bland annat användningssätt, volymer och utseende 
vilket ger kommunen möjlighet att påverka planernas innehåll. Upplåtelseformer eller 

3  Antagen av Kommunfullmäktige 2018-04-12
4  Översiktsplan för Borås, 2018, sid 39
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reservera bostäder till en viss målgrupp får dock inte styras i själva detaljplanen. Det är 
Samhällsbyggnadsnämnden som har myndighetsansvar för detaljplaner. 

En god planberedskap utifrån kommunens mål och ambitioner och som möter marknadens 
aktörer är viktig. Efterfrågan av detaljplaner överstiger vad som är möjligt att tillgodose 
under året. Så har det ofta varit. Men för att kunna hålla tidplaner, förverkliga intentionerna 
i översiktsplanen och andra styrande dokument behöver vi göra prioriteringar. Det är 
viktigt att detaljplaneproduktionen har en bra balans utifrån byggtakt för att hushålla med 
kommunens planeringsresurser samt att inte skapa konkurrens mellan bostadsprojekt. 
Ett aktivt plan- och genomförandearbete från alla bidrar till att stärka kommunens 
konkurrenskraft.

Prioriteringar av detaljplaner ses över årligen i plan- och bygglovavdelningens Produktionsplan.  
En bred arbetsgrupp över förvaltningsgränserna är med i processen för att säkerställa 
kommunens egna behov och åtaganden där behoven som tagits upp i Lokalförsörjningsplanen, 
lämnade direktanvisningar etc. tas omhand. Detta helhetstänk är viktigt att värna om. I 
del 2 (Handlingsplan för bostadsförsörjning) listas de projekt med bostadsinnehåll som 
finns med i produktionsplanen. 

Bygglov 
Bygglovsprocessen är sista steget i kommunens inblandning i byggprocessen. I bygglovet 
bedöms byggnaders utseende, tekniska uppbyggnad och brandskyddsåtgärder. 
Upplåtelseform eller specialboenden kan inte styras i bygglov. Samhällsbyggnadsnämnden 
har myndighetsansvar för bygglovet.  

Bra bostäder för alla
Det är viktigt att det tas fram en mångfald av bostäder som riktar sig till alla grupper. 
Det finns grupper som särskilt behöver nämnas och där det kommunen som har ett 
grundläggande ansvar. 
 
Ungdomar och studenter
Ungdomar som flyttar till eget boende efterfrågar i första hand små, billiga hyreslägenheter. 
Nya lägenheter är i allmänhet dyrare än äldre. Vid flyttkedjor som uppstår vid nyproduktion 
kommer små hyresrätter med lägre boendekostnader till uthyrning. 
Studentlägenheter och smålägenheter upp till 35 m2 har i Plan- och bygglagen fått 
lättnader i exempelvis krav för buller, vilket innebär att denna kategori kan identifieras 
i samband med prioritering av detaljplaner.  

Äldre och personer med funktionsnedsättning 
Genom socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) har kommunen ansvar att som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de 
behöver. Detta ansvar hanteras av två olika förvaltningar. 

Vård- och äldreförvaltningen hanterar tre olika boendeformer för äldre. 
Vård- och omsorgsboende5 kallas även särskilt boende och är ett boende för de som 
behöver service och omvårdnad dygnet runt. Boendet ger hjälpinsatser som behövs i 
vardagen inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser av sjuksköterska, arbetsterapeut och 
fysioterapeut, liksom regelbundna läkarbesök. För att flytta till denna boendeform 
krävs utredning och bistånd enligt socialtjänstlagen. Vård- och omsorgsboenden med 
speciell inriktning kan utformas utifrån behov. 

Trygghetsbostäder är till för seniorer som ännu inte är i behov av vård- och omsorgsboende 
men som önska mer trygghet och social närvaro än vad som de kan få i sitt nuvarande 

5  Benämndes tidigare Äldreboende, enligt Äldreboendedelegationen
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hem. Termen trygghetsbostäder kom 2008 och är en relativt ny boendeform. Utbudet 
är därför fortfarande begränsat. Kriteriet för att få tillgång till en trygghetsbostad är att 
vara 70 år eller äldre. Personer över 85 år har förtur. Dessutom går att ansöka om förtur 
i bostadskön till en trygghetsbostad vilket hanteras om vård- och äldreförvaltningen.
 
Till skillnad från ett vård- och omsorgsboende ingår varken mat, service, omvårdnad eller 
hemsjukvård. Finns behov av hjälp söker den enskilde personen hemtjänst/hemsjukvård. 
Däremot är det krav på att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska 
ge möjlighet till aktivitet och social gemenskap samt ha utrymmen för gemensamma 
måltider. Det ska också finnas en aktivitetssamordnare som dagligen ska stödja de boende 
under vissa tider. Det krävs inget beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen för att flytta 
till en trygghetsbostad. Trygghetsbostäder finns i det ordinarie bostadsbeståndet och 
söks direkt hos fastighetsägaren.

Seniorbostäder är ett funktionellt och bekvämt boende med möjlighet till gemenskap. 
Det är helt vanliga bostäder, ofta med bra läge med närhet till kommunikationer. Tanken 
är att det ska vara ett enkelt och bekvämt alternativ för den aktiva och friska senioren 
och samtidigt ett boende för att kunna åldras i Seniorbostäder finns i det ordinarie 
bostadsbeståndet och söks hos fastighetsägare. För att flytta in i en seniorbostad behövs 
inget bistånd enligt socialtjänstlagen. Fastighetsägaren beslutar om åldersnivån och vem 
som får flytta in. 

Sociala omsorgsförvaltningen hanterar två olika boendeformer.
LSS är en förkortning som betyder Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. 
Syftet med lagen är att förbättra förutsättningarna för att personer med vissa 
funktionsnedsättningar ska kunna leva självständiga liv och samtidigt få det stöd de 
behöver. En hjälpinsats som ryms inom LSS är att erbjuda bostäder med särskild service 
eller annan särskild anpassning. Det finns många hjälpinstanser inom LSS-lagen, och 
boende är en av dem. Det kan variera hur mycket stöd och personal som finns på plats i 
ett LSS-boende. För att flytta till denna boendeform krävs att personen beviljats insatsen 
bostad med särskild service får erbjudande om det boende som motsvarar hens behov, 
och där det finns lediga lägenheter. 

Psykiatriboende är ett gruppboende där alla ha en mindre bostad samt gemensamma 
rum som delas med de andra som bor i bostaden. På vissa av boendena finns personal 
tillgängliga dygnet runt, i andra bostäder endast delar av dygnet. Service, omvårdnad 
och stöd ges utifrån dina individuella behov och önskemål. För att ha rätt till bostad 
med särskild service enligt socialtjänstlagen behövs ett omfattande omsorgsbehov. Stödet 
beviljas enbart om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 

Personer med svag ställning på bostadsmarknaden
I Borås stads styrdokumentet Program mot hemlöshet6 finns specifika mål och strategier 
och åtgärder för att hindra att hemlöshet uppstår.  Individ- och familjeomsorgsnämnden 
har det primära ansvaret för arbetet mot hemlöshet i Borås Stad men fler förvaltningar 
och bolag har en viktig roll i detta arbete. 

Programmet i korthet är uppdelad i fyra målområden: 
• Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas insatser efter behov 
• Minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis kriminalvårdsanstalt eller 

behandlingshem som inte har ordnad bostad inför utskrivning
• Underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för dem som är i boendetrappor, 

träningslägenheter eller likande boenden. 
• Antalet vräkningar ska minska. Inga barn ska vräkas. 

6 Program mot hemlöshet är fastställt av Kommunfullmäktige 22 augusti 2013, reviderat 17 augusti 2017. 
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Arbetslivsförvaltningen ansvarar för flera typer av boende.
Sociala boenden består av ett andrahandskontrakt utifrån en biståndsprövning. I denna 
kategori finns flera olika grupper som har möjlighet till ett boende. Här finns hemlösa med social 
problematik, de över 65 år som har behov av insatser från Vård- och äldreförvaltningen samt 
riskerar att bli utan bostad, funktionshindrade/psykiskt sjuka som har behov av kommunala 
insatser samt riskerar att vara utan bostad, ungdomar med social problematik (innefattar de 
som varit kända för insatser och utredningar under längre tid t.ex. ungdomsboendet)och 
som inte på egen hand har möjlighet att ordna en lägenhet samt barnfamiljer med social 
problematik (innefattar även de som tidigare har haft sociala problem och eller insatser)  

Skyddade boenden består av egna kontrakt men i vissa fall kan det vara ett andra-
handskontrakt för personer som är utsatt för relationsvåld. För denna målgrupp görs 
bedömning och utredning inom ALF, bedömd risk att utsättas för våld i hemmet. 
 
Jourboende är bostäder för akuta boendelösningar. Arbetslivsförvaltningen hyr bostaden 
och upplåter den utifrån en biståndsprövning under kortare period.

Nyanlända och ensamkommande
Anvisade boenden hanteras av arbetslivsförvaltningen och består av egna kontrakt 
och riktar sig till tre olika grupper. Dessa är nyanlända med uppehållstillstånd där 
kommunen har krav enligt bostadsanvisningslagen att erbjuda bostäder enligt ett kvot 
system, nyanlända barnfamiljer utan social problematik med uppehållstillstånd så kallade 
anknytningsärenden samt ensamkommande barn över 18 år som har bott på HVB eller 
stödboende som fått uppehållstillstånd. 

Individ och familjeomsorgsförvaltningen hanterar boenden för barn utan vårdnadshavare 
som är under 18 år.

Det kan även bli ett ytterligare åtagande för kommunen enligt förslaget i mottagande 
utredningen att kommunen kommer att få ansvaret för bonde för vuxna under tiden 
asylfrågan görs. Detta ansvar ligger i dag på migrationsverket.

Allmännyttiga bostadsbolag
En kontinuerlig nyproduktion av hyresrätter är angeläget för att möta efterfrågan. 
Kommunen själva bygger enbart bostäder som är särskilt boende för äldre och bostäder 
med särskild service för personer med funktionsnedsättning. 

Våra fem kommunala bostadsbolag har en viktig roll i bostadsbyggandet tillsammans 
med de privata aktörerna på bostadsmarknaden. Kommunens kan genom sitt ägardirektiv 
och politisk styrning till bolagen påverka produktion och förvaltning på den lokala 
bostadsmarknaden. Genom tätt samarbete med bostadsbolagen kan kommunen påverka 
boende för grupper som kommunen har särskilt ansvar för. 

De kommunala bolagen har tillsammans ca 15% av det totala bostadsbeståndet i kommunen.

AB Bostäder i Borås
AB Bostäder äger och förvaltar drygt 6500 bostäder i stora delar av staden. AB Bostäder 
i Brämhult, Byttorp, Centrum, Druvefors, Hulta, Hässleholmen, Norrby, Göta, Hestra, 
Norrmalm, Sjöbo, Trandared, Tullen och Östermalm. 

Inom AB Bostäders bestånd erbjuds Trygghetsbostäder och Seniorbostäder i Centrum, 
Norrmalm, Norrby, Byttorp, Sjöbo och Hässleholmen. Det finns även 259 studentbostäder i 
nära anslutning till Högskolan och ytterligare studentbostäder/studentrum på Hässleholmen 
i traditionella lägenheter.
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Nybyggnation av lägenheter pågår på Hässleholmen och Hulta och ytterligare projekt 
är i planeringsfas.(Se Del 2 Handlingsplan för bostadsbyggande) 

Sandhultsbostäder
Sandhultsbostäder har sammanlagt 235 lägenheter på tre orter. I Sandared finns 155 
lägenheter (varav 68 st i vård- och omsorgsboende). I Sandhult finns 44 lägenheter (varav 
27 st i vård- och omsorgsboende) I Sjömarken finns 36 lägenheter som kommer att utökas 
med ytterligare 60 st nya lägenheter under 2019.

Viskaforshem
I Viskafors har Viskaforshem 277 st lägenheter (varav 24 st seniorbostäder och 8 st 
trygghetsbostäder) samt 18 villor i Viskafors. I Rydboholm finns 197 st lägenheter samt i 
Svaneholm 27st lägenheter.

Fristadsbostäder
Fristadsbostäder har 610 lägenheter i sitt bestånd. 543 centralt belägna i Fristad och 67 
i Borgstena.

Toarpshus
Toarpshus har sammanlagt 402 lägenheter på sex orter. 296 av dessa är belägna i centralorten 
Dalsjöfors. Övriga bostadsorter är Målsryd, Rångedala, Äspered, Dannike och Gånghester.
Nybyggnation pågår av 50 st lägenheter i Dalsjöfors. 

Information 
Hyresbostäder och studentbostäder 
Det finns ingen gemensam bostadsförmedling i kommunen. De fem kommunala bostadsbolagen 
har egna bostadsköer. 

Kommunen har en bostadsportal där det finns en lista över fastighetsbolag med 
kontaktuppgifter samt. Här finns också en gemensam bostadsportal för Studentlägenheter.  

Hyresgarantier
Arbetslivsnämnden har möjlighet att gå in och teckna ett hyreskontrakt och sedan med 
fastighetsägarens godkännande hyra ut det i andra hand, så kallat socialt kontrakt. Sedan 
hösten 2017 har Arbetslivsnämnden även möjlighet att för en begränsad målgrupp teckna 
en borgensförbindelse med privata fastighetsägare. Denna förbindelse ska sedan omprövas 
varje år. 

Nationellt och regionalt 
perspektiv på bostads-
försörjningen
Det finns en rad olika mål som berör bostadsförsörjning. Detta gäller på så väl nationell 
som regional nivå. Målen är av olika karaktär och tydlighet och det kan vara svårt att 
göra avvägningar för vilka av målen som har tydligast bäring mot fysisk planering och 
bostadsförsörjning samt stämmer överens med kommunens förutsättningar. Nedan 
presenteras ett urval av nationella och regionala mål, planer och program.
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Nationellt 
Mål för boende och byggande
Regeringens målsättning är att det fram till 2020 ska byggas 250 000 nya bostäder i 
Sverige.

Det övergripande målet om bostadsbyggandet är att ge alla människor bostäder i alla delar 
av landet utifrån en social aspekt och en god livsmiljö där långsiktigt god hushållning med 
naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling 
underlättas.

Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen hade regeringens uppdrag att bland annat möjliggöra ett snabbt 
genomförande av en ny höghastighetsjärnväg från Stockholm till Göteborg och från Stockholm 
till Malmö och att ta fram förslag till principer för finansiering, en utbyggnadsstrategi 
samt hitta lösningar för spår och stationer där tågen ska in i städerna. Totalt skulle 
infrastruktursatsningar runt om i Sverige möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya 
bostäder fram till år 2035. 

Sverigeförhandlingen drev en förhandling om medfinansiering där kommuner, regioner 
och näringsliv kunde vara med och påverka. Fokus låg på hur det skapas mest nyttor för de 
olika infrastrukturprojekt som ingår i förhandlingen, som till exempel ökat bostadsbyggande 
och en bättre arbetsmarknad.  

Borås Stad och Sverigeförhandlingen har skrivit ett avtal att det ska byggas 12 500 bostäder 
i kommunen. Åtagandet är en del i den överenskommelse kring höghastighetsjärnväg 
som planering i Sverige. Den nya stambanan mellan Göteborg och Stockholm ska ha 
ett centralt eller centrumnära stationsläge i Borås. 

Sverigeförhandlingen var en kommitté under Näringsdepartementet och startade 2014 
under namnet Sverigebygget. Sverigeförhandlingens uppdrag avslutades 31 december 
2017 i och med deras slutrapport.

Övrigt
Mål finns även för exempelvis folkhälsa, jämställdhet, funktionsnedsättning och integration 
som är viktiga att ha med sig i den fysiska planeringen i kommunen. 

Regionalt och mellankommunalt
Miljömål
De 16 miljömålen ligger till grund för den svenska miljöpolitiken. Länsstyrelsen Västra 
Götaland har utifrån dem tagit fram regionala tilläggsmål. Inom miljömålet God bebyggd 
miljö har de exempelvis nio tilläggsmål inom hållbara färdmedel, ekosystem tjänster i den 
fysiska planeringen bevarande av kulturhistoriska värden och minskad energianvändning 
i bostäder och lokaler.

Vision Västra Götaland - Det goda livet
Vision Västra Götaland – det goda livet antogs 2005 av regionfullmäktige. En av de 
grundläggande principerna för visionen är att verka för ett gemensamt Västra Götaland 
där de fyra regiondelarna ska samspela och stärka varandra kring frågor som rör näringsliv, 
kollektivtrafik och välfärd.

Bostadsmarknaden i länet
Antalet invånare i länet fortsätter att öka men under 2017 i lägre takt än de senaste åren. 
Takten i befolkningsökningen antas också minska ytterligare framöver. Bostadsbyggandet 
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ökade totalt i länet och i många kommuner under 2017 och det finns förväntningar om 
kraftigt ökat bostadsbyggande under 2018 och 2019. Osäkerheten om den framtida 
efterfrågan och priserna på bostäder innebär att det finns risk för att bostadsbyggandet 
minskar framöver. Trots ökat bostadsbyggande är det underskott på bostäder i nästan 
hela länet. En fortsatt tuff bostadsmarknad påverkar mångas möjligheter att tillgodose 
sina behov av ett bra boende.
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Remiss: Riktlinjer för bostadsförsörjning 
Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram under 2018 och 
sänds nu på remiss. Riktlinjerna kommer senare att ersätta kommunens 
bostadsbyggnadsprogram.  

Riktlinjerna är indelade i tre olika dokument som riktar sig till olika aktörer:  
  
Del 1 Riktlinjer för bostadsförsörjning är till stor del Borås Stads egna 
dokument och kommer utformas som ett styrdokument. Den redovisar vilka 
verktyg som kommunen kan använda sig av för att påverka 
bostadsbyggnationen och är främst inriktad till att stödja arbetet inom 
kommunens organisation.  
 
Del 2 är handlingsplanen för bostadsbyggande och redovisar vilka 
byggmöjligheter som finns i befintliga detaljplaner samt vilka bostadsprojekt 
som är i planeringsfasen.  
 
Del 3 är en befolknings- och bostadsanalys. Syftet är att underlaget ska vara till 
stöd för alla som på ett eller annat sätt agerar på bostadsmarknaden. 
Inledningsvis beskrivs nuläget i staden. Den följs av en prognos för bostads- 
och befolkningsutveckling som analyseras för att belysa vissa 
utvecklingsmönster av intresse för bostadsbyggandet. Det här är kommunens 
analys av framtiden, men det är givetvis möjligt att dra andra slutsatser utifrån 
de prognoser som läggs fram.  
 
Dokumenten finns tillgängliga på www.boras.se/oversiktsplan, under flikarna: 
strategiska planeringsunderlag och vidare till riktlinjer för 
bostadsförsörjning. Vem som helst är välkommen att lämna synpunkter på 
materialet.  
 
Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-03-01. 
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 2018-00811 och remissinstansens namn i ämnesraden 
på e-postmeddelandet.  

http://www.boras.se/oversiktsplan
mailto:ks.diarium@boras.se
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Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 
nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

 
 
Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

e-post: karin.graad@boras.se 
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4. Marks kommun 
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6. Tranemo kommun 

7. Ulricehamns kommun 

8. Vårgårda kommun 

9. Arbetslivsnämnden 

10. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

11. Lokalförsörjningsnämnden 

12. Samhällsbyggnadsnämnden 

13. Sociala omsorgsnämnden 

14. Vård- och omsorgsnämnden 

15. AB Bostäder i Borås  

16. AB Sandhultsbostäder 

17. AB Toarpshus 

18. Fristadbostäder AB 

19. Viskaforshem AB 
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20. Boråsregionen 

21. Borås Näringsliv 

22. Centrumfastigheter i Borås  

23. Fastighetsägarna 

24. Sveriges Byggindustrier 

25. Fritids- och folkhälsonämnden 

26. Förskolenämnden 

27. Grundskolenämnden 

28. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

29. Kulturnämnden 

30. Miljö- och konsumentnämnden 

31. Tekniska nämnden 

32. Samtliga politiska partier som är representerade i Borås Stads 
kommunfullmäktige (utskick till kommunalråd alt. gruppledare) 



Befolknings- och bostadsanalys
- en vägledning för dig som bygger och utvecklar bostäder 
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Inledning
Befolknings- och bostadsanalysen är den tredje delen 
av Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning. Den 
är anpassad för dig som bygger och/eller utvecklar 
bostäder i kommunen. Syftet med denna del är att det 
ska vara ett bra kunskapsunderlag för att hitta goda 
förutsättningar för att bygga den typ av bostäder som 
efterfrågas av bostadsmarknaden samt tankegångar om 
var. 

Del 1 Riktlinjer för bostadsförsörjning redovisar vilka 
verktyg som kommunen kan använda sig av för att 
påverka bostadsbyggnationen och är främst inriktad 
mot att stödja arbetet inom kommunen. Del 2 – 
handlingsplan för bostadsförsörjning redovisar vilka 
byggmöjligheter som finns i befintliga detaljplaner samt 
vilka bostadsprojekt som är i planeringsfasen. Dessa 
styrdokument finns tillgängliga på boras.se

Inledningsvis i del 3 beskrivs nuläget i staden. Den följs 
av en prognos för bostads- och befolkningsutveckling 
som analyseras för att belysa vissa utvecklingsmönster 
av intresse för bostadsbyggandet. Det här är 
kommunens analys av framtiden, men det är givetvis 
möjligt att dra andra slutsatser utifrån de prognoser 
som läggs fram. Syftet är att underlaget ska vara till 
stöd för alla som på ett eller annat sätt agerar på 
bostadsmarknaden.  

Ett annat viktigt kunskapsunderlag tillika grund för 
bostadsbyggandet är Översiktsplan för Borås som ska 
läsas ihop med den här analysen. Under 2018-2019 
tar kommunen också fram en Utbyggnadsstrategi 
som behandlar hur och när planeringen av stadens 
utvecklingsområden ska prioriteras. Den föreslår 
bl.a. att hälften av bostadstillskottet bör tillkomma 
i de centrala stadsdelarna, som en del i förtätningen 
av staden. Strategin är för närvarande på remiss och 
förväntas antas under 2019. Tankegångarna från 
Utbyggnadsstrategin reflekteras här i flera resonemang 
om bostadsutvecklingen i framförallt staden. 

För att möta den befolkningsutveckling som förväntas, 
behövs ett bostadstillskott på ca 15000 bostäder i 
kommunen fram till 2035. Det är ett högt uppsatt mål 
och innebär i praktiken 50 % ökning av byggnationen 
jämfört med 2017 års nivå. Kommunen är beroende 
av att privata aktörer är med i arbetet samt att de 
kommunala bostadsbolagen fortsätter arbetet att 
utveckla fler bostäder. Tillsammans kan detta bli 
möjligt.  

Befolknings- och bostadsanalys
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Framtidsspaning

I Översiktsplanen för Borås har vi beskrivit fem 
aspekter som vi tror kommer att påverka utvecklingen 
av våra nya bostäder. Dessa är inte unika för Borås 
Stad utan är en generell utveckling som sker i 
samhället.  

Urbanisering 
Urbaniseringen sker i både Sverige och den övriga 
världen. De kommande decennierna bedöms cirka 70 
procent av världens befolkning bo i städer. Människor 
söker sig till städer för att det erbjuder attraktiva mil-
jöer, möjlighet till utbildning, arbete, kultur och nöje. 
Sveriges befolkning koncentreras till allt färre regioner 
med större städer som behöver möta ett ökat behov 
av bostäder och samhällsservice, liksom av smarta och 
attraktiva transporter, inom och mellan städerna. 

Förändrat klimat 
Klimatförändringarna är en realitet med globala och 
lokala orsaker och konsekvenser. Hela samhället 
behöver bidra till en minskad klimatpåverkan för att 
minimera de framtida effekterna. Samhällsplaneringen 
behöver verka för god markhushållning, energieffekti-
visering och hållbara transporter. Men redan nu krävs 
också ett aktivt arbete med klimatanpassning, för att 
säkerställa fortsatt goda livsmiljöer även under andra 
klimatförhållanden. Medveten planering kan se till att 
ny bebyggelse inte uppförs i riskområden, att ekosys-
temtjänster skapas i byggda miljöer, och att smarta 
lösningar hittas för till exempel ökade vattenflöden. 

En osäker omvärld 
Krig och konflikter i många delar av världen berör 
indirekt Sverige genom migrationsströmmar. För 
Borås innebär det att fler boråsare ska bo och leva i 
kommunen, vilket ställer krav på bostadsbyggande och 
den offentliga servicens funktioner. Det är viktigt att 
förutsättningar tidigt skapas för integration i samhället, 
och att man motverkar det som har en isolerande och 
segregerande effekt. Den fysiska planeringen kan bidra 
till integrationsprocessen genom god planberedskap 
och smarta lösningar för till exempel lokalisering av 
nya bostäder, service och offentliga mötesplatser. 

Åldrande befolkning 
Sveriges demografiska utveckling pekar mot en växan-
de andel äldre människor. Det ökar behovet av bostä-
der och omsorg. En del vill bo kvar på sin hemort när 
de blir äldre, andra vill flytta närmare servicefunktioner 
i mer centrala delar. Ofta saknas sådana alternativ, 
vilket gör att flyttkedjor bromsas upp och förvärrar 
bostadsbristen. Den generella livslängden ökar, vilket 
förmodligen kommer att innebära efterfrågan på nya 
typer av bostäder, aktiviteter och miljöer för äldre. Fler 
bostäder som möter efterfrågan från äldre är med an-
dra ord en viktig utmaning för samhällsplaneringen. 

Digitalisering ger nya möjligheter 
Teknikutvecklingen går snabbare än någonsin och 
förändrar vårt sätt att arbeta, leva och konsumera. 
Den gör att vi till exempel använder offentliga miljöer 
på nya sätt, och många varor och tjänster blir mindre 
platsberoende. Exakt hur teknikens utveckling på sikt 
påverkar vår fysiska miljö är omöjligt att förutspå. 
Därför är det viktigt att den fysiska planeringen inte 
låser sig vid gamla lösningar, utan är öppen för de 
möjligheter som ny teknik kan erbjuda.
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Ekonomiska resurser
Utöver de som angetts i översiktsplanen bör det även 
tilläggas att ekonomiska resurser har stor inverkan 
på bostadsbyggandet. Dels på samhällsnivå, i form 
av marknadernas beroende av konjunkturläget, 
dels på mikronivå i form av enskilda individers 
socioekonomiska förutsättningar. 

För de som bor i äganderätt/bostadsrätt är regler 
kring exempelvis reavinstskatt och ränteavdrag samt 
låneregler viktiga parametrar för attraktiviteten/
möjligheten för att flytta till en annan bostad. 

Kommunen har ingen rådighet över lagstiftning 
och reglering på bostadsmarknaden. Däremot kan 
kommunen bidra till ett stabilt bostadsbyggande 
över tid genom en god samhällsplanering. Här ingår 
bl.a. planberedskap, lokalförsörjning och att ha en 
tydlig riktning för markanvändningen som skapar 
investeringstrygghet. Ju tydligare kommunens avsikter 
är, desto bättre är förutsättningarna för en stabil 
bostadsutveckling under såväl hög- som lågkonjunktur. 

Kvalitet på offentlig och kommunal 
service
Ytterligare faktorer som påverkar val av bostadsområde 
är kvaliteten på offentlig och kommunal service. 
Möjligheten till en bra skola ger attraktivitet till 
ett område och det är tydligt i underökningar 
att kommunens jämförelsetester påverkar. 
Jämförelsetjänster bedöms få en allt större påverkan 
av invånarna framöver. Likaså är tillgången till ett bra 
utbud av kollektivtrafik, fritidsaktiviteter etc. viktiga 
faktorer i valet av boende. 

Även här har kommunen möjlighet att påverka 
bostadsbyggandet genom att visa var bostäder och 
service bör utvecklas. Områden där kommunen tidigt 
kan säkerställa försörjning med kommunal service 
kommer sannolikt vara trygga för investeringar och 
upplevas som attraktiva av de som flyttar in. Det leder 
i förlängningen till att bostadsprojekt förmodligen 
genomförs i högre grad än om det råder osäkerhet 
kring framtiden.  

Andra viktiga faktorer som påverkar
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I slutet av 2018 ser kommunen ut som följer:

 Drygt 112 000 invånare. 

 Knappt 53 000 hushåll

 I genomsnitt bor det 2,1 personer per hushåll. 

 Ca 18 % av kommunens invånare   
 är ensamstående utan barn i hushållet, men  
 hushållsstrukturen varierar betydligt mellan  
 olika delar av kommunen.

 En tredjedel av kommunens invånare bor  i  
 mindre tätorter och på landsbygden.

 Två tredjedelar av kommunens invånare bor i  
 staden.

 Det byggts ca 500 nya bostäder per år de   
      senaste åren, vilket motsvarar ett årligt tillskott  
   på 1 % jämfört med det totala bostads-
 beståndet.  

 Mer än 10 % av kommunens invånare flyttar  
 årligen till en annan bostad inom kommunen. 
 2017 flyttade ca 5 500 personer in till   
 kommunen, medan ca 4 600 personer flyttade
  ut. Det ger ett positivt flyttningsnetto på   
 ca 900 personer, och är en stor del av 
 befolkningsökningen. 

Nuläge
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Det går att se vissa mönster som ger vägledning för 
vilka bostäder som troligen kommer efterfrågas på 
marknaden genom att analysera befolkningen och våra 
bostäder. 

Inledningsvis analyseras bostadsbeståndet. Först har 
vi gjort en sammanställning av bostadsstorlekar för 
att få en ökad kunskap över fördelningen. Därefter 
har vi kartlagt hur upplåtelseformerna är fördelade i 
olika delar av kommunen för att kunna rekommendera 
vilken upplåtelseform som kan vara lämplig att välja 
för att få en jämnare balas inom stadsdelen.
 
Sedan har vi analyserat befolkningen genom att studera 
åldersstrukturer och hur de förändras över tid och 
funderar på vilket behov vi står inför. För att göra en 
bedömning i vilka geografiska områden som dessa 
förväntas bo har vi gjort en förfinad analys utifrån 
varje delområde och fört resonemang utifrån behov 
vi står inför och hur översiktsplanens tankegångar kan 
vägas in. 

Bostads- och befolkningsanalys
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I kommunen har vi ca 53 000 hushåll. Dessa är fördela-
de enligt tabellen nedan.

Sammanfattningsvis är det tvåor, treor och 
småhus som dominerar bland bostäderna i 
kommunen. Utgångspunkten är att ett brett utbud 
av bostadsstorlekar är viktigt även för framtida 
produktion. Men det framgår tydligt att utbudet av 
stora lägenheter (fler än tre rum) är begränsat. Det 
är troligtvis ett hinder för de grupper som behöver 
en större bostad. För att villor inte ska vara det enda 
möjliga alternativet för stora eller växande familjer, 
bör det ske tillskott av större lägenheter framöver. Det 
är också en viktig del i att öka attraktiviteten för flera 
grupper att bosätta sig i centrala stadsdelar.  

Små lägenheter efterfrågas främst av de som är 
nya (oftast yngre) på bostadsmarknaden. Delar 
av denna grupp som har svårt att komma in på 

Bostadsstorlekar

bostadsmarknaden. Både ekonomiska möjligheter samt 
att fasta anställningar kan vara krav. Mot bakgrund 
av att högskolan växer finns det sannolikt efterfrågan 
på små lägenheter över tid, som kan fånga upp både 
studenter och de som överväger att ta sitt första jobb i 
Borås. 

Med nyanlända har även nya familjestrukturer märkts 
av. Större familjer har idag svårt att hitta en tillräckligt 
stor bostad. Dessa två grupper har i flera fall svårt att 
köpa en bostad utifrån de låneregler som gäller idag.

Figur 1: Bostädernas fördelning i bostadsstorlekar 2017. I kategorin småhus/villor inkluderas olika storlekar av småhus 
medan övriga staplar gäller flerbostadshus. Statistik för delområden har inte varit tillgänglig för analysåret 2017. 
(Källa: SCB, bearbetat av Stadsledningskansliet, Borås Stad) .



9

Upplåtelseformen är uppdelade i hyresrätt, bostadsrätt 
och äganderätt. Hyresrätt betyder att du hyr en 
lägenhet av en hyresvärd. Bostadsrätt betyder att du 
är medlem i en bostadsrättsförening, som äger en 
fastighet med lägenheter där varje medlem har varsin 
lägenhet. Äganderätt kan vara både egnahem eller 
ägarlägenhet som innebär att man själv äger sin bostad.

En blandning av olika upplåtelseformer ger 
ökande möjligheter att kunna bo kvar i sin stadsdel 
om familjesituationen förändras, en blandning i 
åldersstrukturen ger en jämnare fördelning inom skola 
och omsorg, den förbättrar integrationen etc. Hur 
spridningen är fördelad hänger ofta ihop med vilken 
tidsepok som stadsdelen byggdes men strukturen kan 
förändras i viss mån genom förtätning av bebyggelsen.

På nästkommande uppslag finns fördelningen 
uppdelad på områdesnivå tillsammans med det totala 
antalet bostäder i vardera område. 

Statistik för upplåtelseformer enligt översiktsplanens 
indelning har inte varit möjligt att ta fram under 2018. 
Från och med 2019 finns det möjlighet att komplettera 
med denna information.  Statistiken utgår istället från 
de olika stadsdelarna (f.d församlingsnivå). 

Serviceorter och övriga tätorter
I serviceorterna, mindre orter och på landsbygden 
är äganderätten helt dominerande. Bostadsrätter 
och hyresrätter finns främst i serviceorterna men 
förekommer i olika grad även i övriga orter. 

I serviceorterna utmärker sig Sandared (ingår i 
området Sandhult fs) där det finns förhållandevis 
många bostadsrätter. En komplettering med 
hyresrätter bör vara attraktivt. Viskafors (ingår i 
området Kinnarumma fs) och Fristad har minst andel 
bostadsrätter vilket bör vara attraktivt att komplettera 
med. Dalsjöfors (ingår i Toarps fs) relativt god balans 
mellan upplåtelseformerna. 

Upplåtelseformer
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Figur 2: Fördelning av upplåtelseformer och antal bostäder inom respektive område (f.d församlingsnivå). Statistik för mindre delom-
råden har inte varit tillgänglig. (Källa: SCB, bearbetat av Stadsledningskansliet, Borås Stad.) 

Upplåtelseform per område, landsbygd
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Figur 3: Fördelning av upplåtelseformer och antal bostäder inom respektive område. Statistik för mindre delområden har inte varit 
tillgänglig. (Källa: SCB, bearbetat av Stadsledningskansliet, Borås Stad) 

Upplåtelseform per område, staden
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Centrala Borås 
I Stadskärnan (motsvarar ungefär inom cityringen), 
är det övervägande hyresrätter (94 %). För att få en 
jämnare fördelning bör andelen bostadsrätter på sikt 
öka inom stadskärnan. 

I stadsdelarna som direkt angränsar till stadskärnan är 
det i genomsnitt 76 % hyresrätter, 18 % bostadsrätter 
och 6 % äganderätt. Villastaden är den stadsdel som 
ligger närmast denna fördelning och utgör en bra 
referensbild. 

För att uppnå en jämnare fördelning bör det 
exempelvis tillkomma fler bostadsrätter på Göta och 
Bergsäter som ligger betydligt lägre än genomsnittet. 

Halvcentrala delar av Borås 
I stadsdelarna i mer halvcentrala lägen är fördelningen 
hyresrätt 47 %, Bostadsrätt 27 % och äganderätt 26 
%. Stadsdelen Trandared ligger ganska nära denna 
fördelning och kan utgöra en bra referensbild. De 
stadsdelar som har mellan 60 – 84 % hyresrätter är 
Östermalm, Hässleholmen, Norrmalm, Bergdalen, 
Kristineberg. I dessa bör det vara ett ökat fokus på 
bostadsrätter vid nyproduktion.  

På Byttorp, Sjöbo och i Lundby/Knalleland råder 
motsatt situation där andelen bostadsrätter ligger över 
50 %. I dessa bör andelen hyresrätter öka.

Övriga delar av staden 
I stadsdelarna längre ut från stadskärnan dominerar 
äganderätterna. Här är förtätningsprojekten relativt 
få och nya bostäder lär tillkomma som mindre 
kompletteringar. För att möjliggöra kvarboende 
för äldre generationer samt vid förändrade 
familjeförhållanden kan byggnation av hyresrätter 
eller bostadsrätter underlätta. Sådana kompletteringar 
bör styras av närhet till service och kollektivtrafik för 
att skapa mervärden i boendet. Komplettering med 
radhus och villor är troligen attraktivt i flera områden. 
Det kan vara positiva tillskott förutsatt att det är 
samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbart, och inte 
bidrar till utglesning av staden. 

Upplåtelseformer, fortsättning
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Analysmetod
Befolkningsprognosen nedan bygger bland annat 
på Statistiska centralbyråns (SCB) långtidsprognos. 
Vår prognos längre fram i dokumentet består av två 
perioder med olika räknesätt. Fram till 2022 använder 
vi oss av kända byggprojekt och planerade byggstarter 
för dessa och var de ligger geografiskt. De återfinns 
i del 2 av riktlinjer för bostadsförsörjning. Den 
här prognosperioden har med andra ord en relativ 
säkerhet. 

Efter 2022 är osäkerheten större i och med svårigheten 
att förutspå åren 2023- 2035. För dessa år har vi inte 
med någon bostadsproduktion i prognosen, istället 
utgår den enbart från trender sedan fem år tillbaka, 
som fångar upp exempelvis in- och utflyttningsmönster 
inom kommunen. Det innebär att de områden som 

har byggts ut de senaste åren eller som har stora 
byggprojekt inplanerade förväntas öka mer och får då 
en fortsatt sådan trend i prognosen. Översiktsplanens 
tankegångar om framtida bostadsbyggande läggs in 
i analysen genom resonemang i texten, vilket kan 
innebära avvikelser från prognosen både som ökningar 
och minskningar. Det tar sig främst uttryck genom 
ökningar i centrumnära stadsdelar, och följaktligen 
mindre tillväxt i stadsdelarna längre ut. 

Åldersstrukturer 
Nedan följer en befolkningsprognos på kommunnivå 
2018-2035 med sju olika åldersgrupper. Här framgår 
att olika åldersgrupper kommer att variera i antal över 
tid. 

Befolkningsutveckling

Figur 4: Sammanfattande befolkningsprognos på kommunnivå 2018-2035 med sju olika åldersgrupper. Fakta från 2017 ligger som 
bas i prognosen (Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad, med underlag från SCB)
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Figur 5: Redovisning av zoner som prognosen baseras på. Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad

Utifrån prognosen av åldersstrukturer har vi analyserat 
varje åldersgrupp för sig för att visa hur de förväntas 
att hamna geografiskt i kommunen. Indelningen är 
baserad på statistikområden som ska avspegla de zoner 

som presenterades i Översiktsplanen. Gränserna är av 
tekniska skäl något avvikande från översiktsplanens 
gränser, men i det här översiktliga perspektivet har det 
mindre betydelse. 

Befolkning utifrån geografiska områden
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Invånarnas fördelning utifrån zonindelningen i 
prognosen ser ut enligt nedan. Av den anledningen har 
vi valt att redovisa serviceorterna som en gemensam 
grupp och övriga orter och landsbygd som en 
gemensam grupp. 

Den första stapeln för varje zon redovisar verkliga 
siffror baserat på 2017 år befolkning övriga staplar är 
prognos. Vår analys är att om staplarna ökar över tid 
innebär det att det sannolikt är ett ökat bostadstryck.  

Prognosen visar på att det främst är staden som 
växer i invånarantal medan övriga delar ligger på 
ungefär samma invånarantal som det är idag. Det 
finns ett stort behov av bostäder i stadsmiljö, vilket 
även Översiktsplanen förordar att den större delen 
av det tillkommande bostadsbeståndet bör byggas. 
För att förverkliga översiktsplanens intentioner bör 
särskilt fokus ligga på nybyggnation i Stadskärnan, 
Centrumnära och våra serviceorter för att i högre 
utsträckning kunna upprätthålla service och att kunna 
möjliggöra för en god infrastruktur. Dessa tankegångar 
beskrivs i översiktsplanen och utbyggnadsstrategin. 

När områdena fördelas efter åldersgrupper framgår 
tydliga geografiska skillnader. Det innebär att behovet 
av olika boendetyper skiljer sig åt mellan olika delar 
av kommunen. Här har vi ett resonemang kring detta 
samt ger rekommendationer om vilken bebyggelse som 
behöver tillföras och var den bör placeras för att uppnå 
så stor effekt som möjligt utifrån översiktsplanens 
intentioner samt ge bättre förutsättningar för 
kommunens ekonomi utifrån skola, barnomsorg, 
vård och omsorg. Notera att analyserna pekar på 
övergripande trender och tendenser i respektive zon 
av kommunen. Det går inte dra några detaljerade 
slutsatser om enskilda områden. Då krävs fördjupade 
analyser.

Figur 6: Befolkningsprognos utifrån åldersgrupper för geografiska områden. Fakta över antalet 
personer från 2017 ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad, med 
underlag från SCB)
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Stadskärnan utgörs av den historiska stadskärnan 
(rutnätsstaden) samt delar av de centralaste stads-
delarna, ex Norrby, Villastaden, Druvefors etc. Här 
finns handel, kultur, högskola, arbetsplatser, nöjesliv 
och andra innerstadskvaliteter samlade. Det är 
också kommunens och Sjuhärads kärna med många 
målpunkter för infrastruktur och kollektivtrafik. Enligt 
översiktsplanen kan stadskärnans kvaliteter vidgas ut i 
stadsdelarna, framförallt genom att förstärka de urbana 
stråken med nya bostäder och verksamhetslokaler. 

Stadskärnans bebyggelse präglas av tät kvartersstad 
som ofta rymmer både bostäder, arbetsplatser, 
handel och service. Andra bebyggelsetyper 
förekommer direkt utanför rutnätsstaden i form av 
tät eller medeltät bostadsbebyggelse. Lägenheter 
i flerbostadshus dominerar och hyresrätter är 
den vanligaste upplåtelseformen. Friliggande hus 
förekommer undantagsvis. Flera centrala områden 
har få eller inga boende, då de utgörs av trafik- eller 
industriområden, där det i många fall finns potential 
till bostadsbyggnation. Både Vision 2025 och 
Översiktsplan för Borås har starkt fokus på att öka 
andelen boende i stadskärnan. 

Denna zon är den som har minst antal invånare idag, 
men det är också den som är minst till ytan, men en 
hög bebyggelsetäthet. Befolkningen i stadskärnan ser 
ut att öka, vilket överensstämmer med kommunens 
intentioner att förstärka stadskärnan.

Trend
Alla åldersgrupper ökar, vilket innebär en blandad 
åldersstruktur i staden. Det ställer samtidigt krav att 
den tillkommande bebyggelsen kan tillgodose många 
gruppers behov i termer av såväl bostadsstorlekar 
som upplåtelseformer. Ökningen är störst inom 
åldersintervallerna upp till 54 år, dvs barn, unga och 
familjebildande åldrar. 

Bostadsbehov
Mot bakgrund av att hyresrätter dominerar i 
stadskärnan är det önskvärt med tillskott av 
bostadsrätter, sannolikt med betoning på större 
lägenheter för att möjliggöra för större hushåll att bo 
centralt. Samtidigt bör det även fortsätta byggas nya 
hyresrätter. Små lägenheter och studentbostäder är 
lämpligt utifrån den höga andelen ensamstående och 
närheten till högskolan.

Övriga planeringsbehov
En ökad befolkning i centrala staden förutsätter att 
många typer av service behöver öka. Inte minst ser 
vi ett ökat behov av förskola och skola för att möta 
antalet barn och ungdomar. Det är en stor fördel att 
samlokalisera framförallt förskolor med bostäder och 
andra verksamheter. Nya modeller och småskalighet 
kan behövas för hur vi bygger förskolor i dessa lägen.

Stadskärnan
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Figur 7: Befolkningsprognos för Stadskärnan utifrån olika åldersgrupper. Fakta från 2017 
ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad, men underlag från SCB)

Figur 8: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån 
prognos. Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling 
om översiktsplanens intentioner slår igenom. Den visar på 
befolkningsutvecklingen utifrån nyproduktion av bostäder kommer vara 
samma som prognosen visar.

25 % av invånarna är 
ensamstående utan 

barn i hushållet. 

Råd till dig som bygger

• Blanda bostadsstorlekar. Såväl 
smålägenheter som lägenheter för 
familjer behövs. 

• Välj upplåtelseform så att det finns 
en bred variation inom stadsdelen. 

• Nya bostäder bör kombineras med 
kommersiell och kommunal service 
i bottenvåningarna.
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Den centrumnära bebyggelsen är stadsdelarna 
närmast stadskärnan. Här är närheten till stadskärnan 
en tydlig faktor för boendeattraktivitet, med goda 
förutsättningar för att gå, cykla eller åka kollektivtrafik. 
Vissa områden är rena bostadsområden, medan 
andra har inslag av stadsmässighet som påminner om 
stadskärnan. Bebyggelsen varierar mellan låga och 
höga bostadshus, grannskapsenheter från rekordåren 
och bostadshus från miljonprogrammet. Även 
villabebyggelse förekommer i några områden. 

Den centrumnära bebyggelsen har stor 
förtätningspotential, vilket framgår av översiktsplanen. 
Här finns möjlighet till större bostadstillskott, främst 
i de gamla industriområdena på Gässlösa och på 
längre sikt på Getängen. Regementsområdet är under 
omvandling till bostadsområde. De centrumnära 
stadsdelarnas attraktivitet kommer förmodligen öka till 
följd av att fler värdesätter centralt boende med närhet 
till arbete, handel och service. 

Mer bostäder och blandstad genom förtätning och 
omvandling kan ses som både en drivkraft för och 
konsekvens av en sådan utveckling. Därmed är det 
troligt att investeringsviljan kommer att öka och att 
befolkningsökningen kan bli större än vad prognosen 
visar. 

Trend
Alla åldersgrupper ökar. Men framförallt är det 
familjerna som sticker ut och ökar mest. 

Merparten av översiktsplanens utvecklingsområden 
och urbana stråk ligger inom denna zon. Flertalet 
av framtida möjliga exploateringar ligger här. Det 
innebär att ökningen inom den orange zonen sannolikt 
kommer att vara större är vad prognosen säger, 
men att den extra ökningen främst tillkommer inom 
översiktsplanens utvecklingsområden. Det är troligt att 
en sådan ökning innebär att övriga staden inte ökar lika 
mycket som prognosen visar. 

Bostadsbehov
Behov av olika storlekar av bostäder,med betoning på 
större lägenheter som är attraktivt för barnfamiljer. 
Den centrumnära zonen är också attraktiv för 
ensamhushåll vilket skapar behov av små lägenheter. 

Här behöver vi kunna möjliggöra för lägenheter för de 
som säljer sin villa i andra områden i kommunen och 
flyttar närmare service. Senior- och trygghetsbostäder 
kommer vara en viktig del, för att skapa bra boende 
för äldre men även för att att sätta igång flyttkedjor till 
nytta för de som behöver större boende. 

Studentbostäder är attraktivt i dessa lägen, främst 
utmed kollektivtrafikstråk och vid närhet av viktiga 
servicefunktioner.

Övriga planeringsbehov 
Som kommun och samhälle har vi en stor 
påverkansmöjlighet då det finns stora ytor att planera 
för nya bostadsområden från grunden. Tidiga 
industriområden som står inför omvandling på grund 
av att funktionen inte fungerar längre. Gässlösa står 
först på tur.

Det är här vi har en stor chans att påverka bostads- 
och samhällsstruktur. Större bostadstillskott kräver att 
de planeras med helhetsperspektiv. Det är en utmaning 
att i rätt tid lösa den service som krävs. Utbyggnaden 
kommer behöva styras, exempelvis genom en tydlig 
strategi och organisation för genomförande. Viktigt 
med god samverkan såväl mellan kommuens alla 
förvaltningar som med och mellan exploatörer. 

Centrumnära bebyggelse
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26 % av invånarna är 
ensamstående utan 

barn i hushållet. 

Figur 10: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån 
prognos. Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling 
om översiktsplanens intentioner slår igenom. Den visar på 
befolkningsutvecklingen utifrån nyproduktion av bostäder kommer vara 
högre än vad som prognosen visar.

Figur 9: Befolkningsprognos för centrumnära bebyggelse utifrån olika åldersgrupper. Fakta från 
2017 ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad, med underlag från 
SCB)

Råd till dig som bygger:

• Olika storlekar och 
upplåtelseformer behövs, främst 
större lägenheter.

• Bygg bostäder som attraherar de 
som vill flytta från sin villa, bl. a. 
trygghetsbostäder.

• Helhetsperspektiv krävs i 
omvandlingsområden för att uppnå 
attraktiva strukturer och bra balans 
med service. 

• Bostadsbyggnation bör 
koncentreras till kollektivtrafiknära 
lägen och bidra till attraktiva stråk.

• Nya bostäder bör kombineras med 
kommersiell och kommunal service 
i bottenvåningarna.
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Övriga stadsdelar ligger längre från stadskärnan än 
de centrumnära, men utgör en del av staden och den 
närheten till service och kollektivtrafik det innebär. 
Eftersom den övriga stadsbebyggelsen omfattar stora 
områden med relativt hög befolkningstäthet är detta 
den folkrikaste delen i analysen. Täthet och karaktär 
varierar dock betydligt mellan de olika stadsdelarna. De 
har växt fram under många och olika perioder vilket 
gör att här finns stora och små flerbostadshusområden, 
ofta från rekordåren och miljonprogrammet, men det 
finns också gott om villaområden.  

Utvecklingen av stadsdelarna är viktig för att 
upprätthålla ett brett bostadsutbud i hela staden, vilket 
talar för att olika typer av bostadsprojekt är välkomna. 
Samtidigt bör en röd tråd vara att nya bostäder ska 
förstärka den småskaliga service som ofta är lokaliserad 
kring stadsdelstorg. Med tillskott av bostäder i torgens 
närhet och med rimlig exploateringsgrad kan servicen 
utvecklas och kollektivtrafikens underlag öka. 

Trend
Om attraktiviteten att bosätta sig mer centralt 
ökar i takt med förtätning av den centrumnära 
bebyggelsen, är det möjligt att tillväxten i den övriga 
stadsbebyggelsen inte blir så hög som prognosen visar.   
Stadsutvecklingsområdena Gässlösa och senare även 
Getängen bedöms ta stort fokus av bostadsbyggandet 
under kommande period, vilket sannolikt minskar 
byggintresset i andra stadelar.

Antalet ålderspensionärer ökar, främst i slutet av 
perioden. Många av bostäderna är lägenheter som 
saknar hissar samt småhus/villor som har trappor. Det 
innebär att bekvämlighet och trygghet blir svårare med 
åren. Sannolikt är det många vill bo kvar i närområdet, 
vilket försvåras genom att det i många fall är relativt 
enheltig struktur inom bostadsområdet och inte 
fullgod tillgänglighet. 

Tillkommande bostadsprojekt inom övrig stadsmil-
jö bör främst inrikta sig på komplettering med den 
bebyggelsetyp som saknas inom varje delområde. I 
huvudsak bebyggelse om är riktad till seniorer med 
extra fokus på tillgänglighet och trygghet. 

Bostäder för familjer återfinns i huvudsak inom det 
befintliga bostadsbeståndet och kan tillgängliggöras 
genom flyttkedjor. 

Nya bostäder som är inriktade mot senior-/ 
trygghetsbostäder får störst effekt om de planeras 
i närheten av stadsdelstorg samt där det är god 
kollektivtrafik. Då finns möjlighet att resa utan bil 
samtidigt som det stärker mötespunkter och lokal 
servicen. 

Bostadsbehov
Behov av boendeformer för äldre kommer att 
bli större. Det talar för komplettering med fler 
tillgänglighetsanpassade bostäder samt senior- och 
trygghetsboenden. Det leder till ett minskat tryck på 
den kommunala servicen samt ökad trygghet och 
bekvämlighet.  

I övrigt så bör bostadsbeståndet komletteras med 
de boendeformer och storlekar som saknas inom 
respektive stadsdel.

Övriga planeringsbehov
För den kommunala servicen visar prognosen att barn 
i förskolan ligger på ungefär samma nivå. Däremot 
säger prognosen att barn och ungdomar som befinner 
sig i skolåldern ökar. Bedömningen är att delar av den 
ökningen som visas i prognosen flyttas över till stadens 
utvecklingsområden. 

Behov av exempelvis skola bör bedömas gemensamt 
med den centrumnära bebyggelsen och samordnas 
med ett hela staden-perspektiv.

Övrig stadsmiljö
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20 % av invånarna är 
ensamstående utan 

barn i hushållet. 

Figur 11: Befolkningsprognos för övrig stadsmiljö utifrån olika åldersgrupper. Fakta från 2017 
ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad., mend underlag från 
SCB)

Figur 12: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån 
prognos. Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling 
om översiktsplanens intentioner slår igenom. Den visar på 
befolkningsutvecklingen utifrån nyproduktion av bostäder kommer vara 
högre än vad som prognosen visar.

Råd till dig som bygger:

• Bygg seniorbostäder och 
trygghetsbostäder för att möjliggöra 
kvarboende i närområdet. Placera 
dem i första hand i närhet till 
stadsdelstorg och kollektivtrafikståk 
för att stärka service och 
mötesplatser.

• Komplettera bostadsområden med 
nya bostads- och upplåtelseformer.
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Serviceorter

Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors är 
kommunens större tätorter med vardera ca 3 000 – 
5 000 invånare. De är samlingspunkter för service 
och kollektivtrafik samt viktiga lokala mötesplatser 
i ett omland av mindre orter och landsbygd. 
Högstadieskola, vårdcentral, äldreboende och 
detaljhandel är funktioner som möjliggör ett gott 
vardagsliv nära natur och landsbygd. 

Bebyggelsen är relativt likartad i de fyra orterna. 
Varje ort har ett torg med offentlig och kommersiell 
service som omges av flerbostadshus från olika 
perioder under 1900-talet. Centrumbebyggelsen är 
i regel omgiven av bostadsområden med småhus. 
Generellt utgör villabebyggelse den dominerande 
bostadsformen, vilket speglar att livet i serviceorterna 
ofta är förknippat med eget boende, familj och närhet 
till naturen. Lägenhetsbeståndet är till stor del upplåtet 
med hyresrätt och ägs ofta av allmännyttan. 

Enligt översiktsplanen är det önskvärt att öka andelen 
flerbostadshus i centrala lägen, för att stärka service- 
och kollektivtrafikutbud. Även radhus och mindre 
enheter med lägenheter kan vara ett positivt tillskott 
som kan öka exploateringsgraden utan att påverka 
skala och identitet negativt.

Trend 
Befolkningsprognosen visar att invånarantalet 
ligger i stort sett konstant under hela perioden. De 
små barnen minskar något i antal medan barn i 
skolåldern ökar. Troligen behöver bostadsefterfrågan 
hos barnfamiljer som vill flytta till serviceorterna 
tillgodoses. 

Vi bedömer att befolkningen kommer att öka vilket 
inte kommer fram i prognosen. Översiktsplanen 
visar på serviceorternas viktiga funktion för att stärka 
landsbygden. Utifrån tillgång till kommunal och 
kommersiell service så bedömer vi att serviceorterna 
kommer öka i attraktion för den äldre befolkningen 
som bor i våra orter och på landsbygden. Utifrån det 
är det av stor vikt att bygga bostäder som attraherar 
just denna grupp. 

Bostadsbehov
Sannolikt vill många i den äldre generationen bo kvar 
i serviceorten. På samma sätt är det troligt att många 
söker stig tillbaka till sin barndomsort när man skaffar 
familj. Detta kan ha sin grund i lokalkännedom, 
föreningsliv och sociala kontakter och nätverk.
Dock försvåras lokala flyttkejor genom att det ofta 
saknas alternativ till villan. Genom att komplettera 
med mindre bostäder för äldre frigörs befintliga 
småhus och tillgängliggörs för yngre generationer. 

Ny villabeyggelse för familjer ska helst lokaliseras  
inom befintlig tätortsgräns. Komplettera gärna 
med  bostadsrätter som idag finns i en väldigt liten 
utsträckning och som stärker befolkningsunderlaget 
för service. Radhus kan vara ett bra sätt för att uppnå 
en högre expolateringsgrad än villabebyggelse. 

Övrigt planeringsbehov
Centrumpunkterna bör stärkas genom att bostäder, 
samhällsfunktioner, handel, mötesplatser och 
kollektivtrafik samordnas.  För att serviceorterna ska 
ska vara attraktiva för orten och dess omland ska 
avstånd minskas och stråk stärkas. 
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12 % av invånarna är 
ensamstående utan 

barn i hushållet. 

Figur 14: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån prognos. 
Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling om översiktsplanens 
intentioner slår igenom. Den visar på befolkningsutvecklingen utifrån 
nyproduktion av bostäder kommer vara högre än vad som prognosen visar.

Figur 13: Befolkningsprognos för serviceorterna utifrån olika åldersgrupper. Fakta från 2017 
ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad, med underlag från SCB.)

Råd till dig som bygger:

• Bygg seniorbostäder och 
trygghetsbostäder för att 
möjliggöra kvarboende i 
närområde. 

• Lokalisera villabebyggelse  inom 
befintlig tätortsgräns. 

• Komplettera med bostadsrätter  

• Radhus kan vara ett bra sätt för att 
uppnå en högre exploateringsgrad 
än villabebyggelse. 
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Övriga orter och landsbygd

Det här området omfattar kommunens alla tätorter 
utöver staden och serviceorterna, samt omgivande 
landsbygd. Invånarantalet varierar mellan ca 300 till 
strax över 1 000 i de olika orterna. Serviceutbudet ser 
därmed också olika ut i det här området. De flesta av 
orterna har offentliga funktioner som förskola eller 
skola och ibland finns inslag av småskalig handel 
eller restauranger. Servicen är av stor betydelse 
för boendemöjligheterna och orterna är viktiga 
mötesplatser och identitetsbärare för civilsamhället 
och den närmaste bygden. På landsbygden är 
bostadsbebyggelsen oftast spridd som enskilda hus 
eller mindre grupper.

Nya bostäder i orterna kan vara en förutsättning för 
att t.ex. skolor och andra funktioner ska fungera, eller 
för att ny service ska kunna utvecklas. Det kan också 
vara avgörande för möjligheten att bo i omgivande 
landsbygd. Bostadsformer som kompletterar det 
befintliga utbudet är viktiga för att möjliggöra 
kvarboende och bidra till fler åldersgrupper i orterna.

I regel byggs årligen ca 50 enskilda villor utanför 
detaljplan, företrädesvis på ren landsbygd eller 
i randzonen till mindre orter. Denna utveckling 
förväntas fortsätta över tid. 

Trend 
Ett 20-tal mindre orter ingår i denna prognos liksom 
den rena landsbygden utanför tätort.

Här ser vi att de riktigt små barnen inte ökar medan 
skolbarnen ligger relativt konstant. Vår tolkning av 
prognosen är att små barn minskar i antal på grund av 
att familjer flyttar till en mindre ort eller landsbygden 
senare i livet än vad som är fallet idag. Detta kan 
ha med livstilsförändringar att göra, där exempelvis 
centralt boende lockar allt fler. Urbaniseringstrenden 
och högre utbildning påverkar också. Det innebär att 
fler flyttar till Borås men även till andra städer med 
högre utbildning. 

Det kan också noteras att åldersgrupperna 55 år och 
uppåt ligger konstant eller ökar vilket visar att många 
bor kvar under lång tid. Att hitta möjliga alternativ 
för dem kan innebära att fler barnfamiljer kan berika 
landsbygden. 

Bostadsbehov
Genom att stimulera flyttkedjor kan bostäder i 
det befintliga bostadsbeståndet frigöras för yngre 
generationer. Detta skulle kunna gynna exempelvis 
inflyttning/återinflyttning. Om detta sker bedöms att 
andelen familjer blir högre än vad prognosen visar.

För att gynna de mindre orterna är det viktigt att den 
nya bebyggelsen placeras så att de nyinflyttade stärker 
landsbygdsutvecklingen genom att kunna använda 
mötesplatser, idrotts- och fritidsaktiviteter samt den 
service som finns på orten så som ex skolor. 

För att motverka trenden att andelen äldre ökar 
är det viktigt att kunna erbjuda seniorbostäder/
trygghetsbostäder. Dessa bostäder bör byggas i orterna 
alternativt i den angränsande serviceorten för att dra 
nytta av den service på nära håll som erbjuds och 
underlättas i vardagen. Det är också ett sätt att hushålla 
med offentliga resurser. 

Övrigt planeringsbehov
Det är viktigt att värna om lokala initiativ för 
utveckling och attraktivitet i mindre orter och 
landsbygd. Det är en viktig del i att göra landsbygden 
livskraftig och stärka viljan att bo och verka i 
hela kommunen. Kommunen, det lokala närings- 
och föreningslivet är viktiga aktörer i det här 
sammanhanget.
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8 % av invånarna är 
ensamstående utan 

barn i hushållet. 

Figur 16: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån prognos. 
Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling om översiktspla-
nens intentioner slår igenom. Den visar på befolkningsutvecklingen utifrån 
nyproduktion av bostäder kommer vara högre än vad som prognosen visar.

Figur 15: Befolkningsprognos för övriga orter och landsbygd utifrån olika åldersgrupper. Fakta 
från 2017 ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad, med underlag 
från SCB)

Råd till dig som bygger:

• Bygg seniorbostäder och 
trygghetsbostäder för att möjliggöra 
kvarboende i närområde. 

• Värna om lokal service genom att 
samordna den med nya bostäder.

• Stötta lokala initiativ för utveckling 
och livskraft på landsbygden.
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Handlingsplan för 
bostadsbyggande
Inledning
Handlingsplanen för bostadsbyggande 2019-2023 är 
en del av  Borås Stads riktlinjer för bostadsbyggande. 
Handlingsplanen uppdateras årligen av Kommun-
styrelsen och redovisar kända projekt för bostads-
byggnation. 

I Kommunfullmäktiges indikatorer finns målvärden 
för detaljplaneframställning. Där finns mål för 600 
bostäder per år vara 100 av dessa ska ligga inom 
stadskärnan.  

Borås Stad verkar för att bostadsbyggandet ska öka 
markant utifrån nuvarande byggnation. I Borås Stads 
förslag till Översiktsplan utgår den ifrån att 15 000 
nya bostäder tillkommer under en 20-årsperiod vilket 
motsvarar ca 750 nya bostäder per år. 

Enligt Plan- och bygglovavdelningens verksamhetsplan 
bedöms detaljplaneproduktionen för 2019 ge ett 
tillskott på ytterligare 1100 byggrätter för bostäder 
under året.

Uppföljning av påbörjad bostads-
byggnation 2015-2018
En sammanställning av antalet bostäder i givna     
startbesked för respektive år redovisas nedan för 
att  få en bild av bostadsbyggnationen har varit i 
kommunen under den senaste fyraårsperioden. För 
2018 baseras siffrorna på startbesked under perioden 
1 januari – 31 oktober. 

I kategorin flerbostadshus ingår även radhus. 
Fritidshus redovisas inom kategorin enbostadshus. 
Inom ombyggnad redovisas nettotillskott av 
bostadslägenheter där även påbyggnadsprojekt räknas 
in. 

 2015 2016 2017
jan-okt 

2018 
Flerbostadshus 197 296 319 275
Enbostadshus 97 110 95 89
Ombyggnad 55 74 104 83
Summa: 349 480 518 447

Källa: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad
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Förklaring till tabeller
Nedanstående tabeller i handlingsplanen redovisar 
bedömd bostadsbyggnation och inte den faktiska 
byggnationen som kommer att ske. Däremot är det 
svårt att förutse vilka av objekten som kommer att 
starta under 2018-2022. Objekten är grupperade i tre 
olika tabeller utifrån hur långt planeringsprocessen har 
kommit.

I spalterna lägst till vänster finns uppgifter om var 
i kommunen, samt vilken fastighet och adress som 
objektet finns. Därefter följer vem som planerar att 
bygga (byggherre). När Borås Stad står som byggherre 
är kommunen markägare. 

Sedan följer vilket år som är förväntad byggstart 
och eventuellt utbyggnadstakt om bostäderna är 
fördelade på flera år. Efter det följer en redovisning 
av hustyp och vilken upplåtelseform som är planerad. 
Bland flerbostadshus är hyresrätter och bostadsrätter 
övervägande. Bland villor och småhus är det vanligast 
med äganderätt där den enskilde själv äger huset. 

I vissa fall finns uppgifter om specialbostäder. 
Det innebär att det är tänkta som exempelvis 
studentbostäder, LSS/SoL-boenden eller vård- och 
omsorgsboende. 

Tabell 1: Bostadsprojekt i klara 
detaljplaner 
Tabellen innehåller en lista med laga kraft-vunna 
detaljplaner som är klara för att behandla bygglov på. 
Dessutom är listan kompletterad med kända projekt 
som kan påbörjas på äldre detaljplaner som inte blev 
genomförda i nära anslutning till detaljplaneläggningen. 
Här återfinns bland annat småhustomter som ligger ute 
till försäljning via Borås Stads hemsida. Kommunen 
har således gjort de förberedande stegen fram till 
utbyggnad av projektet. 

I de planerade projekten går det att söka bygglov 
för över 1700 bostäder idag. I de projekten som är 
väldigt stora är det troligt att utbyggnaden pågår under 
ett antal år vilket i flera fall förutspåtts i tabellen. 
Dessutom kan ytterligare projekt komma till utav de 
detaljplaner som antas och får laga kraft under fösta 
halvan av 2019.

Utöver angivna objekt beviljas bygglov för ca 50 
bostäder per år utanför detaljplan (spridd bebyggelse), 
företrädesvis villor på landsbygden. 

Antalet bostäder som byggstartar under 2019 enligt 
tabellen överträffar målet för bostadsbyggandet, men 
sannolikt går inte alla projekt igång då byggherrevilja 
och/eller efterfrågan inte är tillräckligt stor. De 
projekt som inte är byggstartade ingår i den så kallade 
planberedskapen. Det är viktigt att planberedskapen 
hålls på en rimlig nivå för att inte projekt ska 
konkurrera ut varandra. 
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Tabell 2: Bostadsprojekt i 
pågående prioriterade 
detaljplaneuppdrag
Tabellen innehåller en lista på alla projekt där det pågår 
aktivt detaljplanearbete. Tidplanen är styrd utifrån 
Samhällsbyggnadsförvaltningens Verksamhetsplan 
för detaljplanering där planerad tidpunkt för 
antagande finns angiven. Listan innehåller även 
antagna detaljplaner där överklagandeprocess pågår. 
Detaljplaneprocessen kan innebära att tidplaner och 
antal bostäder behöver justeras. Tabellen utgår ifrån 
att byggstarten sker i nära tid efter att detaljplanen har 
antagits.

I denna lista finns det sammanlagt över 4400 
bostäder som planeras antas under 2019-2021. Några 
av projekten är ännu inte preciserade i antal då 
lokalisering och omfattning inte är klar. Ytterligare 
uppdrag kommer att läggas till i samband med att 
verksamhetsplanen för detaljplanering förnyas i 
december varje år.

Mer information om Verksamhetsplanen samt 
pågående detaljplaneuppdrag finns på borås.se under 
fliken Trafik och samhällsplanering. Informationen 
uppdateras kontinuerligt under året. Sökning kan också 
göras via kartfunktionen. 

Tabell 3: Bostadsprojekt i 
väntelista + nya oprioriterade 
uppdrag
Tabellen visar en lista på övriga projekt för bostäder 
som har fått detaljplanuppdrag men som inte 
prioriterats i produktionsplanen. Den innehåller 
även inkommande projekt som fortfarande inte har 
fått detaljplanuppdrag.  Några av dem redovisar ett 
preliminärt antal bostäder inom projektet utifrån det 
som angivits i ansökan men som kan justeras när och 
om detaljplaneuppdraget aktualiseras. Samtliga i denna 
kategori saknar angiven tid för möjlig byggstart.

Tabellen avslutas med en sammanställning av det 
totala antalet i de tre tabellerna. flertalet av de tänkta 
omvandlingsområdena saknas i denna lista.   
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Tabell 1: Bostadsprojekt i klara detaljplaner

ÖP Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad 
zon 2019 2020

Aplared Morgonvägen Borås Stad 4 1 1
Bergdalen Kiden Bergdalsg.(Bergdalsterrassen) Järngrinden 100 64 36
Bergdalen Kiden Bergdalsg. (Bergdalsvyn) Cernera 43 43
Bergsäter Bergsäter 1:1 Backadalen Cernera 75 75
Bergsäter Hästhoven Wäst‐byggs kontor Järngrinden 70 70
Borgstena Kronängsvägen Borås Stad 3 1 1
Bredared Ingelstorpsvägen Borås Stad 1 1
Brämhult Bävergränd Borås Stad 1 1

o Centrum Asplyckan Kungsleden/Åsbogatan Järngrinden/Mjöbäcks 20 20
o Centrum Eko Torggatan Vätternäs 90 90
o Centrum Pallas (höghuset) Åhlenshuset Cernera o Järngrinden 130 130
o Centrum Remus Sagahuset Privat 5 5
o Centrum Simonsland Påbyggnad Navet Kanico 40 40
o Centrum Vulkanus Österlånggatan Hanssongruppen 25 25

Dalsjöfors Kråkhult 1:2 Uppegårdsgatan Borås Stad/Toarpshus 63 38 25
Dalsjöfors  Kerstinsgärde 1:85 Dalhem Borås Stad 24 24
Dalsjöfors  Fågelbärs‐ och Blåhallonvägen HusArvid 4
Dalsjöfors Tumarp 1:25 Fjällbovägen Privat 24 24
Dalsjöfors Pionvägen/Floxvägen Borås Stad 1 1
Fristad Hagvägen Hedagården Privat 25 25
Fristad Sik 1:163 ICA City Privat 20
Fristad Fristads Prästgård 1:100 Åsboplan Prästskogen Borås Stad 60 60
Fristad   Buxbomen Asklanda Privat 10 5 5
Gingri Fristad Prästgård Gingri Privat 12 2 2
Hestra kv 7, Pianogatan Hestra Parkstad Borås Stad 9 9
Hulta Hultalund Hultaliden Privat 20 20
Hässleholmen Massan/Tyngden Metergatan Borås Stad 6 2 2
Hässleholmen Tvåkanten/Femkanten Jällbygatan Borås Stad 12 12
Hässleholmen Hässlehus 3 (punkthusen) Våglängdsgatan AB Bostäder 120 80 40
Hässleholmen  Hässlehus 9 Våglängdsgatan AB Bostäder 120
Kinnarumma Riddarebolsvägen Borås Stad 3 1 1
Målsryd Skogsvägen Borås Stad 4 1 1
Norrmalm Grindvalen 6 Engelbrektsgatan Privat 11 11
Parkstaden Eken 15‐16 fd handelsträdgården Borås Stad 12 12
Parkstaden Björken 9 Västergatan Borås Stad 1 1
Regementet I Osdal 3:4 Regementet PEAB 400 150 100
Rydboholm Rydbovägen Borås Stad 2 1 1
Rångedala Fyrklövergatan Borås Stad 6 1 2
Sjöbo Sandsoppen Ekängsgatan Privat 6 6
Sjömarken Räveskalla 1:25 Göteborgsvägen Sandhultsbostäder 40 40
Sjömarken Backabo 2:158 Backhagsvägen Borås Stad 6 6
Sparsör Hovalida Södra Borås Stad/Privat 8 5 3
Sparsör Annerovägen 35 Borås Stad 1 1
Sparsör Björnbärsbärsvägen 1,3,5 Borås Stad 3 1 1
Sparsör Kilsvägen 24 Borås Stad 1 1
Svensgärde Kyllared 1:90 Färgargatan Borås Stad 6 6
Sörmarken Klippingen  Sörmarksg Privat 16 8
Viared Viared 10:126 Österbyn , Viareds Sommarstad Borås Stad 1 1
Viskafors Rydboholm 1:467 Pumpkällehagen 2 Viskaforshem 25 15 10
Viskafors Rydboholm 1:342 Pumpkällevägen 7 Viskaforshem 20 20
Viskafors Rydboholm 1:351 m.fl Viskafors centrum(påbyggnad) Viskaforshem 25 25
Äspered Äspered 2:87 Finas väg 1 Borås Stad 1 1
Äspered Bokärrsvägen 5,7,9 Borås Stad 2 1
Äspered Lars Johans väg 5 Borås Stad 1

Totalt: 1738 1167 247

Spridd bebyggelse ca 50/år 50 50

Tabell 1 - Projekt inom klara detaljplaner 
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KG20181220

byggstart Övrig info

2021 2022 2023 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

1 1 4 4 småhustomter
100 100
43 43
75 40 35
70 70

1 3 3 småhustomter
1 1 småhustomter
1 1 småhustomter

20 20
90 90

130 130
5 5

40 40 40
25 25
37 62 37 62
24 24

4 4
24 24

1 småhustomter
25 25

20 20 20
60 60

10 10
2 3 3 12 12

9 9
20 20

2 6 6 småhustomter
12 12

120 120
40 40 40 120 120
1 3 3 småhustomter
1 1 4   4 småhustomter

11 11
12 12 framtida tävling

1 1 småhustomter
100 50 400 150 250 60 30

2 2 småhustomter
1 2 6 6 småhustomter

6 6
40 40
6 6 6

8 8
1 1 småhustomter

1 3 3 småhustomter
1 1 småhustomter

6 6 6
8 16 16

1 1 småhustomter
25 25 köpeavtal klart

20 20
25 25

1 1 småhustomter
1 2 2 småhustomter

1 1 1 småhustomter
179 98 43

50 50 50

Upplåtelseform SpecialbostäderHustyp
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Tabell 2: Bostadsprojekt i pågående prioriterade detaljplaneuppdrag

Tabell 2 - Bostadsprojekt i pågående prioriterade detaljplaneuppdrag
ÖP Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart

zon 2019 2020 2021

Alideberg Glesvingen 17 Herrljungagatan Swegmark 100 100
Bergdalen Norrmalm 1:1 Tokarpsberg Ås härads  fastigheter 70 70

o Bergslena Flugan 9 Bergslenagatan Aberdeen 50 50
o Bergslena Guldbaggen Skaraborgsvägen  Cernera 200

Bergsäter Åkermyntan 5 Rosendalsgatan Västfastigheter 530 130 100 100
Bosnäs Bosnäs 3:1 m.fl Funningevägen m.fl Borås Stad 70 10 20
Brämhult Brämhult 2:32 mfl Kyrkvägen Hus Arvid/AB Bostäder 70 40 30
Byttorp Byttorp 3:1 Fjällgatan Riksbyggen 50 50
Byttorp Byttorpshörn Alingsåsvägen  HSB 60 60
Byttorp Byttorpstå Alingsåsvägen  Cernera 60 60

o Centrum Hugin 1 mfl Stengärdsgatan Järngrinden 60 60
o Centrum Morfeus Lilla Brogatan Willhem 60 60
o Centrum Simonsland Höghuset Kanico 60
o Centrum Simonsland Påbyggnad parkeringshus Kanico 80 80
o Centrum Ulysses/Astern Mariedalsparkeringen Borås Stad 100 50
o Centrum Vile 3 & 4 Kvarngatan Convestera 50 50
o Centrum Viskaholm Sven Ericssongatan AB Bostäder/Riksbyggen 400 100 200
o Centrum Vitsippan vid pinoccio Borås Stad 100 100
o Centrum Nornan Stora Brogatan Borås Stad

Dalsjöfors  Gårda 8:1 Storgatan Privat 40 10 15 15
o Druvefors Björnflokan Druveforsvägen Serneke 200 100 100

Hestra Torpa‐Hestra 4:4 Sonatgatan Privat 15 15
Hulta Hulta 4:38 Storegårdsgatan Privat 15 15
Kristineberg Gisseberget  Kristinegränd Vättersnäs 60 60
Nordskogen Abisko m.fl Bergkantsgatan/Kompassg. Borås Stad 300 100
Norrby Garvaren Norrby Tvärgata Borås Stad/ 50 50
Norrmalm Hamstern 1 Tallåsgatan Privat 20 20
Norrmalm Norrmalm 1:1 Ynglingagatan Borås Stad /PEAB 50 50
Regementet  II Osdal 3:4 Regementet PEAB/Borås Stad 200
Salängen Nötskrikan vid GA‐församl.hem Borås Stad 20 20
Sandared Sandared 1:24 Solskensliden Privat 12 12
Sandared Sandared 1:81 Söder om stationen Privat 100 70 30
Sjöbo Mjölskivlingen Klintegatan/Johannelundsg. HSB 150 50 50
Sjöbo Torpa‐Sjöbo 2:1  Långstenslyckan Paro Fastigheter AB 300 100
Sjömarken Lindebergshult 1:10 Lindebergshult Privat 50 25
Sparsör Paradis Vinkelvägen Borås Stad 40 20 20
Sparsör Sölebo 1:54 Örebro, Otago Privat 15 10
Sörmarken Bankbudet 5 Sörmarksliden Borås Stad 6 6

LSS/SoL plats ej beslutad Borås Stad 6 6
LSS/SoL plats ej beslutad Borås Stad 6 6
Vårdboende plats ej beslutad Borås Stad 80 80
Kommunal mark oklar plats och innehåll Borås Stad
Kommunal mark oklar plats och innehåll Borås Stad

Tosseryd Torpa‐Sjöbo 2:10 Sjöboängar HusArvid 300 50 100 100
Trandared Järnhättan 5 Kindsgatan RO‐gruppen 50 50
Tullen Triangeln (Tullastugan) Göteborgsvägen Borås Stad 5 5
Viskafors Rydboholm 1:432 Pumpkällehagen Borås Stad 50 20 20
Östermalm Solhem 1 Syster Toras väg HSB Göta 100 50 50

Totalt: 4410 637 996 1387
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KG20181218
Planläge - antagande Markanvisning

2022 2023 Flerbost. Enbostad Ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost  enligt verksamhetsplan kommunal mark

100 100 100 våren 2019
70 70 våren 2020 Markanvisning

50 50 hösten 2019
200 200 200 hösten 2021

100 100 530 250 280 våren 2019
20 20 70 70 våren 2020

60 10 60 10 hösten 2019 Markanvisning
50 50 hösten 2019 Markanvisning
60 60 hösten 2019
60 60 våren 2019 Markanvisning
60 60 våren 2019
60 60 hösten 2020

60 60 60 60 våren 2019
80 80 80 våren 2019

50 100 100 Planprogram vår‐19
50 44 6 hösten 2020

100 400 200 200 hösten 2020
100 100 hösten 2019

okänt innehåll, h 2020
40 40 våren 2019

200 200 våren 2019
15 15 våren 2019
15 15 hösten 2020
60 60 våren 2020

200 300 150 150 20 Planprogram vår‐20
50 50 50 hösten 2019 Anbudsförfrågan
20 20 20 våren 2019
50 50 våren 2019 Markanvisning

100 100 200 200 hösten 2021
20 20 våren 2019 framtida tävling

12 12 våren 2020
100 100 hösten 2019

50 150 150 hösten 2019
100 100 300 300 hösten 2020 Markanvisning
25 25 25 50 våren 2021

40 40 antogs dec 2018
5 15 15 hösten 2020

6 6 6 överklagad sept. 2018
6 6 6 våren 2020
6 6 6 våren 2020

80 80 80 hösten 2020
våren 2021
våren 2021

50 300 250 50 våren 2019
50 50 hösten 2019
5 5 våren 2019

10 50 50 hösten 2020
100 100 hösten 2019

870 520

Upplåtelseform SpecialbostäderHustyp
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Tabell 3: Bostadsprojekt i väntelista + nya oprioriterade uppdrag

ÖP Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot
zon 2019

Alideberg Eldflugan 1 Herrljungagatan Cernera 15
Bergsäter Maskrosen 19 Åsboholmsgatan Cernera 80
Bergsäter Gulmåran Coop‐fastigheten Järngrinden 540

o Centrum Apollo Yxhammarsgatan Castellum
o Centrum Flundran 4
o Centrum Midas Torggatan Castellum

Dalsjöfors Alprosgården Privat 4
I Druvefors Forsen 1 Druveforsvägen Cernera 280
I Druvefors Solrosen 1 Kellgrensgatan/Druveforsv. Willhem

Fristad Hedagården 1:76
Getängen Getängen 22 och 23 Risängsgatan mfl Consortio Fashion Holding AB 400

I Göta Blåklinten (Pulsen) 170
Göta Göta 1:1 Varbergsvägen Borås Stad 150
Hestra Orkestervägen Hestraprojektet Borås Stad 1000
Hulta Hultamad 1 Hultasjögatan Privat 40
Kristineberg Halleberg Willhem
Källbäcksryd Källbäcksryd 1:367 mfl Kyrkvägen Privat 10

I Lundby Grävlingen 5
o Norrby Gjutaren/Verkmästaren Nedre Norrby Borås Stad mfl 1000

Parkstaden Sinnernas Park Borås Stad/Riksbyggen
Parkstaden Hasseln 9 Sveagatan Privat 8
Regementet III‐VI Osdal 3:4 Regementet PEAB/Borås Stad 400
Sjömarken Räveskalla 1:39 Ovanför fotbollsplanen HA bygg 40
Sjömarken Viared 8:40 Lyckebovägen Mjöbäcksvillan 20
Sjömarken Norra Gränsvägen Borås Stad 50
Trandared Svärdfästet Guldbrandsgatan 1 AB Bostäder 60
Villastaden Tranan 2 Femte Villagatan Privat 20
Östermalm Solhem 4 Östermalmsgatan AB Bostäder 50

Totalt: 4287 0

Summa totalt (alla kategorier) 10425
spridd bebyggelse ca 50 /år

Tabell 3 - Projekt väntelista + nya uppdrag 
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Förväntad byggstart Ansökan
2020 2021 2022 2023 Flerbost. Enbostad OmbyggnadHyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost ej beslutad

15 15

X

4 4
280 280

X
400 200 200

X
150 75 75

1000 400 300 300 24
40 40 40

10 10
X

1000 500 500 60 100
X

8 8
400 0 0 250 0 0
40 40
20 20
50 25 25
60 60 X
20 20
50 50 X

0 0 0 0

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder
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Datum 

2019-02-19 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00004 1.2.3.25 
 

  

 

Anmälningsärenden 2019-02-19 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 

 

1. Rekommendation om att godkänna överenskommelse om samverkan 

vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-17  § 548 

 

2. Rutin E-petition  

 

3. LUPP 2017 - Nämndernas åtgärder 

 

               

 

Mats Tolfsson 

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

Lupp 2017 – Redovisning av nämndernas åtgärder 

 

Sammanfattning av nämndernas åtgärder 

Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken är en av de modeller som Borås 

Stad använder för uppföljning och analys av olika aspekter. Samtliga nämnder 

och bolag fick i uppdrag av Kommunstyrelsen att ta hand om resultatet och 

återkoppla vilka åtgärder som planeras 2019-2021. 16 nämnder och bolag har 

återkopplat och nedan görs en kort sammanfattning av deras planerade åtgärder 

och beslut. För de som skrivit en åtgärdsplan, redovisas enbart den och för de 

som svarat i löpande text redovisas en sammanfattning av dessa. Samtliga svar i 

sin helhet finns i  diariet. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Vad? Effekt När Vem Uppföljning 

Utbilda all 

personal som 

arbetar med 

barn och 

unga i 

våldspreventi

on 

Öka kunskapen 

om hur lindrigt 

våld motarbetas 

och förebyggs. 

Kontinuerli

gt under 

året, men 

extra 

kraftsamlin

g i oktober 

2019. 

Mötesplatser och 

Öppen 

ungdomsverksam

het. 

Mäta antal 

utbildad 

personal, nov 

2019. 

En 

hälsoenkät i 

åk 5 eller 6 

Ökad kunskap 

om ungas 

mående i 

tidigare ålder 

Vartannat 

år med 

start i 

september 

2019 

Folkhälsoenheten 

i samarbete med 

GRF 

Följs upp och 

sprids genom 

välfärdsbokslu

tet i februari. 

Analys av 

ungas 

upplevelse av 

trygghet och 

tillit beroende 

på deras 

bostadsområ

de 

Ökad kunskap 

och bättre 

underlag för 

kommande 

prioriteringar i 

det 

trygghetsskapa

nde arbetet. 

Feb-april 

2019 

Folkhälsoenheten, 

mötesplatser och 

öppen 

ungdomsverksam

het samt Kvalitet 

och 

utvecklingsenhete

n 

Efter nästa 

LUPP  

 

 

Malin Yderhag 
Handläggare 
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Instans 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

Grundskolenämnden  

Aktivitet Effekt Tid Ansvar Uppföljning 

Implementera rutin vid anmälan 

av diskriminering och kränkande 

behandling mellan elever 

Ansvar och skyldigheter vid anmälan av 

diskriminering och kränkande behandling förtydligas 

hos all personal på alla skolor i kommunen. 

 

Ett än aktivare arbete att förebygga och förekomma 

kränkningar, trakasserier och diskriminering bedrivs 

på alla våra skolor, från klassrums- till 

förvaltningsnivå. 

Ht 2018 Verksamhetscheferna ansvarar för 

att introducera rutinen i varje 

verksamhetsledning.  

 

Rektor ansvarar för att introducera 

rutinen hos all personal på skolan.  

Verksamhetschef och rektor följer 

upp på var sin nivå hur rutinen 

efterföljs. December 2018 och maj 

2019.  

 

Årlig avstämning mot resultaten i 

Skolklimatenkäten i maj. Avstäm-ning 

mot resultaten i LUPP i dec 2021 

Bra kompis-värdegrundsarbete 

mot främlingsfientlighet och 

rasism 

Andelen elever som tycker att det förekommer 

rasism i skolan minskar med 10% vid nästa LUPP-

undersökning 2021. 

 

Andelen elever som anger att man respekterar 

varandra i skolan ökar med 15% vid nästa 

Skolklimatenkät våren 2019 

2019-2021 Chef för Kvalitet och Utveckling 

tillsammans med rektorer i Borås 

Stads högstadieskolor ansvarar för 

planering och uppföljning av 

projektet. 

Årlig avstämning mot resultaten i 

Skolklimatenkäten i maj. Avstäm-ning 

mot resultaten i LUPP i dec 2021. 

Uppmuntra att elever i Borås 

Stads skolor engagerar sig i olika 

demokratiska forum såsom 

klassråd, elevråd. 

 

Elevskyddsombud från varje 

högstadieskola inbjuds till LSG 

 

Varje elevråd i åk 7-9 inbjuds till 

nämndmöte 

Borås Stads elever får ökad kännedom om och ökat 

engagemang i demokratiska forum och demokratiska 

arbetsformer 

 

Borås Stads elever bidrar till ökad trivsel och ett 

bättre arbetsmiljö i skolan. 

2019-2021 Verksamhetscheferna följer upp 

detta tillsammans med rektorerna 

utifrån respektive skolas resultat i 

Skolklimat-enkäten. Rektor sätter 

upp nya målvärden inför 

kommande läsår. 

 

Förvaltningschef bjuder in varje 

elevråd till nämndmöte 

Verksamhetschef och rektor följer 

årligen upp detta arbete på var sin nivå 

i maj och december. 

 

Årlig avstämning mot resultaten i 

Skolklimatenkäten i maj. Avstäm-ning 

mot resultaten i LUPP i dec 2021. 

Möjlighet att erbjuda utbildning 

till samtliga elevråd och 

elevskyddsombud i åk 7-9 

undersöks 

Borås Stads elever får ökad kännedom om och ökat 

engagemang i demokratiska forum och demokratiska 

arbetsformer. Även så hur man skapar en bättre 

arbetsmiljö på skolan. 

Vt 2019 Verksamhetschef område 4 och 

Ungdomstrateg i Nätverk för 

ungdomsinflytande  

Vid möte i Nätverk för ungdoms-

inflytande 190314 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden  

Vad? Effekt? När? Vem? Uppföljning 

Att öka 

användningen 

av verktyget 

SIP vid 

samverkan och 

att påbörja 

användning av 

LoSIP vid 

samverkan 

inom Borås 

Stad  

Att öka den 

enskildes 

möjlighet till 

delaktighet 

och 

inflytande 

över sin 

situation 

samt få rätt 

stöd. 

Vid behov av 

samverkan 

kring den 

enskilde. 

Olika 

professioner 

inom individ- 

och 

familjeomsorgs-

förvaltningen 

Att under 2019 

sammanställa 

antalet utförda 

SIP samt följa 

upp om LoSIP 

har börjat 

användas. Att 

inför 2020 

besluta om i 

hur hög 

utsträckning 

andelen 

SIP/LoSIP ska 

öka. 

 

Kulturnämnden 

Vad? Effekt? När

? 

Vem? Uppföljnin

g 

Förbättra utbudet av 

fritidsaktiviteter i 

stadsdelen Sjöbo 

genom att stärka 

dialogen med 

målgruppen samt att 

ta in reflektioner från 

unga tjejer i syfte att 

förbättra 

kunskaperna om 

deras fritidssituation. 

Insatserna sker i 

samråd med Fritids- 

och 

folkhälsoförvaltninge

n.  

Förbättrade 

kunskaper om 

målgruppens 

behov och 

önskemål i 

området samt 

stärkt kvalitet på 

insatserna inom 

ramen för 

Kraftsamling 

Sjöbo, med 

önskad effekt att 

stärka fritidens 

kvalitet och 

utbud för 

målgruppen i 

området. 

2019

- 

2020 

Sjöbo bibliotek, 

Konstmuseet, 

Kulturkontoret 

(inom ramen för 

Kraftsamling 

Sjöbo). 

Första 

utvärdering 

hösten 

2019, sedan 

i samband 

med 

utvärdering 

av 

Kraftsamlin

g Sjöbo, 

2020. 

Stärka utbudet av 

kulturaktiviteter i 

området i dialog med 

målgruppen i 

Förbättrade 

kunskaper om 

målgruppens 

behov och 

2019

- 

2021 

Hässleholmens 

bibliotek, 

Kulturskolan, 

Kulturkontoret 

Löpande, 

hösten 

2019, 

halvtid samt 
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samband med 

etableringen av 

verksamhet inom 

Kulturskolan och 

Hässleholmens 

bibliotek. 

Genomföra 

arrangemang inom 

ramen för 

Gatukultur 2019 i 

samarbete med unga. 

Insatserna sker i 

samråd med Fritids-

och 

folkhälsoförvaltninge

n.  

önskemål i 

området samt 

stärkt inflytande 

från målgruppen 

i planering av 

aktiviteter, med 

önskad effekt att 

stärka fritidens 

kvalitet och 

utbud för 

målgruppen. 

inför LUPP 

2021. 

Inom ramen för 

verksamheten Pussel 

stärka 

kommunikation och 

dialog med 

målgruppen genom 

upprättande av 

kommunikationsplan

.  

Högre 

kännedom hos 

målgruppen om 

verksamheten 

Pussel och de 

aktiviteter 

samarbetsparter

na erbjuder för 

målgruppen. 

2019

- 

2021 

Medverkande i 

verksamheten 

Pussel, 

Kulturförvaltninge

ns kommunikatör. 

Hösten 

2019, 

halvtid, 

inför LUPP 

2021. 

Undersöka 

möjligheterna för 

ökat utbud av 

aktiviteter i 

områdena Fristad 

och Viskafors i 

samråd med Fritids- 

och 

folkhälsoförvaltninge

n. 

Utökat utbud i 

serviceorterna, 

med önskad 

effekt att stärka 

fritidens kvalitet 

och utbud för 

målgruppen i 

området, med 

särskilt fokus på 

unga tjejer. 

2019

- 

2024 

Fristad bibliotek, 

Viskafors 

bibliotek, 

Kulturkontoret, 

Kulturskolan 

Enligt 

rapporterin

g till KS 

(1,5 år efter 

LUPP, samt 

i samband 

med 

LUPP). 

 

Sociala omsorgsnämnden  

Vad? Effekt? När? Vem? Uppföljning 

Starta upp 

Schysst kompis i 

aktuella korttids 

och 

lägergrupper. 

Arbeta med 

Minska risken 

för mobbing. 

Ökad 

självkänsla. 

Uppstart 

vid 

terminsstart

er, pågående 

arbete. 

Enhetschef 

Korttidsverksa

mhet, 

Enhetschef 

lägerverksamh

eten 

Uppföljning av 

antalet 

uppstartade 

studiecirklar 

sker terminsvis, 

samt revidering 



Borås Stad 
  Sida 

5(8) 

 

 

förebyggande 

och 

under 3 året 

utifrån nya 

LUPP-resultat. 

Erbjuda 

personal inom 

korttids och 

lägerverksamhet

en, 

kontaktpersoner 

och ledsagare 

som arbetar 

med ungdomar 

utbildning i våld 

och normer. 

I samarbete med 

en ”kommun fri 

från våld”. 

 

Ökad 

kunskap hos 

medarbetare 

om normer 

och 

mobbning. 

Att vara en 

aktiv 

åskådare, 

uppmärksam

ma våld. Vara 

en trygg 

vuxen öka 

förtroende 

för vuxna. 

Under 2019 Enhetschef 

Lägerverksam

heten 

Enhetschef 

Korttidsverksa

mhet 

Enhetschef 

Kontaktperso

ner och 

ledsagare 

Verksamhetsu

tvecklare  

Kvalitet och 

utvecklingsenh

eten 

Uppföljning 

december 2019 

 

 

 

Miljö- och konsumentnämnden 

Miljö- och konsumentnämnden arbetar kontinuerligt med att förbättra 

livsmiljön för barn och unga. Det förebyggande arbetet och tillsynsarbetet har 

bland annat som mål att skydda barn och unga. Att öka ungdomars upplevelse 

av trygghet är ett område som lyfts fram med bland annat följande insatser: 

- Fortsatt kontinuerlig och effektiv tillsyn på serveringsställen för att 

motverka för hög berusning. 

- Se över möjligheten att i utbildningen i Ansvarsfull alkoholservering även ha 

inslag av utbildning för att uppmärksamma och arbeta mot sexuella 

trakasserier på serveringsställen. 

- Tillsyn av rökfria miljöer 

- Tillsyn av tobak, folköl, receptfria läkemedel och e-cigaretter 

 

 

AB Bostäder i Borås  

AB Bostäder samarbetar med flera olika aktörer, dels inom Borås Stad men 

också med föreningar för att kunna erbjuda barn och unga ett rikt fritidsliv. En 

är också delaktig i olika projekt som syftar till att ungdomar ska ha godkända 

betyg i 9:an, terapistöd för barn med selektiv mutism, andra kulturprojekt samt 

att de varje sommar tar emot ca 50 ferieungdomar. 
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Vård och äldrenämnden  

Vård- och äldrenämnden arbetar idag med att främja ungdomars möjlighet till 

påverkan i sin utbildning bl.a. genom ett programråd. För att tillvarata 

ungdomars synpunkter och önskemål finns elevrepresentanter med på varje 

möte. De elever som går lärlingsprogrammet på gymnasieskolan, och som utför 

sin arbetsplatsförlagda del av sin utbildning på Vård- och äldreförvaltningen, får 

idag lön under den tid de är på sin arbetsplats. Under sommaren 2018 tog VÄF 

emot över 300 ferieungdomar och för de som går vård- och 

omsorgsprogrammet finns möjlighet att arbeta som sommarvikarier utöver de 

ferieungdomar som anställs. 

 

Överförmyndaren  

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Nämndens 

verksamhet är starkt lagstyrd med ett klart avgränsat behörighetsområde. Mor 

bakgrund av detta anser nämnden att det saknas möjligheter att vidta några 

direkta åtgärder med anledning av rapporten ”Ung i Borås”. 

 

Tekniska nämnden  

- Det görs satsningar kring området Fritid och kulturliv, t ex att fisket är 

avgiftsfritt, anordna aktiviteter i samband med Linnémarchen. 

- Bygga ut cykel och gångvägar till och från skolor samt utveckla 

kollektivtrafik. 

- Ökad trygghet i offentliga miljöer genom buskklippning och slyröjning. 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Lokalförsörjningsnämnden har idag en medarbetare som ansvarar för att 

barnperspektivet inkluderas vid samtliga ny- och ombyggnationer. Barn och 

ungdomar är också på olika sätt delaktiga genom representantgrupper. 

Resultatet av Lupp kommer att användas som et tunderlag för utveckling av 

byggprocesser inom det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att det i dagsläget inte finns några konkreta 

åtgärder att rapportera när det gäller uppföljning av ungdomspolitiken. 

Nämnden har dock planer på att under 2019, tillsammans med Borås stads 

ungdomsstrateg, se över hur ungdomar kan ges möjlighet till inflytande och 

delaktighet i samhällsbyggnadsprocessen. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer att använda resultatet på 

LUPP-undersökningen, tillsammans med övriga uppföljningsresultat, i det 

systematiska kvalitetsarbetet, både på förvaltnings- och verksamhetsnivå. 
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Särskilt kommer elever i utsatta grupper att fokuseras i arbetet med aktiva 

åtgärder för att främja hälsa, trivsel och trygghet. En djupare analys kring 

psykisk ohälsa och mobbning utifrån kön och elever med funktionsnedsättning 

behöver göras. Även ungdomars upplevelse av delaktighet och inflytande är ett 

område som särskilt kommer att fokuseras inom ramen för det systematiska 

kvalitetsarbetet. Att samverka gällande resultatanalys och beslut om åtgärder 

inom utbildningsklustret är också ett utvecklingsområde framöver. 

 

Förskolenämnden 

Förskolenämnden yttrar sig inte kring resultatet av undersökningen. 

Förskolenämnden poängterar dock att arbetet med våra unga startar tidigt och 

redan i förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande. I Läroplan för 

förskolan (Lpfö 98) anges att i förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns 

förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – 

värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till 

nästa. I läroplanen anges även mål och riktlinjer för utveckling och lärande samt 

barns inflytande.    

 

Servicenämnden 

Servicenämnden är en teknisk och administrativ utförare inom Borås Stad och 

som sådan vänder sig inte nämndens verksamheter direkt mot 

kommuninvånarna. Servicenämnden avstår därför från yttrande. 

 

Arbetslivsnämnden 

Arbetslivsnämnden ser att resultatet i Lupp framförallt kan kopplas till två 

områden som ligger inom ramen för nämndens uppdrag; relations och 

hedersvåld och trygghet i Borås Stads ”utsatta områden”. Vad gäller relations 

och hedersvåld erbjuds individanpassade insatser som bland annat skyddade 

boenden och stödsamtal. För ökad trygghet i de ”utsatta områdena” ser 

nämnden att Stadsdelsvärdarna på Hulta, Hässleholmen, Sjöbo och Norrby 

kommer göra skillnad genom att styra dem mot de områden där barn och unga 

känner sig mer otrygga, exempelvis till och från skolan.  

 

 

Följande bolag har inte lämnat återkoppling: BorasBoras, Borås Energi och 

Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Parkerings AB, Borås Djurpark AB, AB 

Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, Viskaforshem AB, Sandhultsbostäder, 

Toarpshus. 
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Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden  

2. Fritids- och folkhälsonämnden  

3. Förskolenämnden  

4. Grundskolenämnden  

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden  

7. Kulturnämnden  

8. Lokalförsörjningsnämnden  

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden  

11. Servicenämnden  

12. Sociala omsorgsnämnden  

13. Tekniska nämnden  

14. Vård- och äldrenämnden  

15. Överförmyndarnämnden  

16. BorasBoras  

17. Borås Energi och Miljö AB   

18. Borås Elnät AB  

19. Borås Parkerings AB  

20. Borås Djurpark AB  

21. AB Bostäder i Borås  

22. Fristadbostäder AB  

23. Viskaforshem AB  

24. Sandhultsbostäder  

25. Toarpshus  
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§ 28 Dnr KS 2019-00062 1.1.2.25 

Anmälningsärende  

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 

Miljörapport 2018 
Dnr 2018-00616, 3.2.1.0, Programområde 5 

 

Protokoll från styrelsemöte för Viskaforshem AB den 10 december 2018 
Dnr 2019-00031, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

Inriktningsbeslut gällande fastigheten Antares 2 Tullengymnasiet från 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr 2018-00919, 2.6.1.0, Programområde 5 

 

Protokoll från styrelsemöte för AB Sandhultsbostäder den 29 oktober 2018 
Dnr 2019-00031, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

Protokoll från Centrala pensionärsrådets sammanträde den 12 december 2018 
Dnr 2018-00025, 1.1.4.25, Programområde 2 

 

Finansrapport Borås Stad 181231  
Dnr 2018-00022, 1.1.5.3, Programområde 1 

 

Protokoll från Centrala funktionshinderrådets sammanträde den 12 december 
2018   
Dnr 2018-00024, 1.1.4.25, Programområde 2 

 

Nomineringar till Medborgarråden 2019-2023 
Dnr 2018-00514, 1.1.2.25, Programområde 2 
 

LUPP 2017 - Nämndernas åtgärder  
Dnr 2016-00780, 160, Programområde 1 
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Direktionsprotokoll 2018 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
20181214  
Dnr 201800163,1.1.2.25, Programområde 1 
 

Direktionsprotokoll 2018 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
20181012  
Dnr 201800163,1.1.2.25, Programområde 1 
 

Direktionsprotokoll 2018 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
20180914  
Dnr 201800163,1.1.2.25, Programområde 1 

 

Återrapportering angående äldreombudets rapport 2017 från Vård- och 
äldrenämnden  
Dnr 2018-00345, 3.7.1.0, Programområde 2             

      

 

 

 

 



Från: Carl Morberg 
Skickat: den 17 januari 2019 14:09 
Till: Samhällsbyggnad; Förskoleförvaltningen; Arbetsliv; FoF Förvaltningen; 

Grundskolenämnden Diarium; Utbildning; Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen; Kulturkontoret; LFF Borås; Miljöförvaltningen; 
Servicekontoret; Sociala omsorgsförvaltningen; Borås Stad; Revisionskontoret; 
Tekniska Förvaltningen; Vård- och äldreförvaltningen; Överformyndaren; AB 
Bostäder i Borås; info@toarpshus.se; info@sandhultsbostader.se; Borås 
Djurpark AB; Borås Elnät AB; Borås Energi och Miljö AB; Borås Lokaltrafik AB; 
Borås Parkerings AB; info@textilefashioncenter.se; Info Borås; Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund; Stadshuset Diarium; Fristadbostäder AB; 
Industribyggnader i Borås AB; info@ink.boras.se; kansli@sjusam.se; Södra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund; Viskaforshem AB 

Ämne: Rutin - E-petition 
Bifogade filer: Rutin e-petition.pdf 
 
Hej! 
 
En rutin för hanteringen av e-petitioner har tagits fram. 
 
E-petitioner är ett enkelt sätt för medborgarna att via webben komma med förslag som andra 
medborgare kan stödja genom digital påskrift. Att ta del av eller skapa en egen e-petition är ett 
av flera sätt där individer, medborgargrupper och organisationer kan delta i kommunens arbete.  
Det ger medborgarna möjlighet att ta upp ärenden som är av publikt intresse och ger därmed 
politiker och tjänstemän en möjlighet att fundera över vad som behöver ändras inom kommunen. 
 
Kommunfullmäktige informeras årligen om de förslag som lämnats, på samma sätt som 
Kommunfullmäktige får information om beredningsläget för inlämnade motioner från 
ledamöterna. 
 
Förslagen kan lämnas in via Borås Stads tjänst för e-petitioner. Där kan man även se aktuella e-
petitioner samt stödja dessa. 
 
Du kan även hitta rutinen på intranätet via länken nedan: 
 
https://intranet.boras.se/styrningochledning/styrdokument/ovrigastyrdokument.4.ac233ad148c55
19e662ba4.html 
 
 
Carl Morberg 
Strategisk verksamhetsutvecklare 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Borås Stad – Stadsledningskansliet 
Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
033-35 84 29 
0768-88 84 29 
boras.se 
 

https://intranet.boras.se/styrningochledning/styrdokument/ovrigastyrdokument.4.ac233ad148c5519e662ba4.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/styrdokument/ovrigastyrdokument.4.ac233ad148c5519e662ba4.html
http://boras.se/


När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur Borås 
Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub  
 

https://www.boras.se/pub
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E-petition 
E-petitioner är ett enkelt sätt för medborgarna att via webben komma med 
förslag som andra medborgare kan stödja genom digital påskrift. 

Att ta del av eller skapa en egen e-petition är ett av flera sätt där individer, 
medborgargrupper och organisationer kan delta i kommunens arbete. Det ger 
medborgarna möjlighet att ta upp ärenden som är av publikt intresse och ger 
därmed politiker och tjänstemän en möjlighet att fundera över vad som 
behöver ändras inom kommunen. 

Kommunfullmäktige informeras årligen om de förslag som lämnats, på samma 
sätt som Kommunfullmäktige får information om beredningsläget för 
inlämnade motioner från ledamöterna. 

Förslagen kan lämnas in via Borås Stads tjänst för e-petitioner. Där kan man 
även se aktuella e-petitioner samt stödja dessa. 

Vem kan skapa och skriva under e-petitioner? 
Alla som bor, arbetar eller studerar i Borås Stad eller på annat sätt är engagerade 
i stadens frågor är välkomna att delta. Det finns inga åldersgränser, både barn 
och unga kan både skapa och skriva under e-petitioner. 

Finns det några formella krav på en e-petition? 
Det finns ingen begränsning för varken det maximala eller minimala antalet 
underskrifter för en enskild e-petition för att den ska hanteras av Staden. 

E-petitionen skall innehålla en kort titel och en sammanfattning. E-petitionen 
måste tydligt tala om vilken åtgärd initiativtagaren vill att kommunen ska göra. 

Hur marknadsförs e-petitionen? 
E-petitionen visas på kommunens hemsida för e-petitioner. Enskilda e-
petitioner kommer inte att marknadsföras särskilt av kommunen. 

 



Borås Stad 
Datum 
2019-01-14 
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Hur hanterar Staden en e-petition? 
När e-petition inkommer till kommunen kan det få positiva följder som leder 
till förändring och debatt. Det kan uppmärksamma kommunen på en fråga och 
visa ett gillande eller peka på något som kan göras bättre. Som en konsekvens 
kan kommunen besluta att ändra eller se över sin verksamhet, policy, hålla ett 
publikt möte och/eller försöka få mer åsikter från olika intressegrupper. 

När en e-petition lämnar systemet för e-petitioner ska den hanteras som en 
”vanligt” ärende i den nämnd som förslaget berör. Den avslutas således som e-
petition och startas som ett ärende i nämndens diarium. 

Beroende på förslagets dignitet och den politiska viljan kan ärendet hanteras på 
olika sätt, ren verkställighet, beslut på delegation eller ett ärende i nämnden etc. 

Beslutet som uppkommer till följd av inlämnad e-petition delges 
förslagsställaren via e-post. 

Redovisning till Kommunfullmäktige 
Enligt de regler som Kommunfullmäktige fastställt skall e-petitionen efter det 
att den varit exponerad på stadens webbplats överlämnas till den nämnd/bolag 
som handlägger e-petitionens ämnesområde.  

Eftersom Kommunfullmäktige en gång per år får en redovisning av hur e-
petitionerna har handlagts, behöver Stadsledningskansliet få en redovisning från 
nämnden när ärendet behandlats. 

Redovisningen skall innehålla en kort sammanfattning av ärendets svar samt en 
status för ärendet. Exempelvis, ◊ godkänt/genomfört, ◊ delvis 
godkänt/genomfört eller ◊ ej godkänt/genomfört.  

Redovisningen sänds därefter till: 

carl.morberg@boras.se  

stadsledningskansliet@boras.se 

 

Carl Morberg 
Strategisk verksamhetsutvecklare 

  

 

mailto:carl.morberg@boras.se
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1. Inledning 
Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård grundar sig i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och 

sjukvård (lag 2017:612), och bygger på Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra 

Götaland 2017-2020.  

Som bilaga till denna överenskommelse finns Gemensam riktlinje om in- och 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland, som beskriver 

processen och berörda verksamheters ansvar i varje processteg.  

2. Parter  
Parterna i denna överenskommelse är var och en av kommunerna i Västra 
Götaland och Västra Götalandsregionen.  

3. Gemensam målsättning 
Samverkan vid utskrivning är en ny ansats för att stärka den enskildes rätt till en 
trygg och effektiv utskrivning, och stärka samordningen mellan huvudmän och 
verksamheter. Arbetet ska vara tillitsskapande och utgå ifrån den enskildes 
behov. 
 
Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att enskilda 
personer som inte längre har behov av slutenvårdens resurser omgående ska 
kunna skrivas ut därifrån, på ett tryggt och säkert sätt. Antalet dagar som 
enskilda är kvar inom slutenvården efter att de bedömts som utskrivningsklarara 
ska minska, tillsammans med undvikbar slutenvård och oplanerade 
återinläggningar. Parterna är också överens om att det genomsnittsvärde som 
styr om och när kommunens betalansvar infaller successivt ska sänkas i Västra 
Götaland.   
 
Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om målsättningen 
att betalningsansvaret ska regleras lika för somatisk och psykiatrisk vård.  

4. Giltighetstid  
Överenskommelsen gäller från och med 2018-09-25  till 2020-11-30.   

 

Inför ställningstagande om ny överenskommelse, efter 2020-11-30, ska denna 

överenskommelse utvärderas i sin helhet, både vad gäller reglering av 

betalansvaret och in- och utskrivningsprocess. Uppföljning och utvärdering ska 
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vara underlag för dialog om eventuella förändringar, och för sänkning av 

genomsnittsvärdet.  

 

Uppsägningstiden för avtalet är nio månader. Om någon part säger upp avtalet 

gäller lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning, om parterna inte kommer 

överens om något annat.  

5. Målgrupp  
Personer i alla åldrar som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och 

sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården omfattas av denna 

överenskommelse.  

6. Parternas ansvar  
Kommunerna och Västra Götalandsregionen har i hälso- och sjukvårdsavtalet 

enats om en gemensam värdegrund för samverkan som även gäller för 

samarbetet enligt denna överenskommelse. 

Samarbetet ska kännetecknas av att: 

• Den enskildes behov, inflytande och självbestämmande alltid är utgångs-
punkt för hälso- och sjukvården 

• Utifrån den enskildes perspektiv ska vården vara lättillgänglig, effektiv 
och säker med god kvalitet och gott bemötande 

• Varje medarbetare aktivt bidrar med sin kunskap och kompetens samt 
samarbetar så att hälso- och sjukvården upplevs som en välfungerande 
helhet 
 

Parterna har ett gemensamt ansvar för att in- och utskrivning vid sluten hälso- 

och sjukvård är trygg, säker och effektiv för den enskilde. Kommunal verksamhet, 

slutenvård och landstingsfinansierad öppenvård ska alla bidra till att tiden inom 

slutenvården efter att en enskild bedömts som utskrivningsklar blir så kort som 

möjligt.  

Om genomsnittsvärdet för en kommun överskrids ska en gemensam åtgärdsplan 

på kommun- eller stadsdelsnivå tas fram. Åtgärdsplanen är ett gemensamt 

ansvar och alla berörda parter kan ta initiativ till en sådan.  

Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter: 
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• Följer överenskommelse och riktlinje om in- och utskrivning vid sluten 

hälso- och sjukvård 

• Använder anvisade IT-system och följer gemensamma rutiner 

• Arbetar med förbättringar av in- och utskrivningsprocessen 

7. Kommuners betalningsansvar somatisk vård 
En kommuns betalningsansvar inträder när det genomsnittliga antalet dagar i 
sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 3,0 kalenderdagar per kommun 
under en kalendermånad. Villkoren enligt Lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den gemensamma riktlinjen ska 
vara uppfyllda.  Dessa villkor är:  
 

• Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande 

• Slutenvården ska ha meddelat att den enskilde är utskrivningsklar 

• Om SIP ska göras ska öppenvården ha kallat till sådan   
 
Kommunens betalningsansvar ska inte inträda om den enskilde inte kan skrivas 
ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den 
landstingsfinansierade öppna vården är ansvarig för inte är tillgängliga, eller det 
inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga. 
 
Ekonomisk modell för att beräkna betalningsansvaret  

• Kommunens betalningsansvar inträder om man har ett genomsnitt över 

3,0 kalenderdagar under en kalendermånad.  

• En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan 

genomsnittligt antal kalenderdagar och 3,0. (Mellanskillnaden * Antal 

utskrivna personer som omfattas av denna överenskommelse *Fastställt 

belopp)  

• Genomsnittet summeras efter varje månad.  

• För personer som ligger kvar inom slutenvården längre än 7 
kalenderdagar efter bedömning om utskrivningsklar övergår 
genomsnittsberäkningen till individuell beräkning från dag 8. Kommunen 
betalar då för de dagar som överskriver 3 kalenderdagar, det vill säga från 
dag 4, per individ. Dessa personer ska inte räknas med i månadens 
genomsnitt.  
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Beloppet fastställs årligen av regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer, och motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den 
slutna vården.  

8. Kommuners betalningsansvar psykiatrisk vård 
Från och med 2019-01-01 t o m 2019-12-31 inträder kommunens 

betalningsansvar för enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk vård och som 

omfattas av denna överenskommelse, 15 kalenderdagar efter att slutenvården 

meddelat att den enskilde är utskrivningsklar. (individberäkning) 

Från och med 2020-01-01 t o m 2020-03-31 inträder kommunens 

betalningsansvar 7 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den 

enskilde är utskrivningsklar. (individberäkning) 

Från och med 2020-04-01 regleras betalningsansvaret på samma sätt oavsett om 

den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård.  

Villkoren för att kommunens betalansvar ska inträda är de samma som gäller för 

somatisk vård. 

9. Utvecklingsåtagande  
Parterna ska vidareutveckla planeringsprocessen för en säker, trygg och effektiv 

in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Detta innefattar att: 

• Vidareutveckla en digital lösning för utdata för gemensam uppföljning  

• Vidareutveckla gemensamt IT-stöd för att stödja in- och 

utskrivningsprocessen 

• Arbeta vidare med vad i dagens remisshantering mellan öppenvård och 
slutenvård som behöver överföras till gemensamt IT-stöd  

• Bevaka att verksamheternas anslutning till Nationell patientöversikt 
(NPÖ) fortskrider 

• Arbeta vidare med hanteringen av hur insatser som den 
landstingsfinansierade öppna vården är ansvarig för ska identifieras när 
betalningsavtalet inte ska övergå till kommunen på grund av uteblivande 
av dessa insatser.  
 

10. Uppföljning  
De delregionala vårdsamverkansgrupperna lämnar rapport årligen till 

Vårdsamverkan Västra Götaland. Rapporten ska innehålla:  
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• Följsamhet till överenskommelsen och gemensam riktlinje med förslag till 

gemensamma förbättringar 

11. Ändringar i gemensam riktlinje  
Ändringar i Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i Västra Götaland får hanteras på tjänstemannanivå, så länge dessa 
ändringar ryms inom denna överenskommelse. Ändringen initieras och godkänns 
då av Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsdirektör och direktören på 
VästKom efter förankring i Vårdsamverkan Västra Götaland och sedvanlig 
förankring i respektive huvudmannaled. 

12. Avvikelser 
Avvikelser från åtagande enligt denna överenskommelse hanteras i enlighet med 
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017-2020. 

13. Tvist  
Tvist mellan parternas tolkning av överenskommelsens innebörd ska hanteras i 
enlighet med Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017–2020.  



 

    2018-06-14  

 

 

 

    Till medlemskommunerna i  

    Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

 

 

Rekommendation om att anta Överenskommelse om samverkan 

vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård  
 

VästKoms styrelse har den 22 maj 2018 beslutat att rekommendera 

kommunalförbunden i Västra Götaland att i sin tur rekommendera sina respektive 

medlemskommuner att anta överenskommelse om samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård med tillhörande riktlinjer samt förslag till reglering av 

betalningsansvar för tiden 2018-09-25 till 2020-11-30. 

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har behandlat ärendet 

och översänder nu sitt beslut samt rekommenderad överenskommelse.  

Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

snarast möjligt på  

info@borasregionen.se  

alternativt  

Linda Bergholtz 

Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund 

Skaraborgsvägen 1A 

506 30 Borås  

 
BORÅSREGIONEN SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND 

 
 

Linda Bergholtz 
Administrativ chef  

 
Bilagor 

1. Protokollsutdrag  
2. Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård 

3. Gemensam riktlinje om in- och utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård 

mailto:info@borasregionen.se
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Om riktlinjen  
Riktlinjen för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård grundar sig i 

överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård.  

I riktlinjen beskrivs in-och utskrivningsprocessens olika steg. Under varje rubrik 

specificeras öppenvårdens, slutenvårdens, kommunal hälso- och sjukvård och 

socialtjänstens ansvar i respektive processteg. 

Riktlinjen gäller för samtliga kommuner i Västra Götaland och hälso- och 

sjukvårdsförvaltningarna i Västra Götalandsregionen samt vårdgivare som 

respektive parter har avtal med. Riktlinjen är övergripande och utgår från 

gällande lagar och Socialstyrelsens föreskrifter.  

Den fastställda IT-tjänsten och Nationell Patientöversikt (NPÖ) ska användas. 

Varje vårdgivare och socialnämnd har ansvar för att verksamheten arbetar 

utifrån denna regionala riktlinje, och utifrån regional rutin. Vårdval och den 

enskildes rätt att välja vårdcentral och/eller rehabiliteringsenhet ska beaktas.  

Målgrupp 
Personer i alla åldrar som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och 

sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården omfattas av denna 

riktlinje.  

Processen ser olika ut beroende på om den enskilde har behov av samordnade 

insatser från både region och kommun i form av hälso- och sjukvård eller 

socialtjänst efter utskrivning eller inte. 
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Processbilder 

Process med behov av samordning efter utskrivning 
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      Process vid behov av samordning efter utskrivning där SIP görs på sjukhuset 
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Process utan behov av samordning efter utskrivning 
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Process av samordning inför utskrivning till öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård  
 

 

 

 

 

          

          

          

           

 

 

 

 

Planering 

inför 

utskrivning 

Information  

vid utskrivning 

Överlämnad till vård  

av domstol (LRV) 

Vårdintyg 

Återintagning 

Vårdbegäran 

 

Inskrivnings-

meddelande 

Fast 

vårdkontakt 

utses 

Meddelande om 

utskrivningsklar 

efter domslut 

Kallelse till möte 

för Samordnad 

vårdplan 

Upprätta 

Samordnad 

vårdplan 



Rekommenderad av SRO 2018-05-04 

 
 

7 
 

Samtycke 
In- och utskrivningsprocessen förutsätter samtycke från den enskilde. Om 

samtycke till samordning och utbyte av information lämnas genomförs 

utskrivningsprocessen enligt denna riktlinje. Varje verksamhet måste förvissa sig 

om att samtycke har lämnats. 

När samtycke inte lämnas ansvarar respektive verksamhet för att dokumentera 

planerade insatser inom sitt ansvarsområde. Respektive verksamhet ansvarar 

också för att dokumentera att samtycke inte lämnats. 

Om den enskilde på grund av sitt hälsotillstånd eller av andra skäl inte kan 

samtycka till att en uppgift lämnas ut tillämpas regleringen i offentlighets- och 

sekretesslagen (OSL 25 kap § 13). 

Avvikelser 
Avvikelser från åtagande enligt denna riktlinje hanteras i enlighet med Hälso- och 

sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017-2020. 

Kommuners betalningsansvar 
En kommuns betalningsansvar inträder när det genomsnittliga antalet dagar i 

sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 3,0 kalenderdagar per kommun 

under en kalendermånad.  

Villkoren för att betalningsansvaret ska inträda är att:   

• Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande enligt denna riktlinje 

• Slutenvården ska ha meddelat att den enskilde är utskrivningsklar enligt 
riktlinjen 

• Om samordnad individuell planering ska göras ska öppenvården ha kallat 

till SIP-möte enligt denna riktlinje   
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Vårdbegäran/Remiss  
Vårdbegäran och remiss är första steget i processen.  

Öppenvårdens 
ansvar 
 
 
 
 
 

När öppenvården initierar akut eller planerad inskrivning i 
slutenvård ska en vårdbegäran/remiss medfölja, sändas eller 
vidarebefordras till slutenvården, och andra berörda 
verksamheter.  
 
Denna vårdbegäran/remiss ska innehålla: 

• kontaktuppgifter 

• vad den egentliga försämringen är 

• aktuella läkemedel, egenvård/övertaget ansvar för 
läkemedelshanteringen/dosexpedierade läkemedel 

• den enskildes funktionstillstånd 

• boendeform 

• pågående insatser 

• om fast vårdkontakt redan finns 
 
Har den enskilde åkt till sjukhuset på eget initiativ och 
slutenvården efterfrågar information ska sådan överföras.  
 

Slutenvårdens 
ansvar 

Uppmärksamma och efterfråga kompletterande information.  
 
 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om den enskilde är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård 
och samtycke finns ska en vårdbegäran göras i IT-tjänsten. 
Detta gäller vid både akut och planerad inskrivning i 
slutenvården.   
 
Informera om: 

• kontaktuppgifter 

• vad den egentliga försämringen är 

• aktuella läkemedel, egenvård/övertaget ansvar för 
läkemedelshanteringen/dosexpedierade läkemedel 

• den enskilde funktionstillstånd 

• boendeform 

• pågående insatser 
 
Har den enskilde åkt till sjukhuset på eget initiativ och 
slutenvården efterfrågar information ska sådan överföras.  
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Socialtjänstens 
ansvar 

Vid behov bör även socialtjänsten göra en vårdbegäran i IT-
tjänsten eller komplettera med socialtjänstens insatser i 
befintlig vårdbegäran.  
 
Informera om:  

• kontaktuppgifter 

• pågående insatser 

• aktuell situation 

• annan relevant information 
 

Har den enskilde åkt till sjukhuset på eget initiativ och 
slutenvården efterfrågar information bör sådan överföras. 
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Inskrivningsmeddelande  
Steg två i processen är inskrivningsmeddelandet. Här påbörjas samordning och 

utbyte av information, via IT-tjänsten eller på annat sätt, mellan verksamheterna.  

Öppenvårdens 
ansvar 

Förvissa sig om att samtycke är lämnat från den enskilde.  
 
Påbörja samordning och utbyte av information med berörda 
verksamheter. 
 

Slutenvårdens 
ansvar 

Skicka inskrivningsmeddelande till berörda verksamheter 
inom 24 timmar efter att behandlade läkare bedömt att den 
enskilde kan ha behov av insatser efter utskrivning. Om 
bedömningen sker i ett senare skede i vårdförloppet ska ett 
inskrivningsmeddelande skickas inom 24 timmar efter att 
bedömningen gjordes. Om primärvårdsrehabilitering är vald, 
ska de också meddelas om inskrivningen.  
 
Om den enskilde samtycker ska inskrivningsorsak meddelas i 
anslutning till inskrivningsmeddelandet. Samtycke behöver 
dock inte inhämtas för att skicka ett inskrivningsmeddelande 
utan inskrivningsorsak. 
 
Inskrivningsmeddelandet ska innehålla: 

• namn och personnummer 

• i vilken kommun den enskilde är folkbokförd 

• vilken vårdcentral den enskilde är listad på och/eller 
vilken specialistmottagning den enskilde har sin 
pågående behandling vid 

• preliminärt datum för utskrivning 
 
Efterfråga samtycke för samordning och utbyte av 
information inför utskrivning och meddela det till berörda 
verksamheter. Om samtycke inte ges ska berörda 
verksamheter meddelas även om detta.  
 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

Förvissa sig om att samtycke är lämnat från den enskilde.  
 
Påbörja samordning och utbyte av information med berörda 
verksamheter. 
 
Ta emot och meddela berörda verksamheter inom 
kommunen.  
 

Socialtjänstens 
ansvar 

Förvissa sig om att samtycke är lämnat från den enskilde.  
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Påbörja samordning och utbyte av information med berörda 
verksamheter. 
 
Ta emot och meddela berörda verksamheter inom 
kommunen. 
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Fast vårdkontakt utses i öppenvård  
Öppenvårdens 
ansvar 

Verksamhetschef ansvarar för att fast vårdkontakt utses. Fast 
vårdkontakt ska vara en tydligt utpekad person. 
 
Om den enskilde redan har en fast vårdkontakt kan hen 
fortsätta att vara det. 
 
Om det finns fler än en fast vårdkontakt ska dessa samverka 
och samordna sina insatser samt bestämma vem som ska 
ansvara för att kalla till SIP-möte. 
 
Meddela den fasta vårdkontaktens kontaktuppgifter till 
berörda verksamheter. 
 
Meddela den enskilde om vem som är utsedd till fast 
vårdkontakt. 
 

Slutenvårdens 
ansvar 

 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

 

Socialtjänstens 
ansvar 

 

  
  



2018-04-05 
 
 

 

13 
 

Planering inför utskrivning  
Varje verksamhet ansvarar för sin egen planering men också för samordning och 

utbyte av information med andra berörda verksamheter samt den enskilde. 

Slutenvården har huvudansvaret för att samordning sker fram till överlämningen 

till den enskildes fasta vårdkontakt. 

Planeringen pågår från det att inskrivningsmeddelande skickats till dess att den 

enskilde är hemma. Planeringen ska säkra att den enskildes behov är 

omhändertagna fram tills den samordnade individuella planen (SIP) görs. Om den 

enskilde inte har behov av samordnade insatser efter utskrivning ska planeringen 

säkra en trygg utskrivning. Bedömningen att en SIP inte behövs ska i sådana fall 

meddelas alla berörda verksamheter.  

Den enskilde har under planeringen rätt att av socialtjänsten bli informerad om 

sin möjlighet att ansöka om insatser.  

Öppenvårdens 
ansvar 

Påbörja utredning av insatser utifrån den enskildes behov. 
Om samordnade insatser behövs, komma överens med 
slutenvården om när samordningsansvaret övergår till den 
fasta vårdkontakten.  
 
Om samordnade insatser behövs ska den fasta 
vårdkontakten komma överens med den enskilde och andra 
berörda om lämplig tidpunkt för SIP-möte. 
 
Skyldiga att samverka med samtliga berörda verksamheter. 
 

Slutenvårdens 
ansvar 

Utreda och fastställa fortsatta behov av hälso- och sjukvård. 
Om behov av rehabiliterande insatser i öppenvård finns ska 
den enskilde tillfrågas om vilken rehabiliteringsenhet hen 
väljer/har valt. Löpande informera berörda verksamheter om 
den enskildes situation.  
 
Om samordnade insatser behövs, komma överens med 
öppenvården om när samordningsansvaret övergår till den 
fasta vårdkontakten. 
 
Involvera den enskilde och/eller närstående. 
 
För enskilda som vårdas enligt lagen om psykiatrisk 
tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk vård ska ansvarig 
chefsöverläkare medverka i samordning och planering med 
samtliga berörda verksamheter.  
 
Skyldiga att samverka med samtliga berörda verksamheter.  



2018-04-05 
 
 

 

14 
 

 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

Påbörja utredning av insatser utifrån den enskildes behov. 
 
Skyldiga att samverka med samtliga berörda verksamheter. 
 

Socialtjänstens 
ansvar 

Informera om socialtjänstens insatser. Ta emot eventuell 
ansökan från den enskilde, utreda och bedöma behov av 
bistånd enligt socialtjänstlagen och/eller lagen om stöd och 
service för vissa funktionshindrade. 
 
Skyldiga att samverka med samtliga berörda verksamheter. 
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Meddelande om utskrivningsklar 
Den enskilde ska kunna lämna slutenvården när hen är utskrivningsklar. Därför 

beskriver detta processteg även vilken information slutenvården ska lämna i 

samband med utskrivning. Det är en förutsättning för en snabb utskrivning att 

Meddelande om utskrivningsklar och Information vid utskrivning sker parallellt. 

Öppenvårdens 
ansvar 

 

Slutenvårdens 
ansvar 

Behandlande läkare bedömer att den enskilde är 
utskrivningsklar, det vill säga inte längre har behov av den 
slutna vårdens resurser. Därefter meddelar slutenvården 
berörda verksamheter om detta. 
 

Slutenvården säkrar att nödvändig information är överförd 
till berörda verksamheter, och att den enskilde är 
informerad.  
 
Nödvändig information som ska lämnas är: 

• epikris/slutanteckning 

• remiss där det fortsatta vårdbehovet framgår 

• läkemedelslista och läkemedelsberättelse 

• hälso- och funktionstillstånd för den enskilde vid in- 
och utskrivning 

• den enskildes upplevelse av sitt hälsotillstånd 

• riskbedömningar 

• vårdsammanfattning 

• redogörelser för komplikationer och avvikelser 
under vårdtiden 

• arbetsförmåga (om relevant) 
 

För enskilda som vårdas enligt lagen om psykiatrisk 
tvångsvård (LPT) eller lagen om rättspsykiatrisk vård 
(LRV): 
Chefsöverläkaren ansvarar för att underrätta berörd 
enhet vid landsting, kommun eller annan huvudman 
om beslut om öppen psykiatrisk tvångsvård så snart 
som möjligt (7 a § LPT), om bestämmelser om 
sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar det. 

 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

 

Socialtjänstens 
ansvar 
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Information vid utskrivning 
Öppenvårdens 
ansvar 

Bekräfta att Nödvändig information från slutenvården 
överförts så att den enskilde får en säker hemgång.  
 
Begära kompletterande information om nödvändig 
information saknas. 

Slutenvårdens 
ansvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information vid utskrivning ska skickas till alla verksamheter 
som fått inskrivningsmeddelande och andra berörda 
verksamheter som har betydelse för fortsatt vård, stöd och 
omsorg. 
 
All dokumentation ska vara klar och överförd till berörda 
verksamheter innan den enskilde skrivs ut från slutenvården, 
se Meddelande om utskrivningsklar, även om inget samtycke 
till samordnad individuell plan har getts. Om den enskilde 
inte skrivits ut i samband med Meddelande om 
utskrivningsklar, ska informationen uppdateras i samband 
med utskrivning. 
 
Nödvändiga läkemedel, specifikt förbandsmaterial och 
nutritionsprodukter ska vara tillgängliga och säkrade för de 
dygn som krävs för en kontinuitet i behandlingen efter 
utskrivning. Recept ska vara utfärdade enligt gällande 
regionala medicinska riktlinjer för Västra Götalandsregionen. 
Nödvändiga hjälpmedel och medicinskteknisk utrustning ska 
vara tillgängliga och säkrade för den enskilde efter 
utskrivning. 
 
Den enskilde ska ha fått muntlig och skriftlig information och 
en genomgång av: 

• läkemedelslista och läkemedelsberättelse 

• hantering av hjälpmedel 

• en sammanfattning av den vård och behandling som 
getts under vårdtiden 

• vad den enskilde ska göra vid försämring 

• fast vårdkontakt i öppenvården 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

Bekräfta att Nödvändig information från slutenvården 
överförts så att den enskilde får en säker hemgång.  
 
Begära kompletterande information om nödvändig 
information saknas. 

Socialtjänstens 
ansvar 

Bekräfta att Nödvändig information från slutenvården 
överförts så att den enskilde får en säker hemgång.  
 
Begära kompletterande information om nödvändig 
information saknas. 
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Kallelse till SIP-möte 
Detta och följande processteg för SIP gäller då den enskilde efter utskrivning har 

behov av samordnade insatser från både landsting och kommun i form av hälso- 

och sjukvård och/eller socialtjänst. 

Tid för SIP-mötet anpassas efter den enskildes behov och kan med fördel 

bestämmas under Planering inför utskrivning. Kallelse kan skickas innan 

Meddelande om utskrivningsklar och SIP-mötet kan genomföras redan på 

sjukhuset. Det vanligaste är dock att SIP-mötet genomförs när den enskilde är 

utskriven från slutenvården. Den enskilde ska ha lämnat samtycke till att kallelse 

skickas. 

Öppenvårdens 
ansvar 

Skicka kallelse till SIP-möte till den enskilde och berörda 
verksamheter, senast tre kalenderdagar efter att 
slutenvården skickat meddelande om utskrivningsklar.  
 
Endast en fast vårdkontakt kallar till SIP-möte. 
 
Kallelsen ska ange: 

• vem planeringen gäller för 

• syfte och vilka frågor som ska tas upp 

• vem som är sammankallande 

• vilka som är kallade och inbjudna  

• tid, plats och mötesform 
 
För enskilda som behöver insatser i samband med öppen 
psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård ska 
planeringen i stället genomföras enligt bestämmelserna om 
en samordnad vårdplan i 7 a § lagen om psykiatrisk 
tvångsvård och 12 a § lagen om rättspsykiatrisk vård. 
 

Slutenvårdens 
ansvar 

 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

 

Socialtjänstens 
ansvar 
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Upprätta eller uppdatera SIP 
Under SIP-mötet bestäms vem som fortsättningsvis är huvudansvarig för SIP, 

vem som har uppföljningsansvar för de olika insatserna och datum för 

uppföljning.  

Öppenvårdens 
ansvar 

Fast vårdkontakt ansvarar för att en SIP upprättas eller 
uppdateras.  SIP ska dokumenteras i samverkan med berörda 
verksamheter och den enskilde.  

 
Primärvårdsrehabiliteringen ska vid kallelse delta på SIP-
mötet.  
 
Fast vårdkontakt ansvarar för den enskildes delaktighet i 
upprättandet/uppdatering av SIP och för att hen har tillgång 
till den samordnade individuella planen. 
 

Slutenvårdens 
ansvar 

Slutenvården ska vid kallelse delta på SIP-mötet. 
 
För öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk 
vård enligt 7 § och 7 a § LPT och 12 a § LRV ska samordnad 
plan upprättas av chefsöverläkaren, om en bedömning finns 
om att den enskilde är i behov av insatser i samband med 
öppen psykiatrisk tvångsvård. Den samordnade planen ska 
utformas i samarbete mellan de verksamheter vid 
kommunen eller landstinget som svarar för insatserna. Den 
samordnade planen är upprättad när den har justerats av 
verksamheterna.  
 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

Kommunal hälso- och sjukvård ska vid kallelse delta på SIP-
mötet. 

Socialtjänstens 
ansvar 

Socialtjänsten ska vid kallelse delta på SIP-mötet. 
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Följa upp SIP 
Öppenvårdens 
ansvar 

Kan vara huvudansvarig för SIP och ansvarar då för att kalla 
till uppföljning. 
 
Delta vid uppföljning vid kallelse från annan huvudansvarig. 
 

Slutenvårdens 
ansvar 

Kan vara huvudansvarig för SIP och ansvarar då för att kalla 
till uppföljning. 
 
Delta vid uppföljning vid kallelse från annan huvudansvarig. 
 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

Kan vara huvudansvarig för SIP och ansvarar då för att kalla 
till uppföljning. 
 
Delta vid uppföljning vid kallelse från annan huvudansvarig. 
 

Socialtjänstens 
ansvar 

Kan vara huvudansvarig för SIP och ansvarar då för att kalla 
till uppföljning. 
 
Delta vid uppföljning vid kallelse från annan huvudansvarig. 
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Avsluta SIP 
En SIP avslutas när den enskildes mål är uppfyllda, när den enskilde inte längre 

har behov av samordnade insatser eller om den enskilde drar tillbaka sitt 

samtycke. Varje verksamhet ansvarar för att dokumentera avslutet. 

Öppenvårdens 
ansvar 

Dokumenterar ett avslut av SIP och anger orsak. 

Slutenvårdens 
ansvar 

Dokumenterar ett avslut av SIP och anger orsak. 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

Dokumenterar ett avslut av SIP och anger orsak. 

Socialtjänstens 
ansvar 

Dokumenterar ett avslut av SIP och anger orsak. 
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godkänna överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård 

Bifogade filer: Brev Rekommendation Samverkan vid utskrivni.pdf; Protokollsutdrag § 47 
20180601 Överenskomme.pdf; Riktlinje Samverkan vid utskrivning VG 
1805.pdf; Överenskommelse Samverkan vid utskrivning.pdf; Beslut-
201800053-KS-§ 548.docx 

 
Översänder Kommunstyrelsens beslut 2018-12-17  § 548 Rekommendation om att godkänna 
överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
 
Enligt uppdrag 
Tobias Tobrant 
Administratör 
----------------------------- 
Borås Stad - Stadskansliet 
Kungsgatan 55 
501 80 Borås 
033 -35 70 36 - Webbplats: Boras.se 



     
                                                                PROTOKOLLSUTDRAG                 

                                                                      Sammanträdesdag 2018-06-01 

   
§ 47 Beslut om Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård och tillhörande riktlinje 
Föreslagen överenskommelse innebär att betalningsansvaret för en kommun 
infaller om kommunen har ett genomsnittsvärde över 3,0 under en 
kalendermånad.  En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan 
genomsnittligt antal kalenderdagar och 3,0 (Mellanskillnaden * Antal utskrivna 
personer som omfattas av denna överenskommelse *7 100 kr). Genomsnittet 
summeras efter varje månad.  
Personer som ligger kvar inom slutenvården längre än sju kalenderdagar 
hanteras i särskild ordning och utifrån en individuell beräkning. 
 
En nedtrappning för betalningsansvaret för psykiatrin föreslås börja 2019-01-
01. Förslaget innebär att under 2019 inträder en kommuns betalningsansvar för 
enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk vård och som omfattas av denna 
överenskommelse, 15 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den 
enskilde är utskrivningsklar. Från och med 2020-01-01 till 2020-03-31 inträder 
en kommuns betalansvar efter sju dagar. Under denna nedtrappningstid gäller 
individberäkning. Från och med 2020-04-01 regleras betalningsansvaret på 
samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård, 
och samma genomsnittsmodell gäller oavsett var i slutenvården en person varit 
inskriven.  
 
Riktlinjen för in- och utskrivningsprocessen har förtydligats. Förutom 
redaktionella ändringar har det framförallt tydliggjorts att processen kan se 
olika ut beroende på den enskildes behov. 

  
Direktionen beslutar 
 att rekommendera medlemskommunerna att anta bifogad överenskommelse 

med tillhörande riktlinjer som reglerar in- och utskrivningsprocessen i Västra 
Götaland samt kommunernas betalningsansvar efter utskrivning 

 
 

 
 
Vid protokollet  
Linda Bergholtz 
Administrativ chef   

 
Justerat av  
 
 
Tomas Johansson   Mattias Josefsson   
Ordförande  

   
 
Justeringen tillkännagiven den 12 juni 2018 
 
Rätt utdraget betygar: Linda Bergholtz  
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§ 548 Dnr KS 2018-00053 1.1.6.3 

Rekommendation om att godkänna överenskommelse 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård med tillhörande riktlinjer samt förslag till reglering av betalningsansvar 
för tiden 2018-09-25 till 2020-11-30.  

Sammanfattning av ärendet 

VästKoms styrelse har den 22 maj 2018 beslutat att rekommendera 
kommunalförbunden i Västra Götaland att i sin tur rekommendera sina 
respektive medlemskommuner att anta överenskommelse om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård med tillhörande riktlinjer samt 
förslag till reglering av betalningsansvar för tiden 2018-09-25 till 2020-11-30. 

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har behandlat 
ärendet och översänder nu sitt beslut samt rekommenderad överenskommelse.  

Beslutsunderlag 

1.Sjuhärads kommunalförbund, Rekommendation om att godkänna 
överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård, 2018-06-15 
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Margareta Jensholm 
Handläggare 
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Delegationsbeslut 2019-02-19 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

 

1. Socialutskott 2019-01-17 protokoll  

 

2. Socialutskott 2019-01-31 protokoll  

 

 

               

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 


