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Sociala omsorgsnämnden 
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Vård- och omsorgscollege (VO-college) 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden informeras om Vård- och omsorgscollege och noterar 

informationen.   

Sammanfattning  

I augusti 2016 mottog Sjuhärad certifieringsdiplomet och godkändes därmed som 

ett regionalt Vård- och omsorgscollege, VO-College region Sjuhärad1. Därefter har 

det lokala processarbetet bedrivits i perioder med olika intensitet med samtliga eller 

delar av Boråsregionens parter. De grundläggande VO-Collegeintentionerna 

gällande samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare har slagit rot och 

fått rejält fäste bland alla parter som ingår i VO-Collegeregion Sjuhärad. Det lokala 

VO-Collegeområdet som här söker certifiering utgörs av samtliga berörda 

huvudmän/parter i kommunerna Bollebygd och Borås. Begynnelsebokstäverna i 

dessa två kommuner har gett namn åt det lokala VO-Collegeområdet som därmed 

kallas BoBo-området.   

Ärendet i sin helhet 

Under år 2012 behandlade samtliga kommuner i region Sjuhärad3 frågan om de 

önskade ingå i processarbetet för att certifieras som VO-College. Sex av de åtta 

kommunerna ansåg att informationen gällande den framtida demografiska 

utvecklingen samt den kompetens-försörjningsproblematik som börjat visa sig, 

talade för att det var dags för en mer kvalitativ och avtalad samverkan. För att visa 

sin politiska beslutsamhet kring denna regionala samverkan, tog politiken år 2014 

beslutet att tilldela Sjuhärads kommunalförbund både medel och uppdraget att 

sjösätta VO-Collegesamverkan. 

Totalt är drygt 123 000 personer folkbokförda i BoBo-området, kommuninvånare 

som har rätt till ett gott liv enligt visionen2 för hela Västra Götalandsregionen 

(VGR) - ”Det goda livet”. Då det lokala VO-Collegearbetet har godkänts är 

samtliga parter i BoBo-området beredda att söka uppfylla rätten till god och 

samordnad vård och omsorg genom att arbeta för den fastställda VO-

Collegevisionen i hela Sjuhärad. 

 

Yvonne Persson 

Ordförande 
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Dnr SON 2019-00022 1.2.4.1 
 

  

 

Årsredovisning 2018 Sociala omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning 2018 för  

Sociala omsorgsnämnden, att begära kompensation för kostnader under 2018 

för ett speciellt barnärende, sociala investeringar samt övervältring från 

Försäkringskassan med sammanlagt 11 050 tkr.  

Årsredovisning 2018 översänds till Kommunstyrelsen.      

Ärendet i sin helhet 

I bifogat material redovisas förslag till årsredovisning 2018 för  

Sociala omsorgsnämnden i Borås Stad samt vissa yrkanden för särskilda 

kostnader som uppstått under året. 

 

Sociala omsorgsnämnden visar ett underskott i årets resultaträkning på -16 921 

tkr jämfört med tillgängliga medel. Som ett separat ärende kommer nämnden 

att besluta om en åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2019. 

 

Nämnden begär att Kommunstyrelsen skriver av kostnaden under 2018 utöver 

RAM för ett speciellt barnärende motsvarande 2 297 tkr samt 103 tkr för 

sociala investeringar. Nämnden begär också täckning för 

kostnadsövervältringen från Försäkringskassan enligt följande:  

 

Myndighetsutövning personlig assistans 7 450 tkr 

Verkställighet personlig assistans 4 200 tkr 

Boende LSS 3 000 tkr 

Total summa övervältring 14 650 tkr 

Avgår utökat kommunbidrag under 2018 -6 000 tkr 

Summa kostnad som nämnden begär täckning för 8 650 tkr       

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2018 Sociala omsorgsnämnden                            

Samverkan 

Samverkad på FSG 18 februari. De fackliga organisationerna ställer sig bakom 

arbetsgivarens analys av övervältringen från Försäkringskassan. 
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1 Inledning 

Brukare och kommuninvånare 

2018 förändrades nämndens uppdrag i samband med att kommunfullmäktige beslutade om förändrad 
gränsdragning i förhållande till Vård och Äldrenämnden. Nämnden konstaterar att den trend som 
identifierades 2017 fortsätter och har blivit ännu mer märkbar. Det tar sig uttryck i att deltagarna i 
daglig verksamhet/sysselsättning och hyresgäster har alltmer komplexa och individuella behov. En 
större andel har ökade behov av stöd, vård och omsorg. Åldersstrukturen fortsätter att förändras både 
inom LSS och socialpsykiatri och det medför att fler har behov av vård och omsorg utifrån 
åldersrelaterade behov. 

Nämndens projekt ”Schyst kompis” som haft fokus på den yngre målgruppens hantering av 
kamratskap är avslutat och kommer att tillämpas i korttidsverksamhet och lägerverksamhet 
som stöd för ökad självkänsla. Projektet ”Jämlik hälsa”, som riktat sig till de brukare som ville pröva på 
att utöva fysiska aktiviteter var ett projekt i samarbete med Fritids- och folkhälsonämnden med stöd 
från Allmänna arvsfonden. Projektet avslutades våren 2018. Schysta relationer som numera benämns 
VIP har genomförts enligt plan och har implementeras i verksamheten under 2018. 

Från 2017 har nämnden ett särskilt samarbetsuppdrag kring tillgänglighet. Nämnden har mött 
brukarorganisationer, presidier och bolagsstyrelser för att sprida kunskap och föra dialog kring stadens 
program för ett Tillgängligt samhälle utifrån kommuninvånarens behov av fysisk och kognitiv 
tillgänglighet. 

Med stöd av nationella medel "stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa" (PRIO) har 
nämnden arbetat för att lyfta brukarmedverkan, boendestöd och sysselsättning för aktuella grupper. 
Uppdraget att kartlägga behov av träffpunkter för målgruppen personer med psykisk ohälsa har 
rapporterats till kommunstyrelsen och kommer att fungera som underlag för nämndens nya uppdrag att 
utreda hur meningsfullhet och en aktiv fritid kan motverka isolering och stillasittande. 

Verksamhet 

Nämnden märker fortsatt av Försäkringskassans förändrade tolkning av i vilken omfattning personer 
har rätt till assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Personer med insatsen personlig assistans 
enligt LSS ligger fortsatt högt under året. Övervältringen till nämnden, sker dels genom att antalet 
timmar/ärenden inom personlig assistans ökat men också genom att beslut om bostad med särskild 
service till de som fått assistansersättningen indragen eller förändrad har blivit fler och fört med sig att 
enskilda individer nu får sina behov tillgodosedda i en enskild form för gruppbostad. Övervältringen 
har också inneburit att kommunens kostnader för att verkställa fattade beslut ökat betydligt. 

Efterfrågan på ändamålsenliga bostäder för målgrupperna inom LSS och Sol har varit fortsatt stort. Vid 
årets slut fanns 16 icke verkställda beslut om boende enligt LSS och fyra enligt Sol. 

14 grupp-och serviceboenden enligt LSS drivs i entreprenadform. 2018 12 03 skrevs ett nytt avtal med 
Attendo AB som nu är utförare av samtliga enheter. Upphandlingen genomfördes med fokus på 
kvalitet och ekonomi och innebär, jämfört med tidigare avtal, en ökad kostnad för nämnden med 
3 000 tkr per år. 

Medarbetare 

Nämndens ohälsotal är fortsatt höga. En plan för ökad hälsa har under året tagits fram i samverkan 
med fackliga organisationer och arbetet för ökad hälsa måste fortsätta 2019. Följsamhet till 
medarbetarnas rätt till heltid och gällande kollektivavtal har under året varit i fokus. Utifrån små 
boendeenheter och komplexa behov hos deltagare och boende har nämnden haft behov av flertalet 
avvikelser till gällande kollektivavtal. Trots detta har det inneburit en påfrestning för medarbetare och 
ökade kostnader för nämnden. 

Nämndens  plan för kompetensförsörjning har identifierat svårigheter att rekrytera hälso- och 
sjukvårdspersonal, då specifikt arbetsterapeuter och fysioterapeuter samt habiliteringspersonal till 
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autismenheterna. Följden har blivit att kostnaderna för övertid har ökat i förhållande till föregående år. 

Ekonomi 

Nämnden redovisade resultat 2018 är -16 921 tkr jämfört med budget. Nämnden tillfördes i juni 
6 000 tkr i utökad ram som kompensation för övervältringskostnader från Försäkringskassan. Bokslutet 
redovisar ytterligare kostnader som kan knytas till övervältringen och nämnden kommer utöver tidigare 
beskrivna övervältringskostnader att begära kompensation för dessa. 

Nämnden har arbetat med åtgärdsplaner för ekonomisk balans. Bufferten har inte fördelats ut till 
verksamheterna utan använts för att balansera underskottet. Nämnden upplever att åtgärdsplanerna 
trots allt haft viss effekt på årets resultat i de delar det varit påverkbart och inte varit kopplat till 
övervältringen. Inför 2019 måste handlingsplanen revideras och skärpas om nämnden ska kunna följa 
budget. Det är fortfarande en stor utmaning att bemanna nämndens enheter optimalt och det är genom 
samplanering och anpassat avtal som nämndens kostnader kan balanseras och ohälsotalen minska. 

  

2 Viktiga händelser under året 

  

Nytt entreprenadsavtal är tecknat med Attendo AB för samtliga 14 gruppbostäder/ servicebostäder. 

Fullmäktige beslutade i budget 2018 att verksamhet som vänder sig till personer under 65 år och är i 
behov av omsorg enligt socialtjänstlagen (exkl. socialpsykiatri) överförs till Vård och äldrenämnden. 
Även hälso- och sjukvårdsdelen som berörs flyttas. Nämnden har fortsatt ansvar för verksamhet som 
vänder sig till alla barn 0-18 år med behov (Sol, LSS, HSV) 

Socialstyrelsen har på Riksdagens uppdrag förmedlat stadsbidrag gällande för 2018 som möjliggör 
höjning av nivån på habiliteringsersättningen 2018. Habiliteringsersättning är en ersättning som en 
kommun kan lämna till personer som deltar i daglig verksamhet. Sociala omsorgsnämnden beslutade att 
rekvirera tillgängliga medel och höjde för året 2018 ersättningen från 50kr/dag till 70kr/dag. 

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 1 
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3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

3.2.1 Nämnd 

Uppdrag Status År 2018 Kommentar 

Projekt Schyst kompis  Genomfört Handboken för Schyst kompis har färdigställts 
under hösten 2018. Personal som ska hålla i 
studiecirklarna har erbjudits handledning i att 
använda handboken. Den IOP med 
studieförbundet vuxenskolan som ger personal 
möjlighet till cirkelledarutbildning har förlängts. 

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall År 

2018 

 Andel ekologiska och/eller 
närproducerade livsmedel, %. 

16,9 17,6 50 20,3 

3.4 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall År 

2018 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

8,6 8,2 8 8,9 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

36,4 33,5 27 42,9 

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

31 29,5 33 26,4 

4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2018 Bokslut 2018 Avvikelse 

Statsbidrag 6 431 7 547 4 149 6 545 2 396 

Avgifter och övriga 
intäkter 

123 422 109 566 347 614 101 845 -245 769 

Summa intäkter 129 853 117 113 351 763 108 390 -243 373 

Personal -432 351 -437 281 -437 683 -443 076 -5 393 
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Tkr Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2018 Bokslut 2018 Avvikelse 

Lokaler -28 312 -21 559 -21 509 -20 960 549 

Övrigt -373 136 -310 684 -511 794 -286 806 224 988 

Kapitalkostnader -1 281 -1 232 -1 270 -1 169 101 

Summa kostnader -835 080 -770 756 -972 256 -752 011 220 245 

Buffert (endast i 
budget) 

  -6 207  6 207 

Nettokostnad -705 227 -653 643 -626 700 -643 621 -16 921 

Kommunbidrag 699 200 642 600 626 700 626 700 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-6 027 -11 043 0 -16 921 -16 921 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

2 000 5 000    

Godkända 
"öronmärkta" projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-4 027 -6 043 0 -16 921 -16 921 

Ackumulerat resultat      

I budget är inte förvaltningsinterna poster exkluderade 

Resultatanalys 

Sociala omsorgsnämnden redovisar ett negativt resultat för 2018 på -16 921 tkr jämfört med budget. 
Nämnden kommer att begära kompensation av Kommunstyrelsen för kostnader motsvarande  
2 297 tkr för ett speciellt barnärende, 103 tkr för kostnader avseende sociala investeringar samt 
övervältringskostnader. De övervältringskostnader från Försäkringskassan som kan identifieras under 
2018 är bl a fler timmar personlig assistans enligt LSS och ökade kostnader för att verkställa beslut. 
Ökningen av beviljade timmar för personlig assistans enligt LSS kostade 8 200 tkr och som en följd av 
den ökningen så minskade personlig assistans enligt SFB sina kostnader för de 20 första timmar med 
750 tkr. För verkställigheten finns kostnader beroende på övervältring på boende med ca 3 000 tkr och 
för verkställighet av personlig assistans så hade det nystartade LSS-teamet, som verkställer den nya 
typen av korta beslut, ett underskott på 3 600 tkr under 2018. Fler nattärenden med jour inom 
personlig assistans vilket gav en kostnadsökning med 600 tkr. Den totala summan för 
Försäkringskassans kostnadsövervältring under 2018 hamnar på 14 650 tkr. 

I det ekonomiska sammandraget ovan är skillnaden mellan budget och bokslut väldigt stor. Skillnaden 
beror på att i bokslut är alla interna transaktioner exkluderade, i budget finns däremot interna intäkter 
och kostnader med. Att statsbidragen var högre än budgeterat 2018 beror på att nämnden haft större 
kostnader för varaktig vård av flyktingar än planerat. Dessa kostnader återsöks hos Migrationsverket 
och blir på så vis en intäkt från staten. Under 2018 har verksamhet för personer under 65 år flyttats till 
Vård- och äldrenämnden. Den här förändringen gjorde att Sociala omsorgsnämndens budgetram för 
2018 var lägre jämfört mot 2017, vilket gör att jämförelser mot förra året måste göras på 
verksamhetsnivå. 

Inom Vård och omsorg i ordinärt boende är nämndens största verksamhet boendestöd. Tidigare år har 
nämnden haft ansvar för personer under 65 år men detta ändrades inför 2018 och det skedde en 
överflytt av verksamhet mellan Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden. 

Kostnaden för vård och omsorg i särskilt boende är inte jämförbar med tidigare år eftersom 
verksamheten förändrats i samband med borttagandet av 65 årsgränsen. Myndighetsutövning SoL har 
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stora avvikelser på köpta/sålda platser särskilt boende psykiskt funktionshindrade. Totalt finns det en 
negativ avvikelse mot budget på -10 445 tkr, i dessa siffror ingår kostnader för vårdformen tvång i 
öppenvård. Tvång i öppenvård fick under 2018 en extra tilldelning i kommunbidraget på 3 000 tkr, 
trots detta backar insatsen med 2 200 tkr jämfört med budget 2018. 

Insatser enligt LSS och LASS ökar sina nettokostnader med 6,5 % jämfört med föregående år, se 
diagram nedan. Inom LSS är det kostnader för personlig assistans som ökar mest. För 
myndighetsutövningen beror kostnadsökningen till största del på övervältringen från Försäkringskassan 
utifrån deras ändrade bedömningar kring vilka behov som berättigar till insatsen personlig assistans 
enligt SFB. Under 2018 fortsatte antalet timmar med personlig assistans enligt LSS att öka till totalt 
164 000 timmar, en ökning med 23 % jämfört med 2017. 2018 var ersättningen 265,- timma vilket 
innebar att totalt kostade ökningen 8 215 tkr. Övervältringen leder också till ändrade beslut och att 
insatsen, istället för personlig assistans, blir tex boende med särskild service. Nämnden har några sådana 
här fall och sedan sommaren 2018 verkställs ett fall där boendet för en person kostar 10-12 tkr per 
dygn. Verkställigheten för personlig assistans dras också med underskott och orsaken är bl.a. att flera av 
nämndens ärenden är kostsamma att verkställa med stora omvårdnadsbehov som exempelvis kräver 
dubbelbemanning och nattjänstgöring. Vid nattjänstgöring utgår ersättning till personal enligt 
kollektivavtal med dubbelt antal timmar än vad Försäkringskassan ersätter, en merkostnad med 
ca 300 tkr per ärende vilket motsvarar 6 000 tkr för Sociala omsorgsnämnden. Den nya typen av beslut 
med flera insatser spridda över dagen är också svåra att verkställa på ett kostnadseffektivt sätt. Daglig 
verksamhet visar en negativ avvikelse mot budget på -9 666 tkr, vilket är 882 tkr mer än förra året. I 
budget 2019 har nämnden fått kompensation för volymökning  med 3 920 tkr inom daglig verksamhet. 
Den kommunala verkställigheten av daglig verksamhet står för -3 278 tkr av nämndens totala avvikelse. 

 

Sociala omsorgsnämnden har under 2018 arbetat efter åtgärdsplan för ekonomisk balans. Under året 
har nämndens buffert använts för att kompensera underskottet i de olika verksamheterna, bufferten har 
hela tiden legat centralt och inte fördelats ut till verksamheterna. Nämnden upplever att vissa delar av 
åtgärdsplanen har haft effekt på årets resultat men resultatet visar att handlingsplanen behöver revideras 
och skärpas inför 2019 om nämnden ska kunna följa budget. Sociala omsorgsnämnden har fortfarande 
stora problem med att bemanna sina enheter på ett optimalt sätt enligt gällande kollektivavtal med stöd 
av arbetstidsmodellen. 
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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  0 0 0 0 

Kostnader  -1 114 -1 590 -1 455 135 

Resultat  -1 114 -1 590 -1 455 135 

Politisk verksamhet      

Intäkter  26 0 585 585 

Kostnader  -28 276 -29 893 -27 865 2 028 

Resultat  -28 250 -29 893 -27 280 2 613 

Vård och omsorg i 
ordinärt boende 

     

Intäkter  16 013 18 433 12 495 -5 938 

Kostnader  -77 662 -52 645 -47 291 5 354 

Resultat  -61 649 -34 212 -34 796 -584 

Vård och omsorg i 
särskilt boende 

     

Intäkter  6 084 4 410 5 657 1 247 

Kostnader  -93 645 -69 058 -81 261 -12 203 

Resultat  -87 561 -64 648 -75 604 -10 956 

Insatser enl LSS och 
LASS 

     

Intäkter  323 964 324 645 326 367 1 722 

Kostnader  -792 430 -809 457 -825 339 -15 882 

Resultat  -468 466 -484 812 -498 972 -14 160 

Övrig vård o omsorg för 
äldre o 
funktionshindrade 

     

Intäkter  3 828 4 274 5 123 849 

Kostnader  -10 430 -9 612 -10 636 -1 024 

Resultat  -6 602 -5 338 -5 513 -175 

Buffert      
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Tkr 
Bokslut 

2016 
Bokslut 

2017 
Budget 2018 

Bokslut 
2018 

Avvikelse 

Intäkter      

Kostnader   -6 207  6 207 

Resultat   -6 207  6 207 

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

Totalt      

Intäkter  349 915 351 762 350 227 -1 535 

Kostnader  -1 003 557 -978 462 -993 847 -15 385 

Resultat  -653 642 -626 700 -643 620 -16 920 
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4.3 Verksamhetsanalys 

4.3.1 Central administration 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Avvikelsen är positiv och är ett resultat av åtgärder kopplat till åtgärdsplan för en ekonomi i balans. 
Samtliga stödfunktioner och nämndadministration har haft tjänster som varit vakanta under året. 

Analys av verksamheten 

Central administration består av övergripande verksamhet såsom förvaltningschef, ekonomi, kvalitet 
och utveckling samt HR. Central administration stödjer nämnden och dess verksamheter att fullfölja 
sina uppdrag. 

Kvalitet och Utveckling 

Analys av verksamheten 

Kvalitet- och utvecklingsenhetens uppgift att är stödja, utveckla och följa upp nämndens verksamheter. 
Enheten har under 2018 haft fortsatt ansvar för att utveckla och implementera ett ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. Under det gångna året har huvudfokus legat på att 
identifiera och kartlägga processer samt upprätta och säkra erforderliga rutiner. 

Enhetens kvalitetsarbete har fokus på nyttan för aktuell verksamhet och har under året varit inriktat på 
olika projekt och arbetsområden, såsom jämlik hälsa, genomförandeplansarbetet och kost. På ett 
område, gällande våldsprevention (VIP) samarbetar enheten med Studieförbundet vuxenskolan genom 
ett IOP (Idéburet offentligt partnerskap). Projektet är avslutat och har implementerats under 2018. 

HR 

Analys av verksamheten 

Personalfunktionens uppdrag är att hantera och ge stöd i alla förekommande personal- och lönefrågor 
inom nämndens verksamhetsområde samt bidra till verksamhetsutveckling. Det innebär bl.a. planering 
och prioritering av personalfrågor, skapa ett mervärde i de frågor som ligger inom kompetensområdet, 
leda, utveckla och påverka kvalitén i frågor som rör personalstrategier, organisation, ledningsformer 
och samverkansformer. Under 2018 har HR funktionens arbete haft fokus kring arbetsmiljö och hälsa, 
kompetensutveckling och nämnden som en attraktiv arbetsgivare. 

Nämnden har ett intensifierat samarbete med närliggande kommuner och andra aktörer på 
arbetsmarknaden i s.k. Vård- och omsorgscollege vars syfte är att marknadsföra yrken inom vård- och 
omsorgssektor. 

Ekonomi 

Analys av verksamheten 

Ekonomifunktionens uppdrag är att hantera och ge stöd till nämnden och dess verksamheter inom 
budget, budgetuppföljning, bokslut, fakturahantering och övriga ekonomifrågor. Ekonomifunktionen 
fungerar som interna konsulter och ger stöd och service till budgetansvariga inom alla ekonomiska 
frågor och rutiner. Ekonomifunktionen har också en kontrollfunktion där nämndens redovisning och 
ekonomiska transaktioner kontrolleras. 

4.3.2 Politisk verksamhet 

Nämnden har under året haft 11 st sammanträden och genomfört en medborgardialog där temat var ett 
"Aktivitetshus för personer med psykisk ohälsa". Fullmäktige antog 2017-04-27 nytt reglemente för 
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Funktionshinderrådet. Det innebär ett uppdrag för Sociala omsorgsnämnden att ansvara för ett lokalt 
funktionshinderråd. Nämnden har under året genomfört tre möten och planerar under 2019 att kalla till 
fyra rådsmöten. 

Nämnden har ett av de av Kommunfullmäktige fastställda samarbetsuppdragen. Uppdraget har 
inriktning på tillgänglighet. 

4.3.3 Vård och omsorg i ordinärt boende 

4.3.3.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

I denna del av den samlade myndighetsutövningen enligt SoL i ordinärt boende beslutas om insatser i 
form av hemtjänst, daglig sysselsättning, korttidsboende, ledsagning, avlösning och boendestöd. 
Personer med LSS insatser över 65 år ökar successivt och vid utökat behov beviljas dessa personer 
insatser enligt SoL. Nämnden har haft väsentligt ökade kostnader för ett par individärenden p.g.a. 
omfattande behov av omvårdnad och tillsyn. 

Åtgärder 

Arbetet med att systematiskt följa upp insatser och verksamhetsmått inom hela myndighetsutövningen 
har gett en bättre intern kontroll och underlag för kommande prognostiseringar. Åtgärdsplan för 
ekonomisk balans finns framtagen och myndighetsbeslut inom varje lagrum prövas mot aktuella domar 
och rättspraxis. Det pågår täta uppföljningar av beslut och rutiner som har upprättats. Dessa följs upp 
månadsvis av enhetschef vilket har resulterat i tydligare prövning av skälig levnadsnivå. 

Analys av verksamheten 

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

Nämnden ser ett behov av att utöka korttidsplatser inom socialpsykiatrin för att personer ska ha 
möjlighet att vistas i sin hemkommun. Arbetet på hemmaplan skulle också fungera bättre vid 
övergång/planering från korttidsplatsen till ordinärt boende. Brist på korttidsplatser inom 
socialpsykiatrin kan, om det inte löses med hemmaplanslösningar innebära framtida behov av köpta 
externa placeringar och medföra ökade kostnader. 

From 2017-01-01 beslutas om Daglig sysselsättning enligt SoL, i december 2018 var det 79 personer 
som beviljats insatsen vilket är i nivå med uppskattningen inför året. 

Hälso och sjukvård 

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

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

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

4.3.3.2 Boendestöd 

Väsentliga budgetavvikelser, orsaker och åtgärder  

Verksamheten redovisar fortsatt höga kostnader jämfört med budget och verksamhetsåret slutade med 
ett budgetunderskott på ca - 2 900 tkr. Jämfört med tidigare år så har utförd brukartid ökat samtidigt 
som de personalanpassningar som genomförts haft avsedd effekt. Det negativa resultatet för 
verkställigheten beror till stora delar på att verksamhetens kringtid inte kompenseras i tillräcklig 
omfattning i det interna timpriset. Åtgärdsplan för en ekonomi i balans har tagits fram och 
anpassningar i verksamheten har genomförts under både 2017 och 2018. Till det positiva hör att 
verksamheten under både 2017 och 2018 successivt redovisat ett förbättrat resultat. 

Åtgärder 

Under året har verksamheten arbetat med framtagen åtgärdsplan för en budget i balans. Anpassningar i 
verksamheten har genomförts samtidigt som fokus på ökad utförd brukartid haft avsedd effekt. 
Översyn av beställningar och utplanerad tid har genomförts och möjliggjort ytterligare effektiviseringar. 

Analys av verksamheten 

Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats för personer med funktionsnedsättning som 
syftar till att stärka förmågan att klara vardagen i bostaden och ute i samhället. Insatsen är ett stöd i den 
dagliga livsföringen riktat till särskilda målgrupper, bland annat personer med funktionsnedsättning. 

Kontinuiteten hos brukarna har försämrats som en effekt av de personalanpassningar som genomförts. 
Utvecklingsområde under 2019 är ökad kontinuitet, effektiv och verksamhetsanpassad samplanering av 
resurser samt utveckling av digitala lösningar. 

Verksamhetens medarbetare har behov av fortsatt kompetensutveckling för att möta ett allt komplexare 
vård- och omsorgsbehov. En ökad samsjuklighet ställer krav på både verksamhet och medarbetarna att 
anpassa och utveckla stödet vilket innebär ett ökat behov av resurser. 

  

4.3.4 Vård och omsorg i särskilt boende 

4.3.4.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser, orsaker och åtgärder 

Det finns ett underskott gentemot budget vad gäller externa placeringar, institutionsvård och boende 
för psykiskt funktionshindrade. Underskottet kan kopplas till samsjuklighet men också för att vissa 
insatser inte kan tillgodoses på hemmaplan. Avvikelsen 2018 för externa placeringar inklusive tvång i 
öppenvård blev -10 455 tkr. 

Beslut om bostad med särskild service enligt SoL verkställs inom nämndens gruppbostäder samt genom 
externa placeringar när behovet inte kan verkställas i egen regi. Handläggare inom 
myndighetsutövningen eftersträvar i dialog med verkställigheten att andra insatser prövas först, som 
exempelvis boendestöd i ordinärt boende. 2018-12-31 fanns det fyra st beslut om bostad med särskild 
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service enligt SoL som inte var verkställda. 

Nämnden har identifierat att det finns personer med beslut om bostad med särskild service inom 
socialpsykiatrin som pga ålder fått utökade behov av insatser i form av omvårdnad och tillsyn. I dessa 
fall finns behov av rörlighet från boende inom socialpsykiatrin till vård- och omsorgsboende inom 
Vård- och äldreförvaltningen. 

Åtgärder 

För att inte utöka nuvarande nivå på antalet platser inom särskilt boende och balansera 
kostnadsökningar inom hälso- och sjukvård och köpta tjänster fortsätter nämndens förebyggande 
arbete genom samverkan mellan myndighet/verkställighet samt HSV. Åtgärdsplan för ekonomisk 
balans finns framtagen och externa placeringar följs upp regelbundet. Hemmaplanslösningar i form av 
stöd till personer i ordinärt boende utvecklas tillsammans med boendestöd samt öppenvård där även 
bostadsfrågan är en central fråga för att insatserna på hemmaplan ska fungera. Arbetet med att externt 
placerade brukare ska vistas på hemmaplan och att behoven ska tillgodoses i hemkommunen fortsätter 
under 2019. 

Analys av verksamheten  

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

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

Nämndens förstärkning på enhetschefsnivå för att öka fokus på styrning, ledning, uppföljning 
förbättrar möjligheten att arbeta med en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats. 

Hälso och sjukvård 

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

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

4.3.4.2 Socialpsykatri Gruppbostäder 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Socialpsykiatrins gruppbostäder redovisar i förhållande till budget ett underskott för 2018 med - 1 400 
tkr. Jämfört med 2017 har resultatet förbättrats med 2 000 tkr. Det underskott som fortsatt redovisas 
beror till stora delar på höga ohälsotal kopplat till ökade vikariekostnader. En del enheter har också fler 
situationer med hot och våld och för att säkra en god arbetsmiljö har det varit behov av utökade 
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personalresurser.   

Följsamhet till det lokala kollektivavtalet innebär svårigheter för medarbetarna att få ut sin heltid 
alternativt att medarbetarna är på arbetet när verksamhet och/eller brukarnas behov inte föreligger.   

Åtgärder 

Samtliga boenden inom område socialpsykiatri har tagit fram åtgärdsplaner för en budget i balans. 
Under både 2017 och 2018 har personalanpassningar genomförts på de enheter där det varit möjligt. 
Enhetscheferna arbetar fortsatt för en ökad samplanering av personella resurser för att minska 
kostnaderna för vikarier. 

På sikt kan det nya arbetssättet skapa bättre möjligheter både ur ett brukar- och personalperspektiv. 
Målsättningen är att i högre grad bemanna efter verksamheten och brukarnas behov, öka möjligheten 
att kunna arbeta på andra enheter samt att påverka och vara delaktig i verksamhetens planering. 

Analys av verksamheten 

För personer med en psykisk funktionsnedsättning har arbetet som ingår i Socialstyrelsens 
prestationsbaserade mål (PRIO) fortsatt under hela 2018. Viktiga områden som det arbetats med under 
året har varit att vidareutveckla brukarmedverkan och anhörigstöd, möjlighet till adekvat sysselsättning 
samt samordning av insatser. ESL (Ett Självständigt Liv) har implementerats fullt ut på enheterna och 
flera av brukarna har även deltagit i studiecirklar V.I.P (Viktig Intressant Persson). Pedagogernas 
funktioner har tydliggjorts och blivit ett stöd i verksamheternas implementering av bland annat social 
dokumentation och ESL. Samtliga medarbetare har genomgått utbildning i lågaffektivt bemötande för 
att vara rustade inför den ökning av hot- och våldsituationer som förekommer på enheterna. 

Brukarnas behov har över tid förändrats från att ha varit mer eller mindre självständiga till att idag ha 
fler och mer omfattande behov av stöd. Åldersstrukturen inom nämndens boenden har förändrats och 
medianåldern är idag 58 år. Denna förändring kräver ökade personalresurser och andra kompetenser 
hos personalen för att möta upp och tillgodose brukarnas behov. För medarbetarna innebär detta ett 
behov av förändrat arbetssätt vilket kan resultera i en ökad arbetsbelastning och försämrad arbetsmiljö 
om verksamheterna inte samtidigt ökar grundbemanningen. 

Införandet av arbetstidsmodellen samt bemanning efter brukarnas behov har tydliggjort att det krävs en 
ökad grundbemanning på enheterna. Införandet av Time Care multiaccess (ett systemstöd) kommer 
under 2019 att innebära en ökad möjlighet till samplanering, effektivare användning av personella 
resurser och minskat behov av vikarier. Behovet av en av ökad grundbemanning i verksamheterna, är 
kopplat till att brukarnas förändrade behov kvarstår. 

Under året har det tydliggjorts att brukarnas behov blivit allt mer komplexa vilket påverkat både 
bemanning, behovet av kompetensutveckling av personalen och samverkan. Genomgång av budget 
från tidigare år visar underskott i verksamheterna som förklaras av en ökad bemanning. Denna ökning 
förväntades vara tillfällig men har nu visat sig vara permanent. 

Brukare som också har daglig sysselsättning har inte blivit fler under 2018 och ska heller inte förväntas 
öka under 2019 med tanke på den höga medianålder som redovisas. Innebörden av detta blir allt fler 
brukare som är hemma dagtid och kraven på medarbetarna ökar att anordna dagliga aktiviteter för en 
meningsfull vardag. 

4.3.5 Insatser enl LSS och LASS 

4.3.5.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker  

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal assistenter till den som 
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på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov. 
Kommunen är ansvarig för kostnaden för personlig assistans när de grundläggande behoven uppgår till 
högst 20 timmar per vecka. Brukaren har rätt till assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken från 
Försäkringskassan när de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka, men även då svarar 
kommunen ekonomiskt för de första 20 timmarna per vecka. Kommunen har också kostnaderna för 
tillfällig utökning av assistanstimmar och merkostnaderna för sjukfrånvaro hos privata 
assistansanordnare. 

Kostnaden för sjukersättning till privata assistansanordnare, som nämnden inte får kompensation från 
Försäkringskassan(FK) för blev 3 630 tkr under 2018. 

Antalet personer med insatsen personlig assistans enligt LSS har varit ganska konstant under året men 
antal timmar har ökat med 30 922 timmar under året. Den stora övervältringen till nämnden från FK 
skedde under 2017 och denna volymökning kvarstår, dels genom kostsamma ärenden inom personlig 
assistans men också genom att verkställa beslut om bostad med särskild service till denna målgrupp 
som fått assistansersättningen indragen. 

 

181231 fanns det 16 beslut om bostad med särskild service enligt LSS som inte var verkställda.  

Åtgärder  

Beslut om insatser ska följas strikt av aktuell rättspraxis, beslut om eventuellt dubbla insatser som tex 
bostad med särskild service och kontaktperson övervägs noga. Åtgärdsplan för ekonomisk balans finns 
framtagen för att kompensera de ökade kostnaderna och myndighetsbeslut prövas mot aktuella domar 
och rättspraxis. Det pågår tätare uppföljningar av beslut, rutiner som har upprättats följs upp månadsvis 
av enhetschef vilket har resulterat i tydligare prövning av goda levnadsvillkor. Arbetet fortsätter 2019. 

Analys av verksamheten  

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

2018 meddelade HFD att sondmatning utgör ett grundläggande behov enligt 9 a § första stycket LSS. 
Konsekvenser av lagändring samt HFD avgörande kring sondmatning medför ökade kostnader för 
nämnden. 

Tendensen är att behoven av framtida insatser fortsätter att öka, det gäller även på nationell nivå. För 
att kunna planera för framtida behov behöver verksamheten tillsammans med såväl interna som externa 
aktörer vidareutveckla former för samverkan. Insatser ska exempelvis i möjligaste mån kunna erbjudas 
på hemmaplan, målgruppen idag har också andra krav på inriktning av verksamhet eller olika former av 
boenden. 
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LSS-utredningen överlämnade 2019-01-10 sitt betänkande till Regeringen, utredningen föreslår att en 
ny lag ska ersätta LSS. Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2022. 

Hälso- och sjukvård 

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

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

4.3.5.2 Servicebostäder, LSS 

Personer som omfattas av LSS ges rätt till en av kommunen anvisad bostad med särskild service för 
vuxna. 77 brukare har verkställda beslut om boende med särskild service för vuxna. 

Verksamheten redovisar under 2018 en budget i balans trots att en volymökning skett under året utan 
att extra medel har tillförts. Det har under året även varit en kostnadsökning för vikarier och övertid. 
Orsakerna till denna kostnadsökning är till stora delar följsamhet till det lokala kollektivavtalet. 

Åtgärder 

Översyn av personalresurser pågår på samtliga enheter men anpassningar är svåra att genomföra på 
grund av schematekniska skäl. Oavsett beläggning kräver varje enskild enhet en viss grundbemanning 
som inte kan understigas. Översyn av resurser nattetid har genomförts och utifrån denna översyn har 
det utförts anpassningar under 2018. 

Analys av verksamheten 

Medarbetarna på nämndens servicebostäder har periodvis hög sjukfrånvaro vilket innebär en ökad 
belastning för den personal som är i arbete och risk för en försämrad arbetsmiljö och påverkad 
kontinuitet för brukarna. 

Brukarnas behov har över tid förändrats från mer eller mindre självständiga till att idag ha fler och mer 
omfattande behov av stöd. Ökande ålder och mer komplexa omsorgs - och vårdbehov innebär för 
medarbetarna ett behov av förändrat arbetssätt. En ökande ålder innebär att fler personer idag inte har 
någon daglig verksamhet utan är hemma i sin bostad hela dagarna. Denna förändring kräver också 
ökade personalresurser och andra kompetenser hos personalen för att möta upp och tillgodose 
brukarnas behov. 

4.3.5.3 Avl.Kp.Leds, LSS-Team 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Insatserna avlösare, kontaktperson och ledsagare (AKL) redovisar 2018 en budget i balans. LSS-teamet 
redovisar i förhållande till budget ett underskott på ca - 3 600 tkr för 2018. Det negativa resultat som 
LSS-teamet redovisar beror till stora delar på svårigheter att verkställa brukarnas beslut och möjligheten 
till effektiv planering av brukarnas insatser. 
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Åtgärder 

Åtgärdsplan för en budget i balans har tagits fram av ansvariga enhetschefer. Nödvändiga åtgärder 
under 2019 är en ökad samplanering av resurser för att minska kostnader för vikarier samt för att 
undvika utökning av resurser. Översyn av administrativa resurser har genomförts och fördelning av 
arbetsuppgifter möjliggör anpassningar under året med positiv effekt på underskottet. 

Analys av verksamheten 

För verksamhet AKL är det fortsatt svårigheter att framförallt rekrytera kontaktpersoner till vissa 
ärenden. Om trenden håller i sig under 2019 kan det innebära svårigheter att verkställa samtliga beslut. 

LSS-teamet är en verksamhet som utför personlig assistans där det är bedömt att traditionell personlig 
assistans är alltför kostsamt. Tidigare har det också köpts insatser av vård-och äldre nämnden för att 
verkställa insatser av denna karaktär. Verksamheten verkställer beslut enligt personlig assistans utifrån 
kommunens yttersta ansvar. Möjligheten för denna verksamhet att redovisa en budget i balans är 
minimal då det är en verksamhet som finansieras med assistansersättning. 

4.3.5.4 Läger 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Läger som korttidsvistelse enligt LSS vänder sig barn, ungdomar och unga vuxna. 

Verksamheten redovisar under 2018 en budget i balans. 

Åtgärder 

Trenden har det senaste året varit en minskad efterfrågan på lägerverksamhet under helger. Under året 
har verksamheten dragit ner på öppettider och har nu endast öppet tre av fyra helger i månaden. 

  

4.3.5.5 Korttid 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Verksamheten redovisar ett positivt resultat. Det positiva resultatet beror till stora delar på effektiv 
schemaplanering och samplanering av personalresurser mellan enheterna. 

Åtgärder 

Enhetschef har i uppdrag att fortsätta de effektiviseringar som påbörjades under 2018. Samplanering av 
personalresurser är fortsatt ett strategiskt viktigt arbete för en budget i balans även under 2019. 

Analys av verksamheten 

Det har under flera år tillbaka varit en nedgång av behovet av korttidsplatser för barn och unga enligt 
LSS. Under året har en genomlysning av verksamheten gjorts som resulterat i avveckling av en enhet. 
Den kostnadsmässiga effekten av denna avveckling kommer under 2019 ge full effekt. 

Brukarnas allt mer komplexa behov ställer ökade krav på verksamheten. Trenden är att allt fler brukare 
har beslut som inte kan verkställas tillsammans med andra brukare. Medarbetarna har behov av 
kompetensutveckling för att möta upp målgruppens förändrade behov av omsorg och stöd. Under året 
ska samtliga medarbetare genomgå autismutbildning med fokus på barn och unga. 

4.3.5.6 Personlig assistans 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
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Verkställighet av personlig assistans redovisar 2018 ett minus om -11 600 tkr. Orsaken är bland annat 
nattjour (kollektivavtal) där Borås Stad som arbetsgivare ersätter för fyra timmar och tilldelad ersättning 
från försäkringskassan ger täckning för två timmar. Assistansen verkställde år 2018 19 beslut med 
nattjour, vilket innebar att verksamheten har ett negativt resultat i förhållande till fastställd 
ersättningsnivå motsvarande ca 6 000 tkr/år. 

Kommunal assistans står för sina egna sjuklönekostnader (merkostnad för ersättare vid sjukdom) 
jämfört med privata utförare som får sin merkostnad täckt av kommunen. Denna kostnad får 
verksamheten inte kostnadstäckning för i budgeten. Detta innebär kostnader på ca 1 200 tkr per år. 

Orsaker till resterande underskott är svårigheterna att få följsamhet till det lokala kollektivavtalet och 
medarbetares rätt till heltidsanställning utan att det ger en merkostnad, något som de privata utförarna 
inte behöver förhålla sig till. Verksamheten ska som en attraktiv arbetsgivare förhålla sig till rätten till 
heltid, inga delade turer, begränsningar i långa och korta turer, APT, fortbildning, medarbetarsamtal, 
lönesamtal, arbetstid på 37 timmar i veckan, semesterväxling och fler semesterdagar per anställd inom 
ramen för den ersättningsnivå som finns till förfogande, vilket varit en utmaning som inte varit möjlig. 
Ny tolkning av LSS-lagen innebär bl a att brukare blir beviljade färre timmar som fördelas på kortare 
insatser, vilket gör att assistansen är svårt att bemanna utifrån heltidsanställningar och inga delade turer. 
Det leder till en ökad kringtid eller väntetid som varken ersätts av Försäkringskassan eller Kommunen. 

Personlig assistans har svårigheter när det gäller att rekrytera medarbetare. Detta innebär höga 
kostnader för inbeordring och kvalificerad övertid. Hos brukare med komplexa funktionsnedsättningar 
där det krävs specialkunskaper för att säkra kvalitén i mötet med den enskilde brukaren krävs långa 
bredvidgångar för att lära sig allt, vilket leder till höga kostnader. Dessa övriga kostnader bidrar till ett 
negativt resultat då det inte finns kostnadstäckning för det i budgeten. 

Åtgärder 

Samordning av personalbemanning med andra verksamheter inom förvaltningen sker kontinuerligt. 

Inför 2019 görs en minskning med 50 % enhetschefstjänst för att arbeta för en budget i balans. 

Möjlighet att verkställa beslut inom ersättningsnivån från försäkringskassan samt tilldelad ram är 
begränsad. Kommunen är ytterst ansvarig för att verkställa beslut om insats. Det finns en tendens som 
pekar på att kommunen verkställer en större andel av de brukare som har stora och komplexa 
funktionsnedsättningar. I dessa ärenden krävs ökad bemanning och stora anpassningar som oftast inte 
ersätts fullt ut. En del av nämndens problematik gäller övervältringen av ärenden/ kostnader från 
Försäkringskassan. Detta är ett nationellt problem och här ska nämnden 2019 ha en löpande dialog 
med Kommunstyrelsen för att diskutera hur detta ska hanteras. Kommunen har högre kostnader i 
verkställigheten till följd av det yttersta ansvaret för att brukarna skall få de insatser de har rätt till. 

Analys  

Ett nytt system för att säkra och effektivisera rapporteringen till Försäkringskassan, för utförda 
assistanstimmar, har införts 2018. Nämnden kan konstatera att det ännu inte fungerar tillfredsställande, 
vilket innebär att ersättningen från Försäkringskassan fortfarande släpar då rapportering i många fall 
fortfarande får ske manuellt. 

Användandet  av schemaverktyget Time Care har inom personlig assistans ökat belastningen på chefer 
och arbetsgrupper. Tid har fått användas till att lösa systemproblem istället för att arbeta mer 
konstruktivt med samplanering inom förvaltningen. 

Försäkringskassans förändrade tolkning av LSS-lagen har medfört att kostnader pga kringtid har ökat. 
Utmaningen är att hitta nya lösningar för att möta brukarnas behov när beviljad insats minskat. 

Personlig assistans har utmaningar när det gäller att rekrytera medarbetare. 
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4.3.5.7 Daglig verksamhet, Jobb Resurs 

Daglig verksamhet inledde året med ett underskott motsvarande ca -3 500 tkr. En handlingsplan 
upprättades för att hamna i balans med budget, resultatet för 2018 blev minus -3 300 tkr. Det fortsatt 
negativa resultatet kommer att kräva verksamhetsanpassningar under 2019. 

Verksamheten brottas med höga sjukskrivningstal och stor omsättning på personal, framförallt inom 
autismverksamheterna. En av orsakerna är att daglig verksamhet har fått ta emot flertalet 
rehabiliteringsärenden som omplacerats från andra verksamheter. Flera av personalgrupperna har 
behövt förstärka personalbemanningen utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Bl.a enheter med deltagare 
som har komplexa funktionsnedsättningar såsom autismdiagnos vilket kan leda till utåtagerande 
beteende. Det är svårt att verkställa besluten så som de är beskrivna i beställningen inom nuvarande 
LOV-ersättning. 

Åtgärder 

För att anpassa verksamheten till LOV (Lagen om Valfrihet) samt påverka underskott har nämnden 
genomfört anpassningar efter den ekonomiska handlingsplanen för en budget i balans. Åtgärder som 
bland annat är genomförda är att en arbetskonsulenttjänst har vakanthållits och en arbetsplats inom 
daglig verksamhet har avvecklats. Dessa deltagare har erbjudits platser i övrig befintlig verksamhet, 
vilket leder till förtätning av antal deltagare per enhet. Detta kan leda till ökad risk för hot- och 
våldssituationer i våra verksamheter. Kyld mat har införts i flera av verksamheterna vilket har lett till 
minskade kostnader. Arbete har genomförts och fortgår dagligen för att optimera bemanning och 
resursanvändning. 

En möjlighet till utveckling kan vara att slå ihop mindre enheter och en kartläggning av befintlig 
verksamhet pågår. 

Samordning av personalbemanning med boendesektionen/personlig assistans sker kontinuerligt. 

Inför 2019 görs en minskning med 50 % enhetschefstjänst för att arbeta för en budget i balans 

Analys av verksamheten 

En ny generations deltagare ställer krav på annan typ av verksamhet. Ett aktivt arbete behövs för att 
kunna erbjuda nya och anpassade aktiviteter och arbetsuppgifter. Behoven är mer komplexa hos den 
enskilde deltagaren, detta kräver ökad kompetens hos medarbetarna för att kunna möta deltagaren på 
ett professionellt sätt samt att utveckla en kvalitativ verksamhet. En förtätning i befintlig verksamhet är 
gjord och detta leder till förstärkning av personalbemanning. 

En översyn visar att flera lokaler inte är verksamhetsanpassade och att arbetsmiljön för både deltagare 
och personal inte är optimal. Behov finns av att starta nya mer ändamålsenliga verksamheter men det 
ryms inte inom befintlig budget. Inventarier behöver bytas ut pga ålder och flera enheter har slitna 
ytskikt. 

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

Verkställighetens möjlighet att inom ersättningsnivån från LOV möta deltagarnas och verksamheternas 
krav på utveckling är begränsad. Kommunen är ytterst ansvarig för att verkställa beslut och det finns en 
tendens att kommunen blir ansvarig för att verkställa för de personer som har komplexa och mer 
resurskrävande behov. Den nuvarande LOV-ersättningen täcker inte den totala kostnaden för att 
verkställa besluten så som de är beskrivna i beställningen. I dessa verksamheter krävs ökad bemanning 
och stora anpassningar som ej ersätts fullt ut enligt LOV. Detta kan bland annat vara mer omfattande 
arbetstekniska hjälpmedel (personliftar, höj- och sänkbara sängar) och individanpassade lokaler (större 
tillgång till enskilda rum med egen ingång och egen toalett). Kommunen ställer även högre krav på 
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bland annat tillgång till teknisk utrustning för att möta dokumentationskraven (datorer, skrivare, 
inlogg). 

Beslut som kräver lång tid att verkställa på grund av sin komplexitet, där deltagarna har behov av längre 
introduktionstid (coachande samtal, studiebesök, matchningar mot företag), har tidigare tillförts 
ersättning under introduktionstiden något som är borttaget sedan våren 2018. Kostnaden för arbetet 
kvarstår dock och kräver en effektivisering. 

4.3.5.8 Gruppbostäder, LSS 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Personer som omfattas av LSS ges rätt till en av kommunen anvisad bostad med särskild service för 
vuxna. 142 brukare har verkställda beslut om boende med särskild service för vuxna inom 
Funktionshinderverksamhetens boendesektion. 

Verksamheten visar på ett negativt resultat på -3 000 tkr för 2018. Sedan 2009 används en 
resursfördelningsmodell (RFM) för boendesektionen. Den negativa avvikelsen i förhållande till budget 
beror delvis på ett aktivt arbete för att anpassa schemaläggning till gällande kollektivavtal. Kostnaderna 
kan kopplas till en ökad grundbemanning där de nya resurserna inte kunnat användas på ett effektivt 
sätt. Autismenheterna, som har dispens för att förändra enligt arbetstidsmodellen med anledning av att 
hyresgästerna inte klarar av att byta personal i ett pågående arbetspass har inte dessa ökade kostnader. 

Ökade personalkostnader hör också samman med att andelen hyresgäster som blivit äldre har ökat 
under året och kräver mer personalstöd, exempelvis stöd i bostaden när hyresgästen inte längre deltar i 
daglig verksamhet, eller ökat omsorgsbehov som ställer krav på vakennatt. Under året har det också 
under långa perioder funnits behov av att förstärka med personal på enheter på grund av ökat 
omsorgsbehov och utåtagerande beteenden. 

Verksamhetsområdet verkställer också 1-2 komplexa ärenden där behoven är så stora att enda 
möjligheten att verkställda dessa beslut är med egen personalgrupp. Kostnaderna på årsbasismotsvarar 
till stora delar driften av en gruppbostad dvs ca 5 000 tkr. 

Kostnaderna för vikarier är fortsatt höga då sjukskrivningstalen inte minskat. Under året har det också i 
perioder varit svårt att rekrytera personal och då har vikarier eller inbeordring fått användas för att 
säkra verksamheten. 

Åtgärder 

För att möta behovet av ökad tillsyn nattetid i form av vakennatt har en genomlysning av behovet 
resulterat i att en nattorgansiation kommer att starta 2019-02-04.  Den kraftiga ökningen fortsätter och 
för att effektivisera och säkerställa insatserna läggs verksamheten under en enhetschef. 

Analys av verksamheten 

Planerad nybyggnation av två gruppbostäder har flyttats fram med ny planerad inflyttning i mars och 
maj 2019. Nytillskottet av lägenheterna kortar den kö till bostäder som finns utifrån fattade beslut om 
bostad. 

Behovet av nya lägenheter kan också kopplas till behovet av omställning av enheter och behovet av att 
lämna de enheter som inte har fullvärdiga lägenheter och där bedömning görs att det inte går bygga om 
till bostäder enligt Boverkets regelverk. Inga nya personer kan erbjudas dessa lägenheter när de blir 
lediga. 

Bostadssituationen är kommande år den fortsatt stora utmaningen inom funktionshinderverksamheten. 

Nämnden har behov av att utveckla nya former av enheter. Till skillnad mot tidigare generationer med 
funktionsnedsättningar växer unga idag upp i ett samhälle präglat av delaktighet, integration och 
välfärdsteknik. Personer med psykisk funktionsnedsättning och neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar är också en ökande kategori och behovet av att bredda personalens kompetens 
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för att möta den här gruppen är stort. 

Det har blivit svårare att erbjuda lägenheter till de personer som idag står i kö då våra brukare blir äldre 
och äldre och de befintliga lägenheterna inte blir lediga i samma takt som tidigare. Det gör att 
verksamheten måste förbereda sig på att allt fler personer kommer att utveckla åldersrelaterade 
sjukdomar som ex demenssjukdom. Det leder till ett behov av ökad tillsyn, mer resurser i form av HSL-
insatser och palliativ vård samt medarbetare med mer riktad kompetens. Då vårdtyngden kraftigt ökat 
finns stort behov av äldreboende som är anpassat mot äldre med utvecklingsstörning. En enhet ändrar 
inriktning och beräknas öppna 2019-09-01. 

4.3.6 Övrig vård o omsorg för äldre o funktionshindrade 

4.3.6.1 Träffpunkt Berggården 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Berggården har ett underskott på ca 80 tkr i förhållande till budget för verksamhetsåret 2018. 
Underskottet beror till stora delar på vikariekostnader för ordinarie personals semester. 

Analys av verksamheten 

Berggården är en öppen mötesplats för personer med psykisk ohälsa. Syftet med Berggården är att 
motverka social isolering och erbjuda dagliga aktiviteter i samverkan med deltagarna. För att besöka 
Berggården krävs inget biståndsbeslut. 

Under året har nämnden aktivt arbetat med utveckling av Berggårdens verksamhet. För de PRIO-medel 
som tilldelats verksamheten har fler aktiviteter tillkommit och studiecirklar har startats upp. 

Sociala omsorgsnämnden har i handlingsplan för ett tillgängligt samhälle i uppdrag att utreda behovet 
av träffpunkt/aktivitetshus för personer med psykisk ohälsa och som inte har någon daglig 
sysselsättning. Den utredning som genomförts 2018 har kommit fram till att det är stor behov av ett 
aktivitetshus för målgruppen. Utredningen påvisar också att samarbete över förvaltningsgränserna är 
nödvändig för att kunna möta målgruppens behov. Ett beslut om aktivitetshus i Borås Stad bör också 
leda till att utreda om Berggården kan avvecklas och i stället inrymmas i den nya verksamheten. 

4.3.6.2 Daglig sysselsättning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Verkställigheten visar på ett negativt resultat på -900 tkr för 2018. 

Höga personalkostnader till följd av höga sjuktal är en orsak till underskottet. Det finns även 
svårigheter att bemanna denna verksamhet utifrån de SoL-intäkter deltagarna genererar. 

Åtgärder 

Daglig sysselsättning är integrerad med daglig verksamhet och de enheter/grupper som finns har 
deltagare från båda verksamheterna. Planerade åtgärder i den gemensamma handlingsplanen med daglig 
verksamhet har genomförts. 

Analys av verksamheterna 

2017 infördes det krav på beslut för deltagare med psykisk funktionsnedsättning. Dessa deltagare fanns 
redan i verksamheten, men det fanns inget krav på beslut. 

En annan konsekvens av införandet av biståndsbedömda beslut är att ersättningen till verksamheten 
minskat. Tidigare gjordes en fast fördelning i budgeten och då fick verksamheten högre ersättning än 
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vad deltagarna genererar idag. 

I Sociala omsorgsförvaltningen finns i nuläget fem arbetskonsulenter. De har som arbetsuppgift att 
kartlägga individens behov och önskemål. Arbetskonsulenterna arbetar med coachande samtal, planerar 
och följer med på studiebesök, gör matchningar mot företag och är med och introducerar deltagare i 
externa företag. Dokumentation och uppföljningsansvar ligger också i uppdraget. Vissa beslut kräver 
lång tid att verkställa på grund av sin komplexitet. Målet är att arbetskonsulenterna ska arbeta efter den 
evidensbaserade och enligt Socialstyrelsens rekommenderade metod Supported Employment, men i 
nuläget saknas ekonomiska resurser. 

Under 2018 har tre deltagare gått vidare till egen anställning. 

4.4 Verksamheten 2018 

4.5 Jämställdhetsperspektivet 

Under 2018 har en lokal handlingsplan för jämställdhetsintegrering arbetats fram. 

Sociala omsorgsnämndens mål att uppnå inom områdena under planperioden 2018 - 2020: 

· Inleda ett arbete med att granska myndighetsutövningen utifrån ett genusperspektiv. Detta arbete är 
påbörjat genom att ta fram aktiviteter och indikatorer som underlag för att analysera genusperspektivet. 

· Öka kompetensen hos medarbetare i arbetet med genomförandeplaner, för att stärka brukarens 
inflytande och delaktighet. På så sätt uppnå jämlikhet i verkställighet av insatser och aktiviteter. 

Under 2018 har cirka 320 baspersonal, samtliga enhetschefer och handläggare gått 
genomförandeplansutbildningen fördelat på 46 utbildningar. 

· Öka kunskap om makt och maktförhållanden samt öka självkänslan hos personer med 
funktionsnedsättning. 

Under 2018 har 14 VIP-kurser påbörjats. 

· Öka medarbetarnas kompetens i verksamheterna kring hantering av situationer vid våld i nära 
relationer. 

5 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder 

och styrelser 

Tillgänglighetsuppdraget 

Utifrån nämndens uppdrag om tillgänglighet har nämnden arbetat fram ett förslag till reviderad 
handlingsplan 2018-2020 som ska stödja Kommunfullmäktiges fastställda program för ett tillgängligt 
samhälle. Handlingsplanen har varit på remiss och är nu fastställd efter beslut i Kommunfullmäktige. 

Nämnden har inom ramen för sina delar genomfört workshops med stadens presidier och förvaltningar 
för att sprida kunskap kring kognitiv tillgänglighet. Nämnden har även, tillsammans med Fritid och 
folkhälsoförvaltningen, arbetat fram ett Följa med kort. 

Nämnden har under hösten erbjudit utbildning till personal i staden utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. 
Dessutom var nämnden med och ordnade "Funka för livet" mässan tillsammans med sex andra 
förvaltningar. 

Utifrån nämnden uppdrag har tillgänglighetskonsulten, med syfte att sprida information och kunskap, 
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samarbetat med en rad föreningar samt representerat Borås Stad vid två internationella konferenser, 
Oslo och Litauen. 

6 Verksamhetsmått 

6.1 Funktionshinderverksamhet LSS 

6.1.1 Övergripande 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Årsutfall 2017 Budget 2018 Årsutfall 2018 

Antal personer med LSS-
beslut 

930 915 990 914 

Kommentar 

Årsutfall avser alla personer som haft insats någon gång under året. 

6.1.2 Personlig assistans 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Årsutfall 2017 Budget 2018 Årsutfall 2018 

Antal personer med personlig 
assistans enligt LSS 

55 68 52 71 

Kommentar Årsutfall avser alla personer som haft insatsen någon gång under året. 

Antal personer med personlig 
assistans enligt SFB 

195 187 201 185 

Kommentar Årsutfall avser alla personer som haft insatsen någon gång under året. 

Antal beviljade timmar 
personlig assistans enligt 
LSS 

107 314 133 217 78 130 165 926 

Kommentar Årsutfallet avser både beviljade timmar för Personlig assistans enligt LSS och Personlig 
assistans i avvaktan på beslut från Försäkringskassan.  

Antal utförda timmar 
personlig assistans enligt 
LSS 

91 308 111 940 78 130 152 455 

Genomsnittlig kostnad per 
person med personlig 
assistans enligt LSS och 
SFB 

299 087 349 064 342 168 416 676 

6.1.3 Daglig verksamhet 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Årsutfall 2017 Budget 2018 Årsutfall 2018 

Antal personer med beslut 
om daglig verksamhet 

441 450 459 457 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Årsutfall 2017 Budget 2018 Årsutfall 2018 

-- varav personer med 
externt köpta platser enligt 
LOV 

79 88  100 

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

12 19  18 

Genomsnittlig kostnad per 
person med daglig 
verksamhet 

137 522 140 696 134 957 144 943 

6.1.4 Korttidsvistelse 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Årsutfall 2017 Budget 2018 Årsutfall 2018 

Antal personer med beslut 
om korttidsvistelse 

166 131 167 118 

Kommentar 

Årsutfall avser alla personer som haft insatsen någon gång under året. 

Genomsnittlig kostnad per 
person med korttidsvistelse 

138 184 174 390 145 954 152 059 

6.1.5 Bostad med särskild service 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Årsutfall 2017 Budget 2018 Årsutfall 2018 

Antalet personer med 
verkställda beslut om boende 

344 339 365 332 

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

14 14  14 

Antal lägenheter i LSS-
boenden 

314 307 319 314 

Genomsnittlig kostnad per 
person med boende 

697 084 720 101 719 606 771 963 

6.2 Funktionshinderverksamhet SOL 

6.2.1 Övergripande 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Årsutfall 2017 Budget 2018 Årsutfall 2018 

Antal aktualiserade personer 165  139  

Kommentar Måttet går ej längre att följa i verksamhetssystemet.  

Antal personer med beviljade 
insatser 

555 655 594 629 
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6.2.2 Bostad med särskild service 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Årsutfall 2017 Budget 2018 Årsutfall 2018 

Antal personer med särskilt 
boende 

90 91 90 91 

-- varav personer med 
externt köpta platser 

11 16  17 

6.2.3 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Årsutfall 2017 Budget 2018 Årsutfall 2018 

Antal personer med 
Boendestöd 

334 374 415 360 

Kommentar 

Totalt antal personer som har insatsen boendestöd 

Antal utförda timmar 
Boendestöd 

19 080 21 121 27 504 16 994 

Antal personer med 
boendestöd socialpsykiatri 

192    

Kommentar Antalet personer med boendestöd socialpsykatri ingår från och med 2017 i Antal personer 
med boendestöd. 

6.2.4 Korttidsvård 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Årsutfall 2017 Budget 2018 Årsutfall 2018 

Antal personer med 
korttidsvård 

77 55 84 20 

Kommentar Antal personer med korttidsvård har minskat på grund av överflytt av verksamhet till Vård- 
och Äldreförvaltningen. 

Utförda dygn korttidsvård 3 048 2 125 2 087 257 

Kommentar Utförda dygn är 2018 detsamma som antalet verkställda dygn i Viva. 

6.2.5 Daglig sysselsättning 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Årsutfall 2017 Budget 2018 Årsutfall 2018 

Antal personer med 
sysselsättning enligt SoL 

 85 100 102 

6.2.6 Övrigt 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Årsutfall 2017 Budget 2018 Årsutfall 2018 

Antal personer med 
trygghetslarm 

274 206 208 89 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Årsutfall 2017 Budget 2018 Årsutfall 2018 

Kommentar 

Del av verksamheten har flyttats till Vård och äldreförvaltningen 

Antal personer med 
hemvårdsbidrag 

22 14 16 2 

Kommentar 

Del av verksamheten har flyttats till Vård och äldreförvaltningen 

7  Investeringar 

Investeringsprojekt 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Skogsfrugatan 
inventarier GB LSS 

500 500 0 500 500 500 0 

Gyllingtorpsgatan 
inventarier GB LSS 

500 500 0 500 500 500 0 

Summa 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

Analys 

Investeringar avser inventarier till nya gruppbostäder enligt LSS som håller på att byggas. 
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Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2019, Sociala 

omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättad åtgärdsplan för 

ekonomi i balans 2019 för Sociala omsorgsnämnden och översända den till 

Kommunstyrelsen.    

Ärendet i sin helhet 

Sociala omsorgsnämnden ska enligt styrprinciper för en ekonomi i balans 
utarbeta en åtgärdsplan om det finns risk för en negativ prognos. Nämnden 
inledde året 2019 med ett negativt ingångsvärde kopplat till årsredovisning 2018 
motsvarande 16 921 tkr och det finns därför behov av att förstärka 2018 års 
åtgärdsplan för ekonomisk balans. 

Åtgärdsplanen involverar hela nämndens verksamhetsområden, såväl 
stödfunktioner, myndighetsbeslut som verkställighet. Den utgår från fyra 
strategier för att genomföra anpassningar som leder till minskade kostnader för 
nämnden. 

Åtgärdsplanen redovisar uppskattade effekter på helår. Nämnden kommer att 
löpande följa utfall och förhålla sig till uppnådda effekter. Nämnden kommer 
också att ha en löpande dialog med Kommunstyrelsen gällande opåverkbara 
kostnader kopplat till övervältring från försäkringskassa. Detta leder till ökade 
kostnader kopplat till myndighetsbeslut i form av att fler personer blir beviljade 
insatser eller fler timmar. Detta leder också till ökade kostnader för att 
verkställa fattade beslut. 

De delar i åtgärdsplanen som hör samman med åtgärder som stödjer fortsatt 
utveckling av samplanering och effektiv schemaplanering inväntar beställd 
konsultrapport med tillhörande handlingsplan.     

 

Beslutsunderlag 

1. Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2019, Sociala omsorgsnämnden     

Samverkan 

Samverkad på FSG 20190218. 

Vision och Kommunal framför att gällande vakanshållning av enhetschef 

område 3 begärs en  MBL-förhandling. Vision ser vakanshållningen som en 

neddragning. Risk och konsekvensanalys ska genomföras. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 

De fackliga organisationerna ställer sig inte bakom åtgärdsplanen utan menar att 

Sociala omsorgsnämnden borde tilldelats mer resurser från 

Kommunfullmäktige för övervältringen från Försäkringskassan. 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 

 



Åtgärdsplan för ekonomisk balans 
2019 

Sociala omsorgsnämnden 
  



Sociala omsorgsnämnden, Åtgärdsplan för ekonomisk balans 2(10) 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................................. 3 

2 Gemensam administration SOF ....................................................................... 5 

2.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans ..................................................................... 5 

3 Myndighetsutövning SoL/LSS/HSV ................................................................ 6 

3.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans ..................................................................... 6 

4 Boende SP, SB LSS, Boendestöd, Träffpunkt, Korttid, Avl/leds/kp ............ 7 

4.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans ..................................................................... 7 

5 Pers ass, daglig vht och sysselsättning enl SoL ............................................... 9 

5.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans ..................................................................... 9 

6 Gruppboende ................................................................................................... 10 

6.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans ................................................................... 10 

 

  



Sociala omsorgsnämnden, Åtgärdsplan för ekonomisk balans 3(10) 

1 Inledning 

Sociala omsorgsnämnden ska enligt styrprinciper för en ekonomi i balans utarbeta en 

åtgärdsplan om det finns risk för en negativ prognos. Nämnden inledde året med ett 

negativt ingångsvärde kopplat till årsredovisning 2018 motsvarande 16 900 tkr och det 

finns därför behov av att förstärka 2018 års åtgärdsplan för ekonomisk balans. 

Åtgärdsplanen involverar hela nämndens verksamhetsområden, såväl stödfunktioner, 

myndighetsbeslut som verkställighet. Den utgår från fyra strategier för att genomföra 

anpassningar som leder till minskade kostnader för nämnden. 

1. Åtgärder som stödjer fortsatt utveckling av samplanering och effektiv 

schemaplanering 

2. Under året internt "vakanspröva" längre vikariat och nyrekrytering vid vakanser. 

3. Åtgärder som leder till minskade kostnader för inköp och köp av tjänster 

4. Genomföra verksamhetsanpassningar som leder till att kostnader avslutas 

alternativt minskar. 

Åtgärdsplanen redovisar uppskattade effekter på helår. Nämnden kommer att löpande 

följa utfall och förhålla sig till uppnådda effekter. Nämnden kommer också att ha en 

löpande dialog med Kommunstyrelsen gällande opåverkbara kostnader kopplat till 

övervältring från försäkringskassa. Detta leder till ökade kostnader kopplat till 

myndighetsbeslut i form av att fler personer blir beviljade insatser eller fler timmar. 

Detta leder också till ökade kostnader för att verkställa fattade beslut. 

De delar i åtgärdsplanen som hör samman med åtgärder som stödjer fortsatt utveckling 

av samplanering och effektiv schemaplanering (anpassning av övrigt stöd, ec 

pool/administrativ enhet och avtal anpassade till SON verksamhet) inväntar 

konsultrapport med tillhörande handlingsplan. 

Område Anpassning Summa helår (tkr) kommentar 

Administration, adm Övrigt stöd 1 000 Två ÅA (timecare, 
poolplanerare, 
samordnare) avvaktar 
konsult 

Administration, adm EC pool/adm enhet 600 Minskar med en ÅA, 
avvaktar konsult 

Administration, kval & 
utv 

Vakanshålla 
kostpedagog 

275 Vakanshålla 
kostpedagog del av år 

Administration, kval & 
utv 

Vakanshålla utredare 275 Vakanshålla utredare 
del av år. 

Omr fyra Stänga Gb Slättvägen i 
Borgstena 

2 100 Halvårseffekt, stängdes 
2018-07-01 
(nettominskning 
personal inte bara 
grundbemanning) 

Omr fyra Stänga Våglängdsg 3 000 Stäng Våglängdsgatan 
jan-sept 
(nettominskning av 
personal inte bara 
grundbemanning) 

Omr fyra Effektiviserad 
nattorganisation 

900 Inför ny 
nattorganisation med 
bla ambulerade 
nattpersonal 

Omr fyra DV 
Hagvägen/Backvägen 

1 000 Dv flyttar till boendet 
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Område Anpassning Summa helår (tkr) kommentar 

Omr två, Korttid Stäng korttidsboendet 
på Brotorp 

1 200 Brotorp stängdes i dec 
2018 (4100 minus 
effektivisering 0,5 %) 

Omr två Effektivisering 
insatsplanerare 

500 Omfördelning 
arbetsuppgifter 

Omr två Mattransporter 300 Nytt avtal 

Omr två Samplanering av 
personalresurser 

300 LSS-team och 
boendestöd 
samplanerar 

Omr två Förändring 
boendestödet 

500 Tidigare 
överanställning av 
enhetschef 

Omr tre Vakanshålla 
enhetschef 

560 Vakanshålla vid 
föräldraledighet 

Omr tre Avsluta 
musikverksamhet 

200 Inte fortsätta med köpt 
musikverksamhet 

Omr tre Kyld mat 150 Kyld mat till flera 
verksamheter. 

Omr två och fyra Omplacering 
hyresgäster 

1 000 Omflytt av hyresgäster 
för att effektivisera 
bemanning 

Omr två, tre och fyra Möjliggöra följsamhet 
till avtal och politiska 
beslut. 

2 000 Avtal anpassade till 
Sofs verksamhet 

Myndighetsutövning Minska externa 
placeringar 

2 000 Minska externa 
placeringar enligt SoL 
och LSS 

 Totalt 17 860  
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2 Gemensam administration SOF 

2.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans 

Aktiviteter Status 

Övrigt stöd (timecare, pool, samordnare)  Ej påbörjad 

Ec pool/adm enhet  Ej påbörjad 

K&U Partiell ledighet  Pågående 

Övrigt stöd (timecare, pool, samordnare) 

Kommentar 

Avvakta genomlysning av nuvarande organisation med fokus på hur styrning och 

planering fungerar när det gäller bemanning inom Sociala omsorgsnämnden. 

 

 

Ec pool/adm enhet 

Kommentar 

Avvakta genomlysning av nuvarande organisation med fokus på hur styrning och 

planering fungerar när det gäller bemanning inom Sociala omsorgsnämnden. 

 

 

K&U Partiell ledighet 
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3 Myndighetsutövning SoL/LSS/HSV 

3.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans 

Aktiviteter Status 

Minska antalet externa placeringar  Pågående 

Minska antalet externa placeringar 

Kommentar 

Externa placeringar sker då insatser inte kan tillgodoses på hemmaplan, handläggare 

inom myndighetsutövningen eftersträvar att andra insatser prövats först innan extern 

placering sker. 

Om behov av extern placering bedöms och verkställs så ska det finnas regelbunden 

uppföljning och omprövning av beslutet då målsättningen är att individens behov ska 

tillgodoses på hemmaplan. 

 

Uppföljning av externa placeringar görs regelbundet inom Sol och LSS och planering 

för att erbjuda hemmaplanslösningar pågår i samverkan med verkställigheten. 
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4 Boende SP, SB LSS, Boendestöd, Träffpunkt, Korttid, 
Avl/leds/kp 

4.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans 

Aktiviteter Status 

Effektivisering insatsplanerare  Pågående 

Förändring boendestöd  Pågående 

Samplanering av personalresurser  Pågående 

Stäng korttidsboendet på Brotorp  Pågående 

Mattransporter  Pågående 

Möjliggöra följsamhet till avtal och politiska beslut  Ej påbörjad 

Effektivisering insatsplanerare 

Kommentar 

Förväntad effekt + 500 tkr.  

 

 

Förändring boendestöd 

Kommentar 

Förväntad effekt + 500 tkr.  

 

 

Samplanering av personalresurser 

Kommentar 

Samplanering av APT/IVOP inom GB socialpsykiatri. Förväntad effekt + 300 tkr.  

 

 

Stäng korttidsboendet på Brotorp 

Kommentar 

Avveckling av Brotorp korttidsenhet. Förväntad effekt + 1 200 tkr.  

 

 

Mattransporter 

Kommentar 

Förväntad effekt + 300 tkr.  
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Möjliggöra följsamhet till avtal och politiska beslut 
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5 Pers ass, daglig vht och sysselsättning enl SoL 

5.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans 

Aktiviteter Status 

Möjliggöra följsamhet till avtal och politiska beslut  Ej påbörjad 

Vakanshålla enhetschef  Ej påbörjad 

Avsluta musikverksamhet  Pågående 

Kyld mat  Ej påbörjad 

Möjliggöra följsamhet till avtal och politiska beslut 

 

 

Vakanshålla enhetschef 

 

 

Avsluta musikverksamhet 

 

 

Kyld mat 
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6 Gruppboende 

6.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans 

Aktiviteter Status 

Möjliggöra följsamhet till avtal och politiska beslut  Ej påbörjad 

Stänga gruppbostaden i Borgstena  Pågående 

Stänga Våglängdsgatan  Pågående 

DV Hagvägen/Backvägen  Ej påbörjad 

Effektiviserad nattorganisation  Pågående 

Möjliggöra följsamhet till avtal och politiska beslut 

 

 

Stänga gruppbostaden i Borgstena 

 

 

Stänga Våglängdsgatan 

 

 

DV Hagvägen/Backvägen 

 

 

Effektiviserad nattorganisation 
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Miljörapport 2018 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättad miljörapport 2018 och 

översänder den till Miljö- och konsumentnämnden.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

I denna Miljörapport för 2018 redovisas Sociala omsorgsnämndens arbete för 

att bidra till Borås Stads miljömål. Borås Stad har valt att arbeta med att nå de 

nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden. Områdena är 

Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och 

energieffektivt Borås samt Hållbar natur. För varje prioriterat område har ett 

antal mål och etappmål utarbetats. För respektive etappmål framgår vilken 

nämnd eller bolag som har huvudansvar för att leda arbetet för att nå målet.               

Ärendet i sin helhet 

I denna Miljörapport för 2018 redovisas Sociala omsorgsnämndens arbete för 

att bidra till Borås Stads miljömål. Borås Stad har valt att arbeta med att nå de 

nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden. Områdena är 

Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och 

energieffektivt Borås samt Hållbar natur. För varje prioriterat område har ett 

antal mål och etappmål utarbetats. För respektive etappmål framgår vilken 

nämnd eller bolag som har huvudansvar för att leda arbetet för att nå målet. 

Övriga nämnder bidrar genom sina miljörapporter med underlag till 

rapporterande nämnder och bolag. Sociala omsorgsnämnden har att arbeta med 

etappmål som ingår i området Hållbara perspektiv och etappmål som ingår i 

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås. Sociala omsorgsnämndens 

verksamhet bedrivs i skiftande miljöer; kontorsarbetsplatser för arbetsledning 

och administration, mötesplatser där medarbetare möter klienter/brukare för 

utredning och stödåtgärder samt korttids- och boendeenheter med 

"hemliknande miljö". Under 2018 har arbetet inriktats på att arbeta med 

miljöledningssystem och medverka till miljöutbildning för alla anställda. Vidare 

har arbetet fortsatt med utbildning för personal i frågor som rör kost och miljö. 

Det har även tagits fram en handlingsplan kring hur förvaltningen ska öka andel 

inköp av ekologiska livsmedel för att nå miljömålen. Under 2019 inriktas 

arbetet med att implementera handlingsplanen och ett miljöledningssystem. 
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Inledning 

Anvisning 
 

Ett inledande avsnitt som nämnden själv bestämmer utformningen av. 

I denna Miljörapport för 2018 redovisas Sociala omsorgsnämndens arbete för att bidra till Borås Stads 
miljömål 2018-2021. Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra 
prioriterade områden. Områdena är Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt 
och energieffektivt Borås samt Hållbar natur. För varje prioriterat område har ett antal mål och 
etappmål utarbetats. För respektive etappmål framgår vilken nämnd eller bolag som har huvudansvar 
för att leda arbetet för att nå målet. Övriga nämnder bidrar genom sina miljörapporter med underlag till 
rapporterande nämnder och bolag. Sociala omsorgsnämnden har att arbeta med tre etappmål som ingår 
i området Hållbara perspektiv och ett etappmål som ingår i Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås. 
Sociala omsorgsnämndens verksamhet bedrivs i skiftande miljöer; kontorsarbetsplatser för 
arbetsledning och administration, mötesplatser där medarbetare möter klienter/brukare för utredning 
och stödåtgärder samt korttids- och boendeenheter med "hemliknande miljö". Under 2018 har arbetet 
inriktas på att medverka till miljöutbildning för alla anställda. Vidare har arbetet fortsatt med utbildning 
för personal i frågor som rör kost och miljö, det har även tagits fram en handlingsplan kring hur 
nämnden ska öka andel inköp av ekologiska livsmedel för att nå miljömålen. Under 2019 inriktas 
arbetet med att implementera ett miljöledningssystem. Den 30 oktober var Johan Linderstad, 
miljökommunikatör på miljöförvaltningen på förvaltningsledningen och höll i en workshop kring Borås 
Stads miljömål. Förvaltningsledningen fick gradera vilka av miljömålen som man vill prioritera mest på 
Sociala omsorgsförvaltningen genom att placera ut målen på en gran. De fyra mål som sattes högst upp 
i granen var de mål som prioriterades mest och dessa blev: 

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

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

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

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

Goda exempel 

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

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

58% 70% 78% 

Kommentar Nyanställda och anställda som inte har gått utbildningen utbildas fortlöpande, i år har 51 
personer gått utbildningen. Miljöutbildning för de förtroendevalda inleds efter att nya nämnder är tillsatta 
2019.  

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

   

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

Beskrivning 

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

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4a) Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen 

ska minska med 60 % från 2015. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur ni har arbetat med att effektivisera transporterna genom ruttplanering under 2018. 

Kommentar 

Klimatkompensationsavgiften för 2018 används för att göra förvaltningen klimatsmartare. Sociala 
omsorgsförvaltningen har påbörjat åtgärden att bygga en cykelparkering i källaren på Vulkanus där 
förvaltningsledning, samtliga chefer, stödfunktionerna, boendestöd och handläggare är placerade och 
arbetar. Planen var att det skulle bli klart i år men det kommer att slutföras under 2019. Under 2018 har 
nämnden haft kostnader på 140 000 för detta. Under 2017 har Sociala omsorgsnämnden inte genomfört 
några godkända åtgärder med hjälp av klimatkompensationsmedel. Under 2016 genomfördes åtgärder 
genom bland annat inköp av elcyklar till förvaltningen, anpassade miljöutbildningar, studiebesök och en 
installation i Vulkanus för att stänga av lampor efter kontorstid. 

 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Bryggaregatan 15 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

socialomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Annica Sommar 
Handläggare 
0734-32 73 76 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-02-25 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00092 1.4.2.1 
 

  

 

Redovisning av inkomna synpunkter 2018 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättad redovisning och översänder den 

till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning  

Totalt 29 synpunkter har kommit in under året 2018, varav 4 rör externa 
utförare. De synpunkter som inkommit är spridda över flera verksamhets-
områden, vilket gör det svårt att dra några generella slutsatser. 11 klagomål rör 
bemötande, 10 klagomål rör tjänster, 4 klagomål rör fysisk miljö, 1 synpunkt rör 
förvaltningens information och 3 ärenden är belagda med sekretess. Inkomna 
synpunkter har behandlats var och en för sig och rutinen för synpunkts-
hantering har följts till större delen, i 5 fall av 29 inkomna synpunkter har 
svarstiden överskridits.  
 
Uppföljning har genomförts av verksamhetsutvecklare på individnivå men inga 

generella slutsatser kan dras av att studera materialet, varför inga övergripande 

utvecklings- och förändringsarbeten följer. Att enbart utreda varje synpunkt för 

sig kan leda till svårigheter att uppmärksamma problem med verksamhetens 

kvalitet och styrning. Därav har det fattats beslut om att under 2019 starta en 

mer systematisk sammanställning och analys för att upptäcka mönster och 

trender inom förvaltningen som inte framträder i granskning av enskilda fall.  

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari–december 2018                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Yvonne Persson 
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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. 

Totalt 29 synpunkter har kommit in under året 2018, varav 4 rör externa utförare. De synpunkter som 
inkommit är spridda över flera verksamhetsområden, vilket gör det svårt att dra några generella 
slutsatser. 11 klagomål rör bemötande, 10 klagomål rör tjänster, 4 klagomål rör fysisk miljö, 1 synpunkt 
rör förvaltningens information och 3 ärenden är belagda med sekretess. Inkomna synpunkter har 
behandlats var och en för sig och rutinen för synpunktshantering har följts till större delen, i 5 fall av 29 
inkomna synpunkter har svarstiden överskridits. 

Uppföljning har genomförts av verksamhetsutvecklare på individnivå men inga generella slutsatser kan 
dras av att studera materialet, varför inga övergripande utvecklings- och förändringsarbeten följer. Att 
enbart utreda varje synpunkt för sig kan leda till svårigheter att uppmärksamma problem med 
verksamhetens kvalitet och styrning. Därav har det fattats beslut om att under 2019 starta en mer 
systematisk sammanställning och analys för att upptäcka mönster och trender inom förvaltningen som 
inte framträder i granskning av enskilda fall. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – 

december 2018 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Förvaltningsledningen 3  

Myndighetsutövning 4  

Privata utförare boenden 4  

Överförmyndare 3  

Boendestöd 1  

Personlig assistans 1  

Boende socialpsykiatri 4  

Gruppboende LSS 9  

Totalt för förvaltningen 29  
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3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm 2018 Fråga 2018 
Förslag 

2018 
Klagomål 

2018 
Totalt 2018 

Bemötande    11 11 

Fysisk miljö    4 4 

Information  1   1 

Tjänster    10 10 

Totalt  1  25 26 

Totalt har 29 synpunkter inkommit, men 3 st är belagda med sekretess, varför de ej kan kategoriseras. 

4 Ständiga förbättringar 

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

Under året 2018 inkom totalt 29 synpunkter, att jämföra med året 2017 då det inkom totalt 47 
synpunkter. Föregående års synpunkter rörde till stor del de externa utförarnas verksamheter. 17 av 
dessa 24 synpunkter rörde Frösunda som sedan dess varit föremål för särskild granskning som bland 
annat utförts som oanmälda besök av förvaltningens controller. Av inkomna synpunkter 2018, rör 
endast 4 st Frösundas verksamhet och dess personal, såsom bemanning, tillsyn och kompetens. Det 
kan därmed konstateras att det uppföljningsarbete som controller utfört har startat ett 
förbättringsarbete där man bland annat har uppdaterat verksamhetens rutiner och arbetssätt, säkrat ett 
mer närvarande ledarskap samt sett över bemanning på aktuella enheter. 

Gällande de synpunkter som berör kommunalt förvaltade områden under perioden (25 st) är de precis 
som tidigare spridda på flera områden och är av varierande art. Gruppbostad LSS har 9 synpunkter, 
men när man granskar dessa härrör 5 stycken från samma person. Inkomna synpunkter har behandlats 
var och en för sig av berörda enhets- och verksamhetschefer. Uppföljning har genomförts av 
verksamhetsutvecklare men inga generella slutsatser kan dras av att studera materialet, varför inga 
övergripande utvecklings- och förändringsarbeten följer. 

Att enbart utreda varje synpunkt för sig kan leda till svårigheter att uppmärksamma problem med 
verksamhetens kvalitet och styrning. Därav har det fattats beslut om att under 2019 starta en mer 
systematisk sammanställning och analys för att upptäcka mönster och trender inom förvaltningen som 
inte framträder i granskning av enskilda fall. Syftet är att arbeta mer strategiskt och systematiskt för att 
utveckla verksamheten och på så sätt få ett lärandeperspektiv på de saker som fungerar och det som 
verksamheten behöver utveckla. 
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5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2018 

29 0 29 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen Handläggningen har i 5 fall av 29 överskridit rutinens 
anvisade tidsgräns om 10 arbetsdagar. 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 
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Uppföljning intern kontroll 2018 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden antar planen Uppföljning intern kontrollplan 2018, 

och översänder den till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.        

Sammanfattning  

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. Kommunens nämnder och styrelser skall varje år upprätta 

en riskanalys och en plan för den interna kontrollen. Den interna 

kontrollplanen 2018 bygger på riskanalys för 2018, där nämnden har identifierat 

och graderat de risker som finns i verksamheten. Vid årets slut görs en 

uppföljning av den interna kontrollplanen.  

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige antog 2017 nya regler för intern kontroll i Borås Stad. 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. Varje nämnd ska löpande följa upp det interna 

kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde.  

Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och 

syftar bland annat till att: 

• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs. 

• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut. 

• Minimera risker, säkra system och rutiner. 

• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster. 

• Säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningssed. 

• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

Varje nämnd och bolag ska i samband med årsredovisningen redovisa resultatet 

av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen.  

Redovisningen ska också lämnas till Stadsrevisionen som varje år granskar 

nämndens interna kontrollarbete. 

Sociala omsorgsnämnden har följt upp den plan för Intern kontroll som gjordes 

för 2018. I samråd och dialog med Kvalitet och Utveckling centralt i staden har 

konstaterats att såväl kontrollmomentet och metoden för kontroll kan göras på 

ett bättre sätt. Alla förvaltningar ska arbeta på liknande sätt vilket medfört 
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lärdomar för fortsatt arbete med såväl riskanalys och Interna kontrollplaner 

inför 2019/2020. 

Beslutsunderlag 

1. Intern kontrollplan 2018 

2. Riskanalys 2018                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen  
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1 Inledning 

Anvisning 
 

I detta inledande avsnitt bestämmer nämnden själv över innehållet. 

Om nämnden inte har behov att skriva en inledning kan rubriken Inledning döljas i enhetsanpassningen. 

Sociala omsorgsnämnden har följt upp den plan för Intern kontroll som gjordes för 2018. I samråd och dialog med Kvalitet och Utveckling centralt i 

staden har konstaterats att såväl kontrollmomentet och metoden för kontroll kan göras på ett bättre sätt. Alla förvaltningar ska arbeta på liknande sätt 

vilket medfört lärdomar för fortsatt arbete med såväl riskanalys och Interna kontrollplaner inför 2019/2020. 

  

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Förvaltningsövergripande Kontroll av reglemente 
 
Kontrollmetod 
Löpande uppdatering och genomgång 

Samverkan mellan Sof och Väf har skett månadsvis 
med syfte att identifiera de personer som har behov 
av insater från båda förvaltningarna. Utifrån 
reglementet är målsättning att brukarna endast ska 
tillhöra en förvaltning för att minimera antalet 
handläggare som brukarna har kontakt med. 
 
Medarbetare har identifierat svårigheter med att tolka 
gränsdragningsdokumentet och översyn av 
dokumentet är påbörjat med fackliga företrädare och 
medarbetare från Väf och Sof. 
 
Vi kan se att de möten som Sof och Väf har haft har 
bidragit till att individer hamnar rätt. 
 
 

Översyn av 
gränsdragningsdokumentet 

Syftet är att fortsätta samverkan för 
att granska 
gränsdragningsdokumentet och 
komma med förslag till eventuell 
revidering. 

2.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

HR - Personal- och 
lönekontroller 

Granskning av upplevd arbetsmiljö för förvaltningens 
chefer 
 
Kontrollmetod 
Mätsticka avseende upplevd arbetsmiljö, 
medarbetarenkät och medarbetarsamtal 

Enkätundersökning av chefernas upplevda 
arbetsmiljö har genomförts och den har ännu inte 
analyserats i sin helhet. Som ett led i att förbättra 
chefernas arbetsmiljö har följande åtgärder satts in: 
-För att förbättra chefernas arbetsmiljö har "Chef i 
beredskap" lanserats för att chefer ska känna sig 
lediga utanför arbetstid, vilket startade i januari. 
-Förvaltningen har anlitat en konsult som ska hjälpa 
cheferna att planera scheman, samt öka chefens 
förmåga att förlägga arbetstid i verksamheten. 
-Förvaltningen har hållit två Workshops under året 
kring temat arbetsmiljö och rehabilitering. 
-Förvaltningen har inrättat en ny administrativ enhet 
med syftet att avlasta förvaltningens chefer från 
administrativa sysslor.  

 

Kontroll av medarbetarnas upplevda arbetsmiljö och 
arbetssituation 
 
Kontrollmetod 
Mätsticka, medarbetarsamtal samt medarbetarenkät 

Enkätundersökning om psykosocial arbetsmiljö 
gjordes under senhösten 2018 och bearbetning av 
underlaget pågår. 
Utifrån föregående års medarbetarundersökning 
konstaterades att förvaltningen behövde fokusera på 
några prioriterade områden såsom: 
-Chefens förmåga att hantera konflikter 
-Följa upp och utvärdera arbetsplatsens mål 
-Bättre samarbete mellan enheter 
Utifrån resultatet satte förvaltningen in en rad åtgärder 
som riktade sig till enhetschefer, vilket i förlängningen 
ska inverka positivt på medarbetarnas arbetsmiljö.  

 

Kontroll av förekomst av kränkande särbehandling 
 
Kontrollmetod 
Enhetsspecifika handlingsplaner för att förhindra 
kränkande särbehandling, medarbetarenkät samt 
psykosocial arbetsmiljöenkät 

Uppföljning av rutiner/riktlinjer på APT enligt SAM-
hjulet sker årligen för att förebygga kränkande 
särbehandling. När det ändå har uppstått situationer 
har HR medverkat vid hantering av ett antal ärenden 
för att stötta enhetschefer samt medarbetare. 

 

2.3 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Ekonomi -
 Leverantörsreskontra 

Kontroll av skannade leverantörsfakturor 
 
Kontrollmetod 
Stickprov; en månad, ett ansvar/en leverantör 

Analys 

Kontroll av skannade leverantörsfakturor. Ett 
slumpmässigt konto, period och två olika ansvar har 
valts ut. Urvalet gjordes i agresso på konto 5510 – 
livsmedel, period 201809, ansvar 306101 och 
306103. Totalt tio verifikationer kontrollerades  med 
totalbelopp, redovisad moms, mottagare (YY-kod), 
attest, kontering samt bifogade kvitton. 
 
Avvikelser 

En avvikelse hittades i attestordningen då en faktura 
attesterats av två steg1: or och ingen beslutsattestant. 
Samtliga tio fakturor hade bilagor med kvitton 
bifogade. 
Sju av fakturorna var felaktiga gällande fördelning av 
livsmedel, ekologiska varor, plockavgift och 
personalkaffe. De övriga tre kan också varit felaktiga 
eftersom kaffet konterats som ekologiskt men utan 
aktivitet. 
 

Informera attestanter 

För att åtgärda avvikelsen avser 
ekonomienheten att förtydliga för 
samtliga attestanter att det är viktigt 
att fördela fakturorna korrekt. 
 
Ekonomienheten har haft kontakt 
med Redovisningsservice angående 
fakturan som blivit betald trots fel 
attestordning. Det saknades en spärr 
i Agresso som redovisningsservice 
kommer att rätta till och det förhindrar 
liknande fel i framtiden. 

Ekonomi -
Representation/Utbildnin
g 

Kontroll att deltagarförteckning, syfte, program 
framgår gällande representationen eller utbildningen. 
Kontroll av att attestant ej är deltagare. 
 
Kontrollmetod 
Stickprov en månad. Konto 471*/477*/61*. Attest 
kontrolleras genom attest. 

Analys 

Kontroll utförd gällande maj 2018 konto 
471*/477*/61*Alla fakturor avseende 
representation/utbildning m.m. kontrollerades för 
fakturaspecifikation, syfte, deltagarlista, program och 
att attest ej görs av deltagare. 
Konto 477*: Av 39 fakturor har 19st fullständig 

information. 14st har endast fakturaspecifikation, en 
faktura har attesterats av deltagare, 6 fakturor saknar 
deltagarlista. 
Konto 471*: Av 32 fakturor har 18st fullständig 

information, 7st har endast fakturaspecifikation, en 
faktura har attesterats av deltagare, 11st saknar 
deltagarlista. 
Konto 61*: Av 4 fakturor har 2st fullständig 

information 
Kontrollen visar att det finns brister i redovisningen, 
framförallt gällande program/dagordning och syfte. 

Informera budgetansvariga 

Informera alla budgetansvariga om 
resultatet av denna kontroll samt om 
reglerna kring representation och 
utbildning.  
Löpande information till nya 
attestanter angående redovisning av 
representation/utbildning 
Göra stickprov under året. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Ekonomi - Kundreskontra Kontroll efter fakturering. 
 
Kontrollmetod 
Kontroll i Agresso några dagar efter orderskapande. 
Kontroll av belopp och stäm av mot underlag. 
Stickprov 

Kontroller görs löpande någon dag efter fakturering. 
Då kontrolleras bl.a att rätt kund och rätt belopp 
fakturerats. 
Kontrollerna visar att de flesta fakturor som skapats ej 
har avvikit från underlagen. I något fall har beloppet 
blivit fel men i och med kontrollen har detta rättats till 
innan fakturan gått ut till kund.  
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Ekonomi - Upphandling Kontroll av att inköp följer ramavtal vid upphandling 
och direktupphandling. 
 
Kontrollmetod 
Stickprov av vissa konton enligt Agresso-rapport 

Analys 

Kontroll utifrån standardiserad Agresso-rapport är 
utförd genom stickprov av vissa konton under 
perioden 201801-201807. Kontrollen avsåg 
materialkostnader som härstammar från inköp från 
externa leverantörer.Det framkom att mestadels av 
inköpen görs enligt gällande avtal men att det sker 
inköp utanför avtalet. Följande är några exempel på 
kontrollens utfall:     

 Konto 5170: Möbler och inventarier (49,6% 
inom ramavtal) 

 Konto 5510: Livsmedel (99 % inom ramavtal) 
- justerat med inköp från KåKå enligt ö.k. 
med Anette Fleischer/Martina Hamnebo. 
Inköp av sondmat hos OneMed ej enligt 
avtal men något alternativ har ännu inte 
upphandlats. 

 Konto 5610: Kontorsmaterial (76,5 % inom 
ramavtal) 

 Konto 5820: Sjukvårdsartiklar (81,8% inom 
ramavtal) 

 Konto 6479: Larmanläggning (34,5% inom 
ramavtal) - period 1801-1807 

Anledningen till att inköp görs utanför ramavtal är att:     

1. Gällande avtal saknar det som efterfrågas 

2. Avtalskatalogen är svårhanterlig 

3. Agresso-rapporten tar inte med bl.a. 
direktupphandling 

4. Felkonterade fakturor 

För att denna rapport ska visa ett korrekt resultat 
krävs det att utföraren av internkontrollen rensar, går 
igenom och granskar alla inköp i rapporten. 
Konsekvensen är att rapporten blir mindre tillförlitlig 
och verkar tidsödande för utföraren av 
internkontrollen. Direktupphandlade avtal behöver 
medtas i rapporten. I samtal med servicekontoret har 
tidigare påpekats att koppling mellan konto och 
leverantörsnummer i agressorapporten inte är 
tillförlitlig samt att användarvänligheten i 
avtalskatalogten behöver förbättras. 

Fortsätta informera 

Fortsätta informera och utbilda 
budgetansvariga om vikten av att 
inköp är avtalsenliga. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Ekonomi -
 Kontanthantering 

Granskning och kontroll enligt Borås Stads riktlinjer 
gällande enheternas hantering av privata medel. 
 
Kontrollmetod 
Granskning på utvalda boenden utifrån 
kontrolldokument. 

Analys  

 
Kontrollen utfördes på 3 gruppbostäder samt ett 
socialpsykiatriboende enligt mall för kontroll. 
Kontrollen utfördes tillsammans med enhetschef och 
personal. Utifrån kontrollen framkom att det finns 
brister i hanteringen av privata medel på alla enheter. 
Det framkom t.ex att        

 Personal har använt sina egna betalkort och 
lagt ut för brukaren 

 Alla har inte aktuella överrenskommelser. 

 Beloppen som förvaras per brukare 
överstigerallt för ofta godkänt maxbelopp 
(2275 kr för 2018). 

 Beloppen stämde inte med redovisningen 
hos flera brukare.  

Felaktigheter som hittades har påtalats både för 
enhetschef samt personal på boendet och 
förbättringar har gjorts kontinuerligt under året.  

Fler kontroller 

Inför 2019 planeras att utföra fler 
kontroller för att upptäcka eventuella 
felaktigheter och utifrån det informera 
om förbättringsåtgärder på varje 
enskild enhet. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Ekonomi - Redovisning Kontroll av att bilagor finns med på VISA-
kortsfakturorna. 
 
Kontrollmetod 
En slumpmässigt utvald månad, där leverantörens 
fakturor kontrolleras. 

Analys 

En månad och fyra ansvar har slumpmässigt valts ut. 
Urvalet gjordes i Agresso på perioden 201810 och 
leverantören First Card. Sju st verifikationer ingick i 
kontrollen. Det som kontrollerades var: totalbelopp, 
redovisad moms, kontering, attestordning, uppgift om 
brukarna samt bifogade kvitton. 
 
Avvikelse   

 Den största avvikelsen gällde att det är 
ovisst om den redovisade momsen stämmer 
överens med momsen på kvittona. Fem av 
sju fakturor saknar helt eller delvis kvitton. 
Momsen är felaktigt redovisad på en faktura. 
På de fem fakturor som saknar kvitton är det 
omöjligt att kontrollera om momsen är 
korrekt redovisad eller inte. 

 Två av fakturorna saknade kontering på 
objekt. 

 En av orsakerna till att momsen redovisas 
felaktigt är att beloppet på First card-
fakturorna ofta inte stämmer med den 
faktiska momsen på inköpet/kvittot. 

 Enligt anvisningarna för korten ska 
brukarnas initialer skrivas på kvittona. Någon 
sådan information finns inte på något av de 
kvitton som bifogats. 

 
Under 2018 har Sociala omsorgsförvaltningen 
avslutat First card-korten på 14 enheter. De flesta har 
övergått till gemensamma handkassekort. Detta leder 
till mer korrekt momsredovisning och ekonomienheten 
kontrollerar inför varje påfyllning att alla kvitton 
lämnas in och redovisas. 
 
Internkontrollen har utförts inom personlig assistans 
och boendestöd eftersom First card-korten kommer 
kvarstå där. 
 

Information till chefer 

Information om hur fakturorna och 
kvittona ska hanteras kommer 
lämnas ut till de chefer som 
fortfarande har enheter med First 
card-kort. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Ekonomi - Budget Prognos 
 
Kontrollmetod 
Stäm av prognos under året mot verkligt utfall 

Ekonomienheten gör budgetuppföljning/prognos 
tillsammans med enhetschefer för att säkerställa att 
prognosen är rimlig. Vi använder våra fem frågor dvs 
1 Finns det stora avvikelser mot föregående perioder? 
2 Är allting rätt i Heroma? 3 Har jag fått alla intäkter? 
4 Är alla fakturor attesterade i steg 1? 5 Finns det 
felkonteringar på objekt eller verksamhet? 
Årets senaste prognos visade på ett årsavvikelse på 
minus 15500 tkr vilket var bättre än det verkliga 
resulatet som var minus 16 900 tkr. Det är framförallt 
enheter med mycket personal som haft för positiva 
prognoser. Avstämning av året görs på 
budgetuppföljning. 

 

Ekonomi -
 Fakturahantering 
myndighetsutövning 

Kontroll av fakturor för sjukersättning 
 
Kontrollmetod 
Under april 2018 kommer samtliga sjuklönefakturor 
att genomgå en särskild granskning av 
myndighetsutövning och ekonomifunktion. 

Under april 2018 gick ekonomienheten igenom 
samtliga sjuklönefakturor. De fakturor där komplett 
underlag saknades återvisades till privata utföraren 
med begäran om komplettering. Av det totala 
materialet valdes fem stycken fakturor ut för 
djupgående granskning. Dessa fem granskades både 
utifrån ett ekonomiskt perspektiv, samt av 
handläggaren för att kontrollera giltighet. Efter det 
korrigerades fakturorna till giltigt belopp och 
återsändes till utföraren med information. Samtidigt 
gjordes en uppskattning hur mycket tidsåtgång som 
krävdes för granskning och om det var värt att 
genomföra (kostnad för granskning jämfört med 
besparing vid korrigerade fakturor). Utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv bedömdes att det kan finnas 
goda skäl att fortsätta ovan granskning.  

Djupgående granskning 

Åtgärden är att skapa en rutin för 
granskning av både sjuklönefakturor 
och övrig ekonomisk ersättning som 
utgår för personlig assistans, då det 
bedömdes föreligga ekonomisk 
vinning att genomföra sådana 
kontroller årligen. Det vi då ska 
granska är dels sjuklön, dels att 
beslutet följer beslutade antal timmar 
samt att arbetstidslagen efterlevs. 

2.4 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 
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Förvaltningsövergripande Uppföljning 
 
Kontrollmetod 
Kontroll av antalet beslut och timmar. Uppföljning av 
ekonomin och samband samt övervältringseffekter. 

Verksamheten följer månadsvis upp antal beviljade 
timmar samt antalet personer som är beviljade 
personlig assistans. Förvaltningen håller sig 
uppdaterade i tolkning av domar och rättspraxis kring 
hur regelverket gällande personlig assistans ska 
tolkas. 
 
Vi kan se att kostnaderna fortsätter att öka, dock inte 
med samma effekt som under 2017.  I dagsläget har 
vi inte förslag på någon åtgärd för att minska de 
ökande kostnaderna.   

 

Uppföljning 
 
Kontrollmetod 
Uppföljning av kompetensnivå kopplat till ev 
missförhållanden 

Sociala omsorgsförvaltningen har riktlinjer för 
anställning vid nyrekrytering som reglerar 
utbildningsnivå vid anställning för tillsvidaretjänster. 
Förvaltningen har genomfört en rad 
utbildningsinsatser så som tex autismutbildning, 
genomförandeplansutbildning. Förvaltningen sitter 
även med i regionala- och lokala styrgrupper för Vård 
och omsorgscollege, där vi arbetar för att 
kvalitetssäkra utbildningen och skapa ett regionalt 
nätverk. 
 
Vi kan inte dra några slutsatser då vi inte har några 
mätetal att jämföra med. Förhoppningsvis ska vi 
kunna få siffror från SAS på antalet missförhållanden 
som beror på bristande kompetens. 

Ge uppdrag till SAS 

SAS får ett uppdrag att se över hur 
många av rapporterade 
missförhållanden som är kopplade till 
bristande kompetens. 

Rapportering till IVO 
 
Kontrollmetod 
Ej verkställda beslut rapporteras till IVO samt till 
kommunstyrelsen 

Enhetschefer inom förvaltningen rapporterar till 
enhetschef inom myndighetsutövning som analyserar 
och sammanställer rapporten. De ej verkställda 
besluten rör olika former av insatser enligt LSS och 
Sol och det finns ingen generell orsak. 
 
Sammanställning av ej verkställda beslut görs 
kvartalsvis och rapporteras till IVO. Anmälan av ej 
verkställda beslut rapporteras till KS kvartalsvis. 
 
För analys se redovisning av ej verkställda gynnande 
beslut. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Område 3 - Placering på 
enhet inom daglig 
verksamhet 

Avstämning med enhetschefer. 
 
Kontrollmetod 
Verksamhetschef stämmer av med enhetschefer i hur 
många fall den enskilde nekats önskad insats. 

Kommunen tillämpar LOV och det finns platser inom 
daglig verksamhet både inom kommunens regi och i 
extern regi. För att leva upp till avtalet måste 
deltagarna kunna välja verksamhet på lika villkor 
oavsett utförare. Utifrån processkartläggningen av 
daglig verksamhetsområdet har det framkommit 
behov av att se över tilldelning samt utformning av 
platser. För att säkerställa kvaliteten inom respektive 
enhet inom daglig verksamhet kan vi behöva sätta ett 
kapacitetstak samt en nivåbedömning av deltagarna. 
 

Fortsätta processkartläggning 

Behov av att se över tilldelning samt 
utformning av platser inom DV för att 
säkerställa kvaliteten. Finns 
eventuellt behov av att tillsätta ett 
kapacitetstak samt en nivåbedömning 
av deltagarna för att verksamheten 
ska bli individuellt anpassad. 

 



Riskanalys - 2018 (Sociala omsorgsnämnden)

Kategori Verksamhet /

Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till

plan

Kommentar Period Direkt

åtgärd

Politiker påverkas av

medborgare i

individärenden

Risk för jäv 2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej 2018

Samverkan och

gränssnitten mellan

förvaltningarna

Sociala

omsorgsförvaltningen

och Vård- och

äldreförvaltningen

utifrån nya beslutet

kopplat till budget

2018

Otydlighet i samverkan

och gränssnitten mellan

förvaltningarna Sociala

omsorgsförvaltningen

och Vård- och

äldreförvaltningen

gällande hantering av

lagrummet och ansvar.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2018

Styrning

och ledning

Förvaltningsövergripande

Risk för bestickning,

mutor med mera

Riskens sannolikhet

bedöms låg tack vare bra

kontrollsystem

3.Kännbar 2.Mindre

sannolik

6 Nej 2018

Ökade kostnader på

grund av nya

bedömningar av

försäkringskassan

Ändrat regelsystem för

bedömning av

grundbehov

3.Kännbar 4.Sannolik 12 Ja 2018

Risk för

missförhållande pga.

bristande kompetens

Det är svårt att rekrytera

båd einom myndighet

och verkställighet. Detta

skapar risker för brukare.

3.Kännbar 4.Sannolik 12 Ja 2018

Risk för oförmåga att

möta nya behov hos

målgrupperna

Ny teknik, nya behov hos

målgruppen.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Nej 2018

Egen

verksamhet

Förvaltningsövergripande

Risk för att vi inte kan

verkställa beslut

Risk identifierad för att vi

inte kan verkställa beslut

på grund av

bostadsbristen som gör

att verksamheten inte

kan utökas anpassas på

det sättet som behoven

förutsätter

3.Kännbar 4.Sannolik 12 Ja 2018

Ekonomi Ekonomi -

Leverantörsreskontra

Risk för felaktig

utbetalning från

internetkassa

Risk att det sker felaktiga

utbetalningar från

internetkassan

2.Lindrig 1.Osannolik 2 Nej 2018

sida 1 av 10 (2018-04-26)



Kategori Verksamhet /

Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till

plan

Kommentar Period Direkt

åtgärd

Risk för felaktiga

utbetalningar till

oegentliga

leverantörer

Risken är att Sociala

omsorgsförvaltningen

betalar felaktiga fakturor

till tvivelaktiga

leverantörer samt risk för

förskingring när

attestreglementet ej följs.

3.Kännbar 1.Osannolik 3 Nej 2018

Leverantörsfakturor

(Papper)

Risk för felaktiga

utbetalningar

3.Kännbar 2.Mindre

sannolik

6 Nej 2018

Leverantörsfakturor

(avvikande)

Risk för felaktig

betalningar av fakturor.

Exempelvis fel belopp, fel

moms, fakturaavgifter

etc.

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Ja Ingår i attestansvaret 2018

Ekonomi Ekonomi -

Representation/

Utbildning

Risk att riktlinjer ej

följs

Risk att Borås Stad och

Skatteverkets regler för

representation/utbildning

och dess redovisning ej

följs. Risk att

representation/utbildning

ej är godkänd, saknar

syftesformulering/

deltagarlista/program

eller att deltagare är

attestant.

3.Kännbar 2.Mindre

sannolik

6 Ja Tidigare års kontroller har gett

resultat. Fortsatt viktig

2018

Ekonomi Ekonomi - Kundreskontra Risk för felaktiga

kundfakturor

Risk att externa

kundfakturor innehar

något fel eller att det sker

dubbelfakturering.

3.Kännbar 2.Mindre

sannolik

6 Ja Nya rutiner 2018

Ekonomi Ekonomi - Upphandling Risk att Lagen om

offentlig upphandling

(LOU) och ramavtal

ej följs

Risk att Sociala

omsorgsförvaltningen

bryter mot LOU och

Borås Stads

upphandlingsregler. Risk

att ramavtal tillämpas

felaktigt och inköp görs

av leverantör som ej är

upphandlad korrekt.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2018

Privata medel Risk för felaktig hantering

av privata medel.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja Nya kort 2018 2018Ekonomi Ekonomi -

Kontanthantering

Handkassor Risk för felaktig hantering

av handkassor

2.Lindrig 2.Mindre

sannolik

4 Nej Ersätts med kort 2018

sida 2 av 10 (2018-04-26)



Kategori Verksamhet /

Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till

plan

Kommentar Period Direkt

åtgärd

Risk för felaktiga

bokföringar

Övergripande risk att det

på olika sätt och av olika

orsaker sker felaktiga

bokföringar i Agresso

2.Lindrig 2.Mindre

sannolik

4 Nej Löpande kontroller enl

ekonomihandbok

2018Ekonomi Ekonomi - Redovisning

VISA-kort Risk att bilagor saknas till

VISA-kortsfakturorna i

syfte att dölja

oegentligheter.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2018

Ekonomi Ekonomi - Budget Felaktig prognos Risk att chefer gör

bristande prognoser

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja 2018

Risk att felaktiga

löner betalas ut.

Risk att felaktiga löner

utbetalas till personer

som ej är anställda av

Sociala

omsorgsförvaltningen,

felaktiga belopp

utbetalas till personal

eller att förvaltningen

bryter mor ATL

(Arbetstidslagstiftningen)

eller andra avtal/lagar

inom det

personalrättsliga

området.

3.Kännbar 2.Mindre

sannolik

6 Nej 2018Personal HR - Personal- och

lönekontroller

Försämrad

arbetsmiljö

Risk att arbetsmiljön

försämras utifrån nya

arbetstidsmodellen,

organisationsförändringar

och ökad

arbetsbelastning

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2018

Risk för att felaktig

kontering för

momsstatsbidrag

Momsstatsbidrag innebär

att kontera på ett

specifikt sätt för att

erhålla ersättning för

externt utförda insatser.

2.Lindrig 1.Osannolik 2 Nej 2018

Felaktig kontering Ex. Kontering med

aktivitetskod för att få

kostnad på rätt period.

Hjälp till

budgetuppföljning.

2.Lindrig 1.Osannolik 2 Nej 2018

Ekonomi Ekonomi -

Fakturahantering

myndighetsutövning

Risk att kostnad för

sjukersättning till

Felaktiga debiterade

belopp

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja En plan finns tillsammans med

Jonas Ringström ekonomichef och

rutiner är under utarbetande.

2018
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Kategori Verksamhet /

Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till

plan

Kommentar Period Direkt

åtgärd

externa utförare är

felaktig

Risk för felaktig

utbetalning

Att faktura avser färre

eller fler timmar än beslut

Att dubbla fakturor

betalas

3.Kännbar 2.Mindre

sannolik

6 Nej Det finns numer en aktuell rutin för

att hantera risken.

2018

Risk för att kostnad

inte återkrävs

I väntan på beslut från

försäkringskassan

betalas fakturor. Osäkert

kring om dessa

betalningar krävs tillbaka.

3.Kännbar 1.Osannolik 3 Nej Rutin finns 2018

Risk att

sekretessfakturor

skannas utan

maskering

Fakturor skickas ibland

direkt till Fakturaservice -

skanning av leverantören

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej Fakturorna upptäcks, maskeras

och skannas om

2018

Risken att brukare ej

har aktuella beslut

Att uppföljning och

omprövning inte sker i tid

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Nej Återkommer till frågan vid

årsredovisningen, men vi planerar

att behålla frågan i

verksamhetsplanen.

2018

Den enskilde får

vänta onödigt länge

på beslut.

Ostrukturerad planering

av handläggning leder till

utdragna processer.

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej Processkartläggningsarbete och

uppdatering/komplettering av

rutiner och styrande dokument.

Enhetschefer arbetar kontinuerligt

med strukturerad planering och

ärendehantering.

2018

Den enskildes

integritet kränks.

Yttre sekretessgränser

respekteras inte.

Otillräckliga samtycken.

Avgränsning vad gäller

både tid och kontaktyta

krävs.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Nej Rutin för hur samtycke inhämtas

behöver upprättas och följas för att

säkerställa att sekretesslagstiftning

åtföljs.

2018

Fel beslut fattas. Uppgifter inhämtas inte

förutsättningslöst och

utifrån objektiva kriterier

utan i syfte att bekräfta

ett på förhand antaget

behov.

3.Kännbar 2.Mindre

sannolik

6 Nej Det behövs tydliga rutiner och

styrdokument som grund både för

medarbetarens arbete och

chefens ledarskap. I process- och

rutinarbetet tas detta fram.

2018

Egen

verksamhet

Område 1 -

Myndighetsutövning

Fel beslut fattas. Riktlinjer och rättsläge

följs inte. Beslut fattas

godtyckligt utifrån vilja att

bevilja en högre standard

än vad som omfattas av

3.Kännbar 2.Mindre

sannolik

6 Nej Det behövs tydliga rutiner och

styrdokument som grund både för

medarbetarens arbete och

chefens ledarskap. I process- och

rutinarbetet tas detta fram.

2018
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Kategori Verksamhet /

Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till

plan

Kommentar Period Direkt

åtgärd

t.ex. begreppet skälig

levnadsnivå.

Den enskilde får

information hen

misstar för beslut

vilket skapar onödig

oro, överklagande

processer och långa

handläggningstider.

Fel information

kommuniceras i fel

sammanhang. T.ex.

behöver inte bifall

kommuniceras och när

utredningsmaterial

kommuniceras är det inte

tillräckligt tydligt att det

inte är ett beslut.

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej Rutin för kommunicering ska

tydligt styra mot att kommunicera

enligt minimikrav definierade i §

17.

Autotexter justeras också i viva för

att stödja handläggningen

2018

Den enskilde möts av

personal i

verkställigheten som

har en felaktig bild av

den enskildes behov.

Gemensamt fackspråk

saknas vilket innebär att

text i beställning riskerar

misstolkas av

verkställighetens

personal. T.ex. vad vi

lägger i de olika ICF-

koderna.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Nej I kraft av process- och rutinarbetet

byggs ett närmre samarbete

mellan myndighet och

verkställighet. tframförallt. via

beställnings- genomförandeplans-

och uppföljningsstegen. IBIC

kommer att bidra till ett starkare

gemensamt fackspråk.

2018

Personer utan aktuell

insats ligger kvar i

vårt

verksamhetssystem

vilket t.ex. kan leda

till felaktig

fakturering.

Den enskilde begär att få

sin insats avslutad utan

att det sker, handläggare

missar att avsluta

ärenden i

verksamhetssystemet

eftersom det kan uppstå

viss fördröjning i väntan

på att t.ex. olika

handlingar behöver

inkomma.

3.Kännbar 2.Mindre

sannolik

6 Nej Enhetschef påminner handläggare

i samband med

månadsuppföljning. se

verksamhetsplanens indikator om

aktuella beslut.

2018

Den enskildes

integritet kränks.

Inre sekretessgränser

respekteras inte.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Nej Det finns två delar av problemet,

dels okunskap, dels en

organisationskultur som kan

tendera att nedvärdera

sekretessfrågor. Upprätta tydlig

rutin som reglerar arbete med den

inre sekretessen. Process- och

rutinarbetet överlag förväntas leda

till högre kunskapsnivå och mer

strukturerat samarbete inom

organisationen.

Loggrutinen ska säkra att inre

sekretessgränser respekteras.

2018
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Kategori Verksamhet /

Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till

plan

Kommentar Period Direkt

åtgärd

Ekonomi Område 1 -

Tillsvidarebeslut

Nämnden drabbas

av onödiga

kostnader.

Den enskilde får insatser

hen inte har behov av

vilket leder till kostnader

för förvaltningen.

3.Kännbar 2.Mindre

sannolik

6 Nej Riktlinjer och rutiner för

beslutsfattande ska följas.

2018

Att rutinen för att

genomföra

bedömningar inte

följs vid nyinskrivning

samt vid byte av

boendeform eller vid

behov.

Risker såsom risk för fall,

trycksår, undernäring,

munhälsa hos patient

kan missas då

bedömningar inte utförs.

Även patientens

försämring eller

förbättring är svår att

utvärdera om ingen

grundbedömning finns.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Nej Frågan adresseras via indikatorer

och uppdrag i verksamhetsplanen.

2018

Att personal -

omsättningen är hög

och att det inte finns

sjuksköterskor,

arbetsterapeuter och

fysioterapeuter att

rekrytera

Om leg. personal saknas

är risken stor att patient

inte får de hälso- och

sjukvårdsinsatser

patienten behöver. Risk

att verksamheten intar ett

prioriterande arbetssätt

som lever kvar även då

tjänster är tillsatta.

Minskning i kvalitet på

det som utförs.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Nej Introduktionen behöver stärkas så

att nyanställda får den kunskap

och de verktyg som behövs.

Arbeta evidensbaserat.Fortsatt

arbete med attraktiv arbetsgivare.

2018

Att läkemedelsdoser

helt uteblir eller ges

på ett felaktigt sätt

Antal doser/år i

förhållande till antal

avvikelser innebär att

patienterna inte får

ordinerad behandling.

Risk för utebliven

smärtbehandling m.m.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Nej Tas om hand i förvaltningens

egenkontroll och är ett prioriterat

område 2018

2018

Egen

verksamhet

Område 1 - HSV

Att patienter får

olämpliga läkemedel

Bristande kunskap om

läkemedel kan innebära

att läkemedel (lugnande,

sömnläkemedel) ges

istället för omvårdnad.

Risk att alternativ till

läkemedel som social

samvaro, utevistelse,

fysisk aktivitet uteblir om

det inte finns samverkan

med andra

personalgrupper.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Nej Tas om hand i förvaltningens

egenkontroll och i

närvårdssamverkan, är ett

prioriterat område 2018

2018
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Kategori Verksamhet /

Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till

plan

Kommentar Period Direkt

åtgärd

Personal saknar

information om hur

de ska arbeta i beslut

om egenvård som

hälso- och sjukvård

Patient kan få felaktigt/ej

utförd insats

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Nej Följsamhet gentemot rutiner

behöver stärkas.

2018

Ekonomi Område 2 -

Budgetarbete

Vi lägger felaktiga

prognoser

Fel underlag från

löneservice kan ge fel

budgetprognos

2.Lindrig 4.Sannolik 8 Nej Problemet är påtalat för

löneservice. Det blir tydligt månad

för månad huruvida problemet är

åtgärdat eller ej.

2018

Beslutade insatser

kan inte verkställas

vilket kan leda till

bristande

måluppfyllelse/att

den enskilde inte får

de insatser den har

rätt till

Det saknas personal och

det går inte att få tag på

ersättare

3.Kännbar 2.Mindre

sannolik

6 Nej 2018Egen

verksamhet

Område 2 -

Verkställande av insats

Den enskildes

insatser utförs inte

utifrån fastställda och

välkända mål och

utifrån gemensamt

utformat arbetssätt.

Mål och konkreta

arbetssätt formuleras inte

i genomförandeplan

tillsammans med den

enskilde.

Kontinuitet i

genomförandet kräver

samsyn bland personal

vilket saknas

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Nej Arbete med IBIC och

implementering av framtaget

material kring

genomförandeplansprocess är på

gång.Vi avvaktar med att utforma

kontrollmoment i väntan på IBIC/

och det fortsatta arbetet med

genomförandeplaner

2018

Egen

verksamhet

Område 2 - Den

enskildes egendom

Brukare blir av med

kontanter

Eventuellt stöld,

eventuellt slarv

3.Kännbar 2.Mindre

sannolik

6 Nej Borås Stad har föråldrade

regelverk som förhindrar

verksamheten att arbeta med

privata medel med hjälp av kort.

Frågan är lyft på stadennivå för att

få modernare arbetssätt i linje med

andra kommuner.Det finns aktuella

rutiner, frågetecken för

följsamhet.Arbete med

processkartläggning och översyn

av rutiner är pågående/planerat

inom områdets olika verksamheter.

2018

Egen

verksamhet

Område 2 -

Behörighetsgränser och

sekretess i Viva

Personal tar del av

information kring en

brukare som man

inte har rätt till

Personal har svårt att

veta vilken rätt de har att

ta del av information/

dokumentation i Viva.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Nej Loggranskning sker månadvis i

förvaltningen. se rutin för

loggransking.En rutin för

beställning av behörigheter i

verksamhetssystemet (Viva)

2018
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Kategori Verksamhet /

Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till

plan

Kommentar Period Direkt

åtgärd

behöver upprättas.Se över rutinen

för avslut av behörigheter i

verksamhetsystemet

(Viva).Aktualisera rutin som IT-

vård- och omsorg har framarbetat

gällande "aktuella

behörigheter".Se över nuvarande

sekretessblankett och evt revidera

innehåll med avseende på inre

sekretess.

Brukaren blir stående

utan personal

Det finns inte kvalificerad

och lämplig sökande

personal till vakanta

tjänster

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej Arbete med processkartläggning

och översyn av rutiner är

pågående/planerat inom områdets

olika verksamheter.

2018

Brukaren blir stående

utan personal

Poolen kan inte

tillgodose beställt behov

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej 2018

brukaren blir stående

utan personal

långdragen

rekryteringsprocess, det

kan ta upp till 5 månader

att starta upp en ny

grupp

2.Lindrig 4.Sannolik 8 Nej Finns inget vi kan göra,

uppsägningstider är som dom är.

2018

Brukaren blir stående

utan personal

Information om

pågående utredningar

som sannolikt leder till

beslut kommer inte från

myndighetsutövning

vilket leder till att

framförhållningen i

rekryteringsarbetet blir

lidande.

2.Lindrig 4.Sannolik 8 Nej Verksamhetscheferna kommer att

behandla frågan i och med att den

lyfts både här och i

processkartläggningssammanhang

i andra verkställighetsgrenar.Vi

avvaktar resultatet av det arbetet

2018

Personal Område 3 - Rekrytering

Brukaren blir stående

utan personal

Svårt att få personal till

helgen samtidigt som

behovet är större under

helgen

2.Lindrig 4.Sannolik 8 Nej Samtliga risker inom detta fält

innebär att personal tas i anspråk

mer än vad som är hållbart i

längden för att inte den enskilde

ska drabbas. Dett leder på längre

sikt till att personalstrykan utarmas

och rekryteringsarbetet blir allt

svårare.

2018

Egen

verksamhet

Område 3 - Målgruppens

behov förändras

Brukare får personal

med otillräcklig

kompetens

Samtidigt som det finns

fler brukare med fler och/

eller svårare

funktionsnedsättningar

och/eller diagnoser, Ann-

Christins verksamhet

3.Kännbar 2.Mindre

sannolik

6 Nej Fortsatt

kompetensutvecklingsarbete är av

vikt för att säkerställa

medarbetares kompetens.

2018
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Kategori Verksamhet /

Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till

plan

Kommentar Period Direkt

åtgärd

Brukare blir stående

utan personal

Ansvarstyngd och höga

kompetenskrav vid

komplexa uppdrag kan

fungera avskräckande för

personal

3.Kännbar 2.Mindre

sannolik

6 Nej Det som saknas är

specialistutbildning, ofta krävs

särskild utbildning i förhållande till

den specifike brukaren. Vissa

framsteg görs med rekrytering från

poolen.Föräldrar finns ju till hands,

men det är ändå svårt att rekrytera

2018

kan inte verkställa

beslut

Fler brukare har diagnos/

funktionsnedsättning som

leder till behov av enskild

placering på korttid, det

krävs både fler rum och

personal

3.Kännbar 2.Mindre

sannolik

6 Nej Kopplar an till frågan om när

dubbelbemanning kan vara

aktuellt. Se också risken ovan.

2018

Bristande kvalitet i

verkställandet av

insats

Personal får inte den

kompetensutveckling

som krävs för att utföra

sina arbetsuppgifter på

ett korrekt sätt

3.Kännbar 2.Mindre

sannolik

6 Nej 2018Personal Område 3 - Kompetens

Den enskilde blir

utan medicin och

andra insatser av

HSL-karaktär

Inom egenvården

delegeras inte personal

vilket leder till

kunskapsluckor

3.Kännbar 2.Mindre

sannolik

6 Nej Delegering utgår inte eftersom inte

den enskilde är inskriven i HSL.

Delar av personalen får gå

utbildningen men inte skriva

provet. Finns möjligheten att gå

igenom hela

delegeringsprocessen utan att få

delegeringen för att å ena sidan

friskriva ssk och å andra sidan

höja kunskapsnivån.Informatin till

föräldrarna om egenvårdens villkor

tidigare i processen så att

egenvårdsblankett är ifylld tidigare

och verkställigheten snabbare kan

komma igång.

2018

Ekonomi Område 3 -

Resursfördelningsmodell

Brukaren får olika

kvalitet i

verkställigheten

beroende på inom

vilket område

insatsen verkställs

Resursfördelningsmodell

saknas vilket leder till att

det till exempel saknas

pedagoger inom område

3

2.Lindrig 4.Sannolik 8 Nej En fråga Elisabeth får ta i och med

FVL.

2018

Ekonomi Område 3 -

Kommunikation inom

organistationen

Lön betalas ut utan

utfört arbete för

resurspass

Dålig kommunikation och

samarbete mellan de

olika

verkställighetsområdena

2.Lindrig 2.Mindre

sannolik

4 Nej Att hantera frågan ligger hos

poolen, tycker vi. samplaneringen

fungerar inte tillräckligt väl.

timecare och andra eventuella

förändringar kan tänkas.

2018
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Kategori Verksamhet /

Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till

plan

Kommentar Period Direkt

åtgärd

Egen

verksamhet

Område 3 - Organisation Brukare,

medarbetare och

anhöriga får inte svar

på frågor/hjälp med

problem inom rimlig

tid

Organisationen är otydlig

och trög vad gäller

ansvarsfördelning och

roller inom såväl

förvaltningen som staden

i allmänhet och vad gäller

stöd- och närfunktioner i

synnerhet.

2.Lindrig 2.Mindre

sannolik

4 Nej Charlie återkopplar till sin chef och

de andra stödfunktionscheferna.

2018

Egen

verksamhet

Område 4 - Brukare kan

ej utföra alla typer av

inköp, då kort ej får

hanteras av personal

Minskad

självständighet

Färre ställen tar ej emot

kontant betalning, vilket

medför risk för minskad

självständighet. Detta då

betalkort ej får användas

eller förvaras av

personal.

3.Kännbar 4.Sannolik 12 Nej Verksamhetschef har lyft frågan i

lämpliga forum, vi avvaktar resultat

2018

Trygghet och kvalitet

i utförande av insats

brister

Kan vi inte rekrytera

utbildad personal/vikarier

uppstår brister i

kontinuiteten

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Nej Frågan tas upp under

verksamhetsplaneringsarbetet

under hösten 2017

2018Egen

verksamhet

Område 4 - Bemanning/

rekrytering

Insatser kan inte

verkställas på daglig

verksamhet

Saknas personal kan inte

insats verkställas

3.Kännbar 2.Mindre

sannolik

6 Nej 2018

Egen

verksamhet

Område 4 - Placering på

enhet inom daglig

verksamhet

Deltagare erbjuds

inte individuellt

anpassad daglig

verksamhet på grund

av platsbrist

Ett exempel kan vara en

deltagare som vill ha DV

inom "arbetslinjen" men

får placering någon

annanstans på grund av

platsbrist.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2018

Egen

verksamhet

Område 4 - Brukare inom

all verksamhet

Deltagare med

behov av stöd

lämnar

verksamheten utan

stöd/kommer inte till

verksamheten

Brukare lämnar utan att

personal vet vart de tar

vägen/blir lämnade på fel

plats utan stöd

3.Kännbar 2.Mindre

sannolik

6 Nej En rutin håller på att tas fram av

daglig verksamhet, boende

involveras för att få till stånd en

verksamhetsgemensam rutin.

2018

Egen

verksamhet

Område 4 - Brukares

egendom

Brukare blir bestulna

på pengar/egendom

3.Kännbar 2.Mindre
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Remiss: Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka upprättat dokument ”Borås 

Stads riktlinjer för bostadsförsörjning” och översänder det till 

Kommunstyrelsen.   

Sammanfattning 

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över upprättat 

dokument ”Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning” som skickats ut på 

remiss.  

 

Nämnden anser att behoven kring boende för personer med 

funktionsnedsättning, tydligare behöver lyftas fram i dokumentet. 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget i övrigt.   

Ärendet i sin helhet 

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.  

 

Borås Stads riktlinjer för bostadsbyggande har tagits fram under 2018. 

Riktlinjerna kommer senare att ersätta kommunens bostadsbyggnadsprogram.  

 

Nämnden har några förslag på ändringar och tillägg: 

 

Gällande del 1: Riktlinjer för bostadsförsörjning 

 

Sida 5, under stycket ”Bra bostäder åt alla”:  

 

Lägga till att det är viktigt att en byggnation ska säkerställa tillgänglighet för 

stadens samtliga invånare, även de med någon form av funktionsnedsättning. 

Närhet till serviceutbud och kollektivtrafik är nödvändigt för den senare 

gruppen. 
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Under samma stycke: Nämndernas ansvar att samarbeta i att få fram bra 

bostäder till alla är en utmanande nödvändig framtidsfråga som måste lyftas 

fram. 

 

Under samma stycke lägga till en punkt: Sociala omsorgsnämnden ska 

tillgodose behovet av bostäder till personer med funktionsnedsättning som fått 

beslut enligt SoL eller LSS. 

 

 

Sidan 7: 

 

’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’ – Här bör man lägga 

till: Personer med funktionsnedsättning. 

 

Lägg gärna till ’fler tillgängligt anpassade bostäder som gör det lättare för 

personer med funktionsnedsättning att flytta. 

 

Under Detaljplaner och planberedskap. Här saknas en beskrivning att 

planering av bostäder ska ta hänsyn till Universal Utformning principen. Även 

en beskrivning att i Borås används VGR riktlinjer. 

 

 

 

 

 

Sida 9, Stycket Sociala omsorgsförvaltningen…: 

 

Särskilt boende enligt LSS är bostäder med särskild service, eller annan 

särskild anpassad bostad. Kommunen erbjuder två olika former av bostäder för 

personer som omfattas av lagen: gruppbostad och servicebostad.  

Gruppbostad är ett boende för max 6 personer i fullvärdiga egna lägenheter, i 

direkt anslutning till gemensamma utrymmen för samvaro och möjligheter att 

tillaga gemensamma måltider, och att där få ett kontinuerligt personalstöd 

utifrån individuella behov.   

 

Servicebostad är en boendeform som är ett steg närmare ett helt självständigt 

boende, med ett antal enskilda egna lägenheter, och tillgång till personalstöd, 

samt gemensamma utrymmen för samvaro och möjligheter att tillaga 

gemensamma måltider i en närbelägen lokal.  

 

Samlokalisering av t ex gruppbostad/servicebostad med bostäder kan vara ett 

alternativ framöver. Viktigt är då att grupp – eller servicebostadens läge i 

huskroppen noggrant planeras. 
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Sida 9, Psykiatriboende: 

 

Psykiatriboende är ett särskilt boende enligt SoL. Det är ett boende som är 

till för personer med psykiska funktionsnedsättningar som inte längre kan få 

behovet av omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet. 

För att beviljas bostad med särskild service ska personen ha ett omfattande 

omvårdnads- och tillsynsbehov som sträcker sig över stor del av dygnet. 

Det är utformat som en gruppbostad med ett antal separata fullvärdiga 

lägenheter, gemensamma utrymmen för samvaro och möjligheter att tillaga 

gemensamma måltider, och att där få ett kontinuerligt personalstöd utifrån 

individuella behov.   

 

Även inom socialpsykiatrin skulle man kunna tänka sig servicebostäder framåt i 

tiden, med närhet till baslägenhet varifrån boendestödjare utgår. 

Nämnden anser också att vi behöver tänka nytt. Vid nybyggnation av 

äldreboenden så bör man också titta på möjligheten att bygga 

grupp/servicebostad i nära anslutning eller till och med i samma huskropp. 

Effekter som kan uppnås av detta är b.la en ökad möjlighet till rörlighet vid 

förändrade behov men även en ökad möjlighet till samplanering av 

personalresurser.  

 

 

Sida 8, Under Äldre och personer med funktionsnedsättning: 

 

Kommunen ansvarar för att ge stöd och hjälp för äldre och personen med 

funktionsnedsättning enligt två lagar: Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS). SoL är till för personer som 

behöver stöd och vård och själva inte kan tillgodose sig det. Medan LSS är ett 

lag som syfta till personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så 

självständigt liv som möjligt. 

 

 

Sida 9, stycket: Personer med svag ställning på bostadsmarknaden: 

 

Många personer med funktionsnedsättning ingår också i denna grupp. Inte alla 

personer med funktionsnedsättning har rätt till LSS eller SoL. Många ramlar 

mellan stolarna och vissa inte har föräldrar som kan försörja dem. Barn med 

funktionsnedsättning som inte har insatser från kommunen, bor i familjehem 

och fyller 18 riskerar hamnar i denna situation. 

 

 

Sidan 10, stycket Allmännyttiga bostadsbolag: 

 

Bostadportal för tillgänglighetsanpassade bostäder bör tillskapas. 
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Det är viktigt att börja inventera tillgängligt anpassade bostäder som finns - öka 

medvetenhet hos bostadsbolaget.  

Personer med rörelsehinder familjer som har barn med rörelsehinder bör ha 

förtur till tillgängliganpassade bostäder - de kan inte bo var som helst. 

 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget i övrigt. 

 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning                  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

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. 
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word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn. 
Ange diarienummer KS 2018-00811 och remissinstansens namn i ämnesraden 
på e-postmeddelandet.  
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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



6

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) .
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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



STADSLEDNINGSKANSLIET

ADRESS: Kungsgatan 55, Postadress: 501 80  Borås

WEBBPLATS: boras.se



 

 

Sociala omsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Bryggaregatan 15 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jan Gustafsson 
Handläggare 
033 35 82 87 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-02-25 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00112 2.6.1.25 
 

  

 

Projekteringsframställan för nybyggnad av 

Färgargatans LSS, Kyllared 1:90, Borås 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget från 

Lokalförsörjningsnämnden, att Kommunstyrelsen godkänner 

Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende nybyggnad av 

Färgargatans LSS, Kyllared 1:90, Borås.   

Sammanfattning  

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 

förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 

Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende nybyggnad av 

Färgargatans LSS, Kyllared 1:90, Borås. 

 

Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplaneringen 2018-2020 framställt 

behov av ytterligare LSS-bostäder. En lokalisering av en tomt på Färgargatan i 

Svensgärde har tagits fram och detaljplanarbete är genomfört.  

Öppnande av förstudiekonto beslutades i Lokalförsörjningsnämnden 2018-08-

21. 

 

Projektet finns upptaget i Borås Stads investeringsbudget för 2018. 

 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker bifogade förslag till 

projekteringsframställan som beräknas till 18 150 000 kr.   

Beslutsunderlag 

1. Beslut 2019-01-22 från Lokalförsörjningsnämnden                 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

 

Yvonne Persson 

Ordförande 
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Monica Svensson 

Förvaltningschef 

 



















 

 

Sociala omsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Bryggaregatan 15 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jan Gustafsson 
Handläggare 
033 358287 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-02-25 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00113 2.6.1.25 
 

  

 

Projekteringsframställan för nybyggnad av 

Sörmarkslidens LSS, Bankbudet 5, Borås 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget från 

Lokalförsörjningsnämnden, att Kommunstyrelsen godkänner 

Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende nybyggnad av 

Sörmarkslidens LSS, Bankbudet 5, Borås.   

Sammanfattning  

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar under 

förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget att godkänna 

Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende nybyggnad av 

Sörmarkslidens LSS, Bankbudet 5, Borås. 

Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplaneringen 2018-2020  framställt 

behov av ytterligare LSS-bostäder En lokalisering av en tomt på Sörmarksliden i 

Sörmarken har tagits fram och detaljplanarbete är genomfört.  

Öppnande av förstudiekonto beslutades i Lokalförsörjningsnämnden 2018-08-

21. 

Projektet finns upptaget i Borås Stads investeringsbudget för 2018. 

 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker bifogade förslag till 

projekteringsframställan som beräknas till 18 150 000 kr.   

Beslutsunderlag 

1. Beslut 2019-01-22 från Lokalförsörjningsnämnden   

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

 

Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 
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Sociala omsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Bryggaregatan 15 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Marita Magnusson 
Handläggare 
033 358161 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-02-25 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00004 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

1. 2019-01-21 

Protokoll från Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp (FSG) 

Dnr SON 2019-00013 2.3.1.1 

2. 2019-01-22 

Ordförandebeslut – Yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping i  

mål nr 5929-18 

Dnr SON 2017-00130 

3. 2019-01-28 

Utredning lex Sarah LSS, avslutas 

Dnr SON 2018-00164 3.7.2.0 

4. 2019-01-28 

Utredning lex Sarah LSS, avslutas 

Dnr SON 2018-00172 3.7.2.0 

5. 2019-01-28 

Protokoll från Sociala omsorgsnämndens socialutskott 

6. Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 

Ulla Bark, ansvarskod 305093, startdatum 2019-01-21 

Christin Widén, ansvarskod 308151, startdatum 2019-01-28,  

slutdatum 2019-03-31 

Liz Rehn, ansvarskod 307576, startdatum 2019-03-21 

Carina Abrahamsson, ansvarskod 307576, startdatum 2019-03-21 

7. Anmälan – lex Sarah 

Dnr SON 2019-00008 3.7.2.0             

   

Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Bryggaregatan 15 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Marita Magnusson 
Handläggare 
033 358161 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-02-25 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00005 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 

1. 2019-01-22 

Mailkonversation med anhörig 

Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

2. 2019-01-24 

Beslut 2019-01-23 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 6382-18 

3. 2019-01-28 

Dom 2019-01-25 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 265-19 

4. 2019-01-30 

Dom 2019-01-29 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 679-18 

5. 2019-01-30 

Dom 2019-01-30 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5565-18 

6. 2019-02-01 

Beslut 2019-01-21 från Kommunstyrelsen, § 9, Promemoria om ändring av 

övergångsbestämmelsen för behörighet inom socialtjänstens barn- och 

ungdomsvård 

Dnr KS 2018-00858 1.1.2.1 

7. 2019-02-01 

Dom 2019-01-31 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4913-18 

8. 2019-02-04 

Dom 2019-02-01 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1522-18 

9. 2019-02-04 

Beslut 2019-01-21 från Kommunstyrelsen, § 10, Taxa för mat inom 

omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning 2019 

Dnr KS 2018-00720 3.7.2.0 

10. 2019-02-05 

Beslut 2019-01-30 från Fritids- och folkhälsonämnden, § 10, Uppföljning 

av Överenskommelsen i Borås samt sammanställning av remissvar 

Dnr FOFN 2018-00148 3.7.1.0 
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11. 2019-02-05 

Dom 2019-02-05 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4564-18 

12. 2019-02-06 

Beslut 2019-02-06 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 425-19 

13. 2019-02-07 

Dom 2019-02-06 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4917-18 

14. 2019-02-11 

Anmälningsärende från Kommunstyrelsen 2019-02-04, § 28, LUPP 2017 

 – Nämndernas åtgärder 

Dnr KS 2016-00780 

15. 2019-02-12 

Beslut från Kommunfullmäktige 2018-12-19-20, § 214, Budget 2019 

Dnr KS 2018-00038 1.2.4.1 

16. 2019-02-13 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avslut av ärende om 

tillsyn av ett ej verkställt beslut 

SON 2018-00138 1.1.3.1 

 

               

 

Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 
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