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Datum 
2019-11-11 

 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 

 
 

Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till 
sammanträde måndagen den 18 november 2019 kl. 17:30 

 
Plats:  Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, 

sammanträdesrum Säven 
 
Sammanträdet inleds med genomgång och beslut av eventuella  
sekretessärenden kl. 17.30 – ca 17.35. Sociala omsorgsnämndens öppna 
sammanträde börjar ca kl. 17.35. Det öppna sammanträdet inleds med 
allmänhetens frågestund ca kl. 17.35 – 18.05.  
 
Sociala omsorgsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten. Nämndens 
sammanträde hålls dock alltid inom stängda dörrar i ärenden som avser 
myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 
 
Yvonne Persson 
Sociala omsorgsnämndens Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 

Partigruppmöten för politisk beredning sammanträdesdagen (plan 5) 
  
Mitt S-samverkan, sammanträdesrummet Granen, kl. 16.30  
Moderaterna och Kristdemokraterna, sammanträdesrummet Tallen, kl. 16.30  
Sverigedemokraterna, sammanträdesrummet Sälgen, kl. 16.30  
 
Förhinder anmäls alltid till David Englund, tfn 033-35 38 54, eller via e-post:  
david.englund@boras.se 
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Ärende  

1.  Beredning av ärenden i gruppmöte 
  

 

2.  Val av protokolljusterare 
  

 

3.  Allmänhetens frågestund 
  

 

4.  Förvaltningen informerar 
  

 

5.  Information - Tillitsbaserad styrning och ledning 
  

 

6.  Medborgardialog 2019 
Dnr 2019-00149 1.1.3.1 

 

7.  Sammanträdesdagar för Sociala omsorgsnämnden och 
socialutskottet 2020 
Dnr 2019-00146 1.1.3.0 

 

8.  Månadsuppföljning och prognos t.om. oktober 2019 
Dnr 2019-00039 1.2.4.1 

 

9.  Kontaktpolitiker i Sociala omsorgsnämnden 
Dnr 2019-00132 1.1.3.25 

 

10.  Remiss: Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn 
Dnr 2019-00151 1.1.3.1 

 

11.  Utredning av Aktivitetshus för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar 
Dnr 2019-00138 1.1.3.1 

 

12.  Anslagsframställan för Färgargatans LSS-boende, Kyllared 1:90, 
Borås Stad 
Dnr 2018-00112 2.6.1.25 

 

13.  Remiss: Regler för förenklat beslutsfattande inom 
äldreomsorgen 
Dnr 2019-00154 1.1.3.1 

 

14.  Inbjudan till samråd för detaljplan för Lundaskog, Viared 7:3 m.fl. 
Borås Stad 
Dnr 2019-00152 1.1.3.1 

 

15.  Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2019-00004 1.1.3.1 
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Ärende  

16.  Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 
Dnr 2019-00005 1.1.3.1 

 

17.  Övriga frågor 
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Medborgardialog 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna utbetalning av arvode för 
ledamöter och ersättare som deltar i medborgardialog 25 november 2019 i 
enlighet med gällande reglemente.         

Ärendet i sin helhet 
Nämnden kommer att genomföra en medborgardialog den 25 november 2019, 
klockan 18.00-20.00, Café Festligheten, träffpunkt Simonsland, 
Viskastrandsgatan, Borås.  

Tema för medborgardialogen kommer att vara Framtidens boende. Nämnden ser 
stora utmaningar i strategiarbete och planering inom boendeområdet, och ser 
därför en medborgardialog som en värdefull möjlighet att inhämta medborgares 
tankar och idéer i frågor som rör framtidens boende. 

Följande representanter från Sociala omsorgsnämnden kommer att närvara: 
Ordförande Yvonne Persson (S), förste vice ordförande Mattias Karlsson (M), 
andre vice ordförande Britt-Marie Halldén (L), Ernad Suntic (S), Ismeta Dzafic 
(S), Rauno Kekkonen (S), Ann-Charlotte Blomqvist (SD), Bratica Lazovic (S), 
Irene Samuelsson (C), Bill Bakkemose (M), Seija Noppa (M), Ulrika 
Gunnarsson (KD),                    

 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Sammanträdesdagar för Sociala omsorgsnämnden och 
socialutskottet 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar måndagar, 
klockan 17.30, 2020: 27 januari, 24 februari, 23 mars, 20 april, 11 maj, 8 juni,  
24 augusti, 21 september, 19 oktober, 16 november och 14 december. 

Sociala omsorgsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar för nämndens 
socialutskott måndagar, klockan 15.30, 2020: 27 januari, 24 februari, 23 mars, 
20 april, 11 maj, 8 juni, 24 augusti, 21 september, 19 oktober, 16 november och 
14 december.        

Ärendet i sin helhet 
Följande sammanträdesdagar föreslås för Sociala omsorgsnämnden måndagar, 
klockan 17.30, 2020:  

• 27 januari 
• 24 februari 
• 23 mars 
• 20 april 
• 11 maj 
• 8 juni 
• 24 augusti 
• 21 september 
• 19 oktober 
• 16 november 
• 14 december 

 
Följande sammanträdesdagar föreslås för nämndens socialutskott måndagar, 
klockan 15.30, 2020: 

• 27 januari 
• 24 februari 
• 23 mars 
• 20 april 
• 11 maj 
• 8 juni 
• 24 augusti 
• 21 september 
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• 19 oktober 
• 16 november 
• 14 december 

 
Sammanträdena hålls i sammanträdesrummet Säven, Sociala 
omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås.                

 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Månadsuppföljningar ekonomi 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättad månadsrapport med 
helårsprognos efter oktober månad och skicka den till Kommunstyrelsen.            

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har en budget på 657 275 tkr. Prognosen för helåret 
är ett negativt resultat på -14 400 tkr. Den största orsaken till den negativa 
prognosen är Försäkringskassans förändrade tolkning av LSS-lagen och den 
övervältring av kostnader till kommunen som den nya tolkningen leder till.               

Beslutsunderlag 
1. Månadsuppföljning oktober 2019                              

Samverkan 
FSG 2019-11-11 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 
 

 
 

Månadsuppföljning oktober 
Sociala omsorgsnämnden 
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1  Inledning 
Sociala omsorgsnämndens prognos för helåret är ett underskott på -14 400 tkr. 

I nämndens budget för 2019 uppmärksammades problemet med övervältring av kostnader från 
Försäkringskassan. Detta är ett nationellt problem och nämnden ska ha en löpande dialog med 
Kommunstyrelsen för att diskutera hanteringen av den här situationen. 

Det ökade vård- och omsorgsbehovet som kopplas till fler äldre i boenden inom både LSS och Sol, och 
mer komplexa diagnoser hos nämndens målgrupper ställer krav på ökad bemanning och ökade hälso-
och sjukvårdsinsatser i aktuella situationer. 

Utförandet av personlig assistans är den del som svarar för det största underskottet i förhållande till den 
ersättning som utgår för att utföra beviljad insats. Utförandet sker av assistansgrupper alternativt av ett 
LSS-team som utför korta insatser flera gånger per dag. 

Sammanfattningsvis kommer nämnden att fortsätta arbetet mot att uppnå en ekonomi i balans. 

  

  

2  Nämndens verksamhet 

2.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Utfall 2018-
10 

Utfall 2019-
10 

Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Avvikelse 
Tkr 

Statsbidrag 1 522 1 651 4 221 4 221 0 

Avgifter och övriga intäkter 274 991 277 082 345 977 345 977 0 

Summa intäkter 276 513 278 733 350 198 350 198 0 

Personal -371 693 -385 414 -444 535 -453 535 -9 000 

Lokaler -15 669 -15 672 -19 033 -19 033 0 

Övrigt -417 536 -437 530 -536 034 -548 007 -11 973 

Kapitalkostnader -975 -885 -1 298 -1 298 0 

Summa kostnader -805 873 -839 501 -1 000 900 -1 021 873 -20 973 

Buffert (endast i budget) 0 0 -6 573 0 6 573 

Nettokostnad -529 360 -560 768 -657 275 -671 675 -14 400 

Kommunbidrag 524 990 550 782 657 275 657 275 0 

Resultat efter kommunbidrag -4 370 -9 986 0 -14 400 -14 400 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat      

Resultat jfr med tillgängliga 
medel -4 370 -9 986 0 -14 400 -14 400 

Ackumulerat resultat      
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Resultatanalys 
Prognosen för helåret är ett underskott med -14 400 tkr. 

Nämnden har svårt att bemanna sina i sammanhanget små enheter optimalt vilket leder till höga 
personalkostnader. Nämnden har ökade vård och omsorgsbehov där bl a åldersstrukturen ställer nya 
krav på omsorg och bemanning. Kostnaderna för externa placeringar när behovet inte kan verkställas i 
egen regi är höga. Nämnden brottas också med höga ohälsotal. 

Övervältring från Försäkringskassan ger ökade kostnader för antalet timmar personlig assistans enligt 
LSS för myndighetsutövningen, LSS-teamets verkställighet av "nya" typen av assistans med korta 
insatser samt riktade insatser på boende. 

Antal timmar personlig assistans ökade med ca 5 500 timmar per månad mellan åren 2017 och 2019. 
Detta ger en kostnadsökning med ca 15 900 tkr. Kommunfullmäktige kompenserade Sociala 
omsorgsnämnden med 6 000 tkr under 2018. Av de ursprungliga övervältringskostnaderna på 
15 900 tkr återstår i dagsläget 9 900 tkr för Kommunfullmäktige att ta ställning till gällande Sociala 
omsorgsnämndens budget. Nämnden kommer i bokslutet 2019 att begära kompensation för 
övervältringskostnader. 

Det finns ett beslut i Kommunfullmäktige att sommarkolonin på Kärragården ska finnas kvar 2019. 
Nämnden kommer i bokslutet för 2019 att begära kompensation för detta. 

  

  

  

2.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall 2018-
09 

Utfall 2019-
09 

Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Avvikelse 
Tkr 

Gemensam administration      

Intäkt 238 24 0 0 0 

Kostnad -22 423 -27 888 -33 591 -32 564 1 027 

Nettokostnad -22 185 -27 864 -33 591 -32 564 1 027 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 025 -1 564 -1 625 -1 625 0 

Nettokostnad -1 025 -1 564 -1 625 -1 625 0 

Vård och omsorg i ordinärt 
boende      

Intäkt 10 187 8 486 10 865 10 865 0 

Kostnad -38 591 -44 166 -50 219 -54 019 -3 800 

Nettokostnad -28 404 -35 680 -39 354 -43 154 -3 800 

Vård och omsorg i särskilt 
boende      

Intäkt 4 493 4 499 3 350 3 350 0 

Kostnad -66 292 -67 894 -71 571 -79 971 -8 400 



Sociala omsorgsnämnden, Månadsuppföljning oktober 5(13) 

Tkr Utfall 2018-
09 

Utfall 2019-
09 

Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Avvikelse 
Tkr 

Nettokostnad -61 799 -63 395 -68 221 -76 621 -8 400 

Insatser enl LSS och LASS      

Intäkt 257 670 261 755 331 781 331 781 0 

Kostnad -668 931 -689 831 -834 272 -843 672 -9 400 

Nettokostnad -411 261 -428 076 -502 491 -511 891 -9 400 

Övrig vård o omsorg för äldre 
och funktionshindrade      

Intäkt 3 926 3 970 4 202 4 202 0 

Kostnad -8 610 -8 159 -9 622 -10 022 -400 

Nettokostnad -4 684 -4 189 -5 420 -5 820 -400 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 -6 573  6 573 

Nettokostnad 0 0 -6 573 0 6 573 

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

Totalt      

Intäkt 276 514 278 734 350 198 350 198 0 

Kostnad -805 872 -839 502 -1 007 473 -1 021 873 -14 400 

Nettokostnad -529 358 -560 768 -657 275 -671 675 -14 400 

2.2.1 Gemensam administration 

Gemensam administration består av förvaltningschef, HR-funktion, ekonomifunktion och kvalitet- och 
utvecklingsenhet. Gemensam administration ligger lite plus mot budget framförallt på 
personalkostnader eftersom vissa tjänster har varit vakanta och vissa ersätts inte enligt handlingsplan 
för en ekonomi i balans. 

2.2.2 Vård och omsorg i ordinärt boende 

2.2.2.1 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 insatser enligt SoL. 
Nämnden har ökade kostnader för ett par individärenden pga omfattande behov av omvårdnad och 
tillsyn. 

Åtgärder 
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Arbetet med att systematiskt följa upp insatser och verksamhetsmått inom hela myndighetsutövningen 
har gett en bättre intern kontroll och underlag för kommande prognostiseringar. Myndighetsbesluten 
kommer även i fortsättning enligt upprättad handlingsplan prövas mot aktuella domar och rättspraxis. 

Analys av verksamheten 

Brist på korttidsplatser inom socialpsykiatrin kan, om det inte löses med hemmaplanslösningar innebära 
framtida behov av köpta externa placeringar och medföra ökade kostnader. En beräkning av kostnader 
av eventuell utökning av korttidsplatser pågår på förvaltningen. 

Lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård som gäller from 2018-01-01 ersatte den 
tidigare betalningsansvarslagen. En överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen som reglerar kommunens betalningsansvar och in- och utskrivningsprocessen i 
Västra Götaland är beslutad av det politiska samrådsorganet SRO i VGR samt Västkom, innebär att 
antal dagar vid utskrivningsklara patienter inom psykiatrin ska minska från 30 till 3 dagar. SRO har 
beslutat att under 2019 inträder en kommuns betalningsansvar för enskilda som vårdats inom sluten 
psykiatrisk vård och som omfattas av överenskommelsen, 15 kalenderdagar efter att slutenvården 
meddelat att den enskilde är utskrivningsklar. Från och med 2020-01-01 till 2020-03-31 inträder 
kommunens betalningsansvar efter 7 dagar. From 2020-04-01 regleras betalningsansvaret på samma sätt 
oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård. 

  

2.2.2.2 Boendestöd 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Avvikelsen mot budget är - 1 300 tkr efter inräknade fodringar. Framtagen åtgärdsplan för en budget i 
balans har gett effekt och resultat jämfört med samma period 2018 påvisar ett förbättrat resultat på 
ca + 1 100 tkr. Den avsevärt största anledningen till att verksamheten prognostiserar för ett negativt 
resultat på helår är att det inte utgår någon ersättning för kringtid. Prognos för helåret - 1 600 tkr. 

Åtgärder  

Enhetschef tillsammans med medarbetare har arbetat fram åtgärdsplaner för en budget i balans. Fokus i 
åtgärdsplanen är minskad sjukfrånvaro, minskade vikariekostnader, översyn av personalresurser och 
anpassningar vid behov samt att minska antalet semestervikarier jämfört med tidigare år. Att öka 
intäkterna genom att öka utförandegraden är också ett prioriterat område. Det är fortsatt problem med 
att brukarna avbokar planerade insatser vilket påverkar utförandegraden varvid intäkterna minskar. De 
personalanpassningar som genomförts har gett avsedd effekt. Verksamhetschef har gett i uppdrag till 
enhetschef om  ytterligare personalanpassningar om tendensen beställd tid/planerad tid fortsätter att 
minska. Enhetschef tillsammans med kollegor för korttidsverksamhet samt LSS-team har fått i särskilt 
uppdrag att vidta åtgärder för att uppnå en ökad samplanering och effektivare användning av 
personalresurser. 

Analys av verksamheten 

Det är fortsatt hög bomtid och många planerade insatser som avbokas av brukarna. Detta påverkar 
utförandegraden och därmed också intäkterna. Dialog med myndighetsutövning pågår gällande avslut 
av bistånd där brukarna frekvent avbokar insatsen. Enhetschef måste särskilt arbeta med att förbättra 
kontinuiteten för att på så sätt öka utförandegraden och därmed intäkterna. 
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2.2.3 Vård och omsorg i särskilt boende 

2.2.3.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser 

Det finns ett underskott gentemot budget vad gäller externa placeringar, institutionsvård och boende 
för psykiskt funktionshindrade. Underskottet kan bero på samsjuklighet men också för att vissa insatser 
är svåra att ge på hemmaplan. 

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

Åtgärder 

För att inte utöka nuvarande nivå på antalet platser inom särskilt boende och balansera 
kostnadsökningar inom exempelvis hälso- och sjukvård och köpta tjänster är nämndens förebyggande 
arbete av stor vikt. Hemmaplanslösningar i form av stöd till personer i ordinärt boende behöver 
utvecklas tillsammans med boendestöd samt öppenvård där även bostadsfrågan är en central fråga för 
att insatserna på hemmaplan ska fungera. 

Analys av verksamheten  

Det vräkningsförebyggande arbetet tillsammans med öppenvårdsinsatser eller boendestöd ska 
möjliggöra att människor behåller sin bostad i större utsträckning. Orsaken till externa placeringar kan 
bero på brist på platser eller att brukarens behov inte kan tillgodoses inom befintlig verksamhet. 

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. Kostnaderna har under de senaste åren ökat till följd av fler antal personer i 
behov av hjälpmedel. Ökningen kopplas till att aktuella målgrupper med funktionsnedsättning blir äldre 
och därmed får ett ökat behov av hälso- och sjukvård samt behov av hjälpmedel. 

  

2.2.3.2 Socialpsykiatri Gruppbostäder 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Avvikelsen mot budget är + 180 tkr. Under oktober månad har verksamhetsområdet haft ökade 
personalkostnader med anledning av ökad vårdtyngd. Framtagna åtgärdsplaner för en budget i balans 
har gett effekt och resultatet jämfört med samma period 2018 påvisar ett förbättrat resultat på 
ca + 1 200 tkr. Prognos för helåret är en budget i balans. 

Åtgärder 

De åtgärdsplaner som har tagits fram inom verksamhetsområdet har gett effekt. Under hösten 
fortsätter arbetet med att se över behovsgraf och bemanning. På de enheter där det är möjligt kommer 
anpassningar att genomföras. Enheterna har också fått i uppdrag att arbeta med ökad hälsa och 
handlingsplaner tas fram även för detta. Brukare med omfattande omvårdnadsbehov t ex beroende på 
demenssjukdom motiveras att söka vård- och omsorgsboende där behoven bättre kan tillgodoses. En 
ökad överflyttning av brukare till äldreomsorgen leder också till att platser frigörs inom socialpsykiatrins 
gruppbostäder vilket möjliggör hemtagning av externa placeringar. 
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Analys av verksamheten 

Flera av socialpsykiatrins boenden har på grund av ökad vårdtyngd samt hot - och våldssituationer haft 
behov av utökade personalresurser för att säkerställa en god arbetsmiljö. En tydlig tendens är att 
brukarnas allt komplexare funktionsnedsättningar, ökande ålder samt mer omfattande 
omvårdnadsbehov kräver en ökad personaltäthet som påverkar budgeten negativt. Ytterligare 
anpassningar inom socialpsykiatrins boenden kan vara svåra att genomföra utifrån ovanstående 
problematik. 

  

2.2.4 Insatser enligt LSS och LASS 

2.2.4.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker  

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av ett antal assistenter till den som pga stora 
och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov. Det blev en stor ökning 
av ärenden under 2017 till följd av nya bedömningar av grundläggande behov utifrån domar i HD av 
FK och ansvaret av insatser flyttades/ "vältrades" över till kommunerna. 

Januari 2018 presenterade Regeringen nya lagförslag om personlig assistans till Riksdagen som trädde i 
kraft 1 april 2018. Lagen innebär att personlig assistans enligt LSS ska kunna beviljas för väntetid och 
beredskap under dygnsvila samt mellan hjälpinsatser vid aktiviteter utanför hemmet. Brukare med 
beslut om personlig assistans samt beviljade timmar följs noggrant månadsvis. 

Åtgärder  

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att följa upp beslutade insatser och nyckeltal för att säkerställa 
en god intern kontroll. Beslut om insatser ska följas strikt av aktuell rättspraxis, beslut om eventuellt 
dubbla insatser som ex. särskilt boende och kontaktperson övervägs noga och följs upp oftare. 

Analys av verksamheten  

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. 

Kostnaderna för hälso- och sjukvård har under de senaste åren ökat till följd av att aktuella målgrupper 
med funktionsnedsättning blir äldre och därmed får ett ökat behov av hälso- och sjukvård samt behov 
av hjälpmedel. 

LSS-utredningen överlämnade 190110 sitt betänkande till Regeringen, utredningen föreslår att en ny lag 
ska ersätta LSS. Den nya lagen föreslås träda i kraft januari 2022. 

  

  

2.2.4.2 Servicebostäder, LSS 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Avvikelsen mot budget är minus - 1 400 tkr. Den enskilt största orsaken till negativ budget är 
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verkställande av komplexa ärenden liknande personlig assistans med egna personalgrupper. Den 
resursfördelningsmodell som används inom nämnden täcker inte kostnaderna för att verkställa ärenden 
av denna karaktär. Prognos för helår - 1 700 tkr. 

Åtgärder 

Arbetet med framtagna åtgärdsplaner pågår och de åtgärder som vidtagits har gett positiva effekter på 
ekonomin trots att verksamheten redovisar ett negativt resultat. Enheterna har också fått i uppdrag att 
arbeta med ökad hälsa samt samplanering av personalresurser och handlingsplaner har tagits fram även 
för detta. 

Analys av verksamheten 

På flera av enheterna har det varit ett ökat behov av personalresurser b.la beroende på en ökad 
vårdtyngd samt att det inom verksamhetsområdet verkställs beslut i assistansliknande form. För att 
kunna verkställa dessa beslut har det rekryterats särskilt utsedda personalgrupper, vilket är 
kostnadsdrivande för verksamhetsområdet. Att verkställa insatser av denna karaktär är resurskrävande 
och innebär avsevärt ökade kostnader för förvaltningen. Enhetschef som ansvarar för att verkställa 
denna typ av beslut har fått i särskilt uppdrag att tillsammans med myndighetsutövning och 
gruppbostäder FH möjliggöra en omflyttning till gruppbostad där insatsen kan ges till en lägre kostnad. 

  

2.2.4.3 Avl.Kp.Leds, LSS-Team 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Verksamheten som helhet redovisar ett negativt resultat om - 1 600 tkr jämfört med budget. Prognos 
för helår - 2 000 tkr. Uppdraget att verkställa assistans utifrån brukarens behov innebär en 
schemaplanering/ insatsplanering som skapar mycket kringtid. Verksamheten får endast ersättning för 
den faktiska brukartiden medans kringtid inte genererar några intäkter. 

Åtgärder 

Enhetschefer för LSS-team har fått i uppdrag att se över möjligheten att effektivisera och samplanera 
insatser. Insatsplanerare för både boendestöd och LSS-team arbetar nu tillsammans för att hitta 
effektiviseringsvinster. Anpassningar har under året genomförts genom att verksamheten minskat från 
3 insatsplanerare till 2 insatsplanerare. 

Analys av verksamheten 

LSS-teamet är en verksamhet som utför personlig assistans där det är bedömt att traditionell personlig 
assistans är alltför kostsamt och svår att verkställa. Tidigare har det också köpts insatser av vård-och 
äldre nämnden för att verkställa insatser av denna karaktär. Möjligheten för denna verksamhet att 
redovisa en budget i balans är minimal. 

2.2.4.4 Läger 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Verksamheten redovisar ett positivt resultat på ca + 700 tkr. Det positiva resultatet beror bl.a på att 
lägerverksamheten bedriver verksamhet endast 3 av 4 helger i månaden. Prognos för helår + 700 tkr. 
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2.2.4.5 Korttid 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Verksamheten redovisar ett positivt resultat på ca + 1 600 tkr. Det positiva resultatet beror till stora 
delar på effektiv schemaplanering och samplanering av personalresurser mellan enheterna. Nya beslut 
är på ingång vilket innebär att prognosen för helår är svårbedömd.  Prognos för helår + 1 400 tkr. 

Åtgärder 

Enhetschef har i uppdrag att arbeta med effektiv insatsplanering och nyttjande av befintliga resurser. 

Analys av verksamheten 

Det har under flera år tillbaka varit en nedgång av behovet av korttidsplatser för barn och unga enligt 
LSS. Den genomlysning som gjordes under slutet av 2018 har resulterat i avveckling av en enhet. In- 
och utflödet av brukare på korttiden innebär utmaningar i schemaläggning av personal. Dialog med 
myndighetsutövning är inledd att i god tid informera verksamheten om förändringar som påverkar 
schemaläggning. 

2.2.4.6 Gruppbostäder, LSS 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Gruppbostädernas bemanningsbehov är morgon, em/kväll och helg vilket innebär att det inte finns 
behov av dagturer på flera enheter. Aktuell arbetstidsmodell som är anpassad efter gällande 
kollektivavtal resulterar i kostnadsökningar. Nya flextidsavtalet för vikarier innebär att varje timma 
utöver schemalagd tid blir inbeordring. En utökning av sju åa vaken nattpersonal sedan april månad. 
Prognosen visar underskott med -6 800 tkr för året. En gruppbostad är stängd och är en del av de 
åtgärder som finns med i åtgärdsplanen för ekonomi i balans. 

Åtgärder 

Uppföljning pågår av beviljade tidsbegränsade avsteg från kollektivavtalet. Avstegen finns då vissa av 
hyresgästerna inte klarar byte av personal under ett arbetspass eller då enheten pga målgrupp eller 
storlek har måltidsuppehåll. Pågående arbete med optimerad bemanning där en djupare kartläggning 
påbörjats för att komma fram till möjlig samplanering med daglig verksamhet. Fem enheter har 
påbörjat screening i projekt "Frisk organisation". Ett nytt mer flexibelt avtal behöver tecknas för 
gruppbostäder med inriktning autism. 

Analys av verksamhet 

Hyresgästerna blir allt äldre och får åldersrelaterade försämringar och sjukdomar som kräver ökade 
vårdinsatser vilket leder till ökad grundbemanning av personal. Ett akut behov är en anpassad 
gruppbostad för personer med demens. Flera personer har demensdiagnos och insatser behöver som 
för alla äldre utföras utifrån behov. Det krävs utbildad personal inom demensvård och ökade hälso-och 
sjukvårdsinsatser. Behovet av vaken natt ökar då flera hyresgäster har behov av hjälp på nätterna och en 
nattorganisation med en ambulerande del startade i februari för att effektivisera och samplanera med 
flera enheter för säkra upp personal nattetid. 

2.2.4.7 Personlig assistans 

Väsentliga budgetavvikelser 

Verkställigheten av personlig assistans beräknas på helår gå med ett minus om ca 11 600 tkr. 

Orsaken till underskottet är bl a nattjour (kollektivavtal) där nämnden betalar för 4 timmar och får 
ersättning från försäkringskassan för 2 timmar. Assistansen verkställer för närvarande 18 brukare med 
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nattjour, vilket innebär ett underskott om ca -6 800 tkr/år. Kostnaden är inte budgeterad. Kommunal 
assistans har inte kommunbidrag för sjuklönekostnaden utan står för sina egna sjuklönekostnader 
(merkostnad för ersättare vid sjukdom) jämfört med privata utförare som får sin sjuklönekostnad täckt 
av kommunen. Detta innebär troligtvis ett underskott på ca -1 200 tkr/år. 

Övrigt underskott på -3600 tkr/år är personalkostnader som inte bekostas av personlig assistans 
ersättning. En mall är framtagen för att redovisa/analysera all arbetad tid, detta för att ge en överblick 
över de kostnader som uppkommer pga det lokala kollektivavtalet samt kommunens övriga riktlinjer. 
De höga personalkostnaderna beror bl a på; sparade semester dagar som betalas ut, personal som 
avslutats samt höga löner som inte har täckning i personalbudgeten. 

Fokus på ekonomin är stort inom området då det inte är en budget i balans. De åtgärder för en 
ekonomi i balans som har tagits fram inom verksamhetsområdet har börjat ge avsedda effekter. 
Kontinuerliga samtal om detta genomförs. Omvärldsanalyser görs i andra kommuner för att hitta nya 
sätt att organisera verksamheten på, så att det skall bli så kostnadseffektivt som möjligt. 

2.2.4.8 Daglig verksamhet 

Väsentliga budgetavvikelser 

Prognosen för helåret efter genomförda åtgärder beräknas till ett underskott på -1 400 tkr/år.  Flera av 
daglig verksamhetsgrupperna har behövt förstärka sin bemanning utöver den ersättning som ges enligt 
LOV utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Bland annat enheter med deltagare som har stora 
omvårdnadsbehov, autismdiagnoser samt utåtagerande problematik. Underskott blir det även när det 
blir minskade intäkter på grund av frånvaro. 

Den åtgärdsplan för en ekonomi i balans som har tagits fram inom verksamhetsområdet har börjat ge 
avsedda effekter. Genomlysning och tät uppföljning av daglig verksamhet kommer att fortsätta 
tillsammans med enhetscheferna under året. Omvärldsanalyser görs för att utveckla effektiva sätt att 
planera och organisera daglig verksamhet. Sjukskrivningstalen följs upp varje månad. 

  

2.2.5 Övrig vård och omsorg för äldre o funktionshindrade 

2.2.5.1 Träffpunkt Berggården 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Enheten redovisar en budget i balans. 

Analys av verksamheten 

Fokus under året kommer även vara att utöka antalet deltagare samt att få fler från gruppbostäder som 
deltar i mötesplatsens aktiviteter. 

2.2.5.2 Daglig sysselsättning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Prognosen för året visar ett underskott på ca -400 tkr. 

Det är svårt att bemanna denna verksamhet utifrån de intäkter deltagarna genererar. Antalet deltagare 
varierar under året så det är en utmaning att bedöma utfallet. 
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Underskottet beror på att 3 trygghetsanställda saknar finansiering sedan övergången från ALF. 

Daglig sysselsättning är starkt integrerad med daglig verksamhet och de enheter/grupper som finns har 
i många fall deltagare från båda verksamheterna. Planerade åtgärder i den gemensamma 
handlingsplanen genomförs. Tät uppföljning av verksamheterna kommer att fortsätta tillsammans med 
enhetscheferna. Sjukfrånvaron följs upp regelbundet. 

3  Verksamhetsmått 
De flesta budgetmått avser helår och är därför ett avsevärt högre värde än en månads utfall. 

3.1 Funktionshinderverksamhet LSS 

3.1.1 Personlig assistans 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2018 Budget 2019 Utfall Okt 2019 

Antal personer med personlig assistans enligt 
LSS 

62 62 62 

Antal personer med personlig assistans enligt 
SFB 

174 185 175 

Antal beviljade timmar personlig assistans enligt 
LSS 

13 076 126 126 13 740 

Måttanalys LSS 

 



Sociala omsorgsnämnden, Månadsuppföljning oktober 13(13) 

 

3.2 Funktionshinderverksamhet SOL 

3.2.1 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2018 Budget 2019 Utfall Okt 2019 

Antal personer med Boendestöd 249 420 231 

Antal utförda timmar Boendestöd 1 325 27 566 1 449 
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Riktlinjer för kontaktpolitiker i Sociala 
omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar:  

- att utse kontaktpolitiker från nämnden för mandatperioden 2019-2022 enligt 
följande fördelning: 

 

Kontaktpolitiker Verksamhet SOF 
Yvonne Persson (S) 

Anna Christensen (M) Område 2: 
Socialpsykiatri, boendestöd, 

servicebostäder, gruppbostäder 
Kontakt: Richard Brevik 

Rauno Kekkonen (S) 
Lars Lyborg (KD) 

Ann-Charlotte Blomqvist (SD) 
Mattias Nyström (S) 

Mattias Karlsson (M) 
Ernad Suntic (S) Område 3: 

Daglig verksamhet, biståndsbedömd 
sysselsättning 

Kontakt: Helen Persson 

Seija Noppa (M) 
Bratica Lazovic (S) 
Viktor Åberg (S) 

Ulrika Gunnarsson (KD) 
Britt-Marie Halldén (L) 

Ismeta Dzafic (S) 
Område 4: 

Gruppbostäder 
Kontakt: Liz Rehn 

Angelica Lyck (S) 
Jovan Vuckovic (SD) 

Irene Samuelsson (C) 
Bill Bakkemose (M) 

 

 

- att godkänna förslaget till Riktlinjer för kontaktpolitiker i Sociala 
omsorgsnämnden. 

     

Ärendet i sin helhet 
På Sociala omsorgsnämndens presidium den 10 september 2019 väcktes frågan 
om möjligheten att utse så kallade kontaktpolitiker från nämnden. Syftet med 
dessa skulle vara att Sociala omsorgsnämndens ledamöter får möjlighet att 
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besöka de verksamheter de ytterst ansvarar för, för att få fördjupade kunskaper 
om verksamheterna och stärka kontakten mellan nämnden, utförare och 
brukare. Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag till riktlinjer för 
kontaktpolitiker i Sociala omsorgsnämnden (se bilaga). 

Sociala omsorgsnämnden föreslås utse kontaktpolitiker från ledamöter och 
ersättare vid varje ny mandatperiod. Förändringar kan dock ske under 
mandatperioden. Kontaktpolitiker utses och fördelas i ett antal par, som i sin 
tur delas upp på de av förvaltningens enheter som har möjlighet att ta emot 
besök. 

Uppdraget som kontaktpolitiker ska inte användas till att behandla 
problemställningar i den löpande verksamheten eller till personalfrågor. Detta 
ska utföraren hantera själv inom ramen för sin ledningsorganisation. Uppdraget 
ska inte heller användas till drivande av politiska intressefrågor. 
Kontaktpolitikerna besöker verksamheterna i egenskap av representanter för 
nämnden, inte för det egna partiet. Besöken utgör inte heller en del i nämndens 
kvalitetsuppföljning, då sådan görs inom ramen för intern kontroll i 
förvaltningen.  

Kontaktpolitikerna ska besöka två olika verksamheter var under ett kalenderår, 
fördelat på ett besök per termin, om ingen särskild omständighet uppstår som 
medför behov av ytterligare besök. Efter genomförda besök ska politikerna 
muntligen informera nämnden om vad som avhandlades vid besöken.   

Besöken föreslås medföra rätt till sammanträdesarvode. 

Sociala omsorgsnämnden föreslås godkänna förslaget om riktlinjer för 
kontaktpolitiker och att börja genomföra verksamhetsbesök under kalenderåret 
2020.    

Beslutsunderlag 
1. Förslag till Riktlinjer för kontaktpolitiker i Sociala omsorgsnämnden                                

Beslutet expedieras till 
1. Berörda verksamhetschefer på Sociala omsorgsförvaltningen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



  2019-10-09 
 

 

Riktlinjer för kontaktpolitiker i Sociala 
omsorgsnämnden 
 

Uppdraget som kontaktpolitiker syftar till att nämnden ska få fördjupad kunskap om och förståelse 
för de verksamheter den ansvarar för. Genom besöken ska kontaktpolitikerna verka för att stärka 
kontakten mellan Sociala omsorgsnämnden, verksamheten och dess anställda, brukare och 
närstående.  

Genomförande 

Kontaktpolitiker gör ett besök per termin i utsedd verksamhet. Inför besöket tar den förtroendevalda 
kontakt med verksamhetschefen för aktuellt område, som avgör lämplig tid och plats för besöket.  

Kontaktpolitikers uppgift: 

• Ger brukare, deras närstående och intresseföreningar inom kontaktområdet ”ett känt 
ansikte” som representerar Sociala omsorgsnämnden. 

• Håller sig särskilt väl insatt i verksamheten och brukarnas villkor inom sitt kontaktområde. 

• Tydliggör politikerrollen för målgrupp och verksamheten. 

• Informerar om Sociala omsorgsnämndens arbete. 

• Tar del av verksamhetens arbetsplan och mål. 

• Informerar Sociala omsorgsnämnden om aktuella frågor samt andra funderingar eller 
synpunkter som framkommer vid kontakter och besök. Informationen ges i form av muntlig 
rapport till nämnden på nästkommande sammanträde efter genomfört besök. 

 

Viktigt att tänka på 

- Uppdraget ska inte användas till att behandla problemställningar i den löpande verksamheten eller 
till personalfrågor. Detta ska utföraren hantera själv inom ramen för sin ledningsorganisation. Det är 
viktigt att ledamöter och ersättare i rollen som kontaktpolitiker följer ett gemensamt förhållningssätt 
gentemot målgrupp och verksamhet. Krav eller önskemål från personal ska tydligt hänvisas till 
ansvarig chef och förvaltningsledningen. 

- Uppdraget ska inte heller användas till drivande av politiska intressefrågor. Kontaktpolitikerna 
besöker verksamheterna i egenskap av representanter för nämnden, inte för det egna partiet. 
Besöken utgör inte heller en del i nämndens kvalitetsuppföljning, då sådan görs inom ramen för 
intern kontroll i förvaltningen. 

- Kontaktpolitikeruppdraget ska ses som ett sätt att öka nämndens samlade kunskaper om och 
kontakter med de verksamheter den leder samt att göra nämndens ledamöter kända bland 
verksamheter, brukare, brukares närstående och brukarnas intresseorganisationer. 
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Remiss: Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget till Länsgemensam riktlinje vid 
oro för väntat barn och översänder remissvaret till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om förslag till 
Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn. 

Ett förslag till en länsgemensam riktlinje har tagits fram, som beskriver hur 
hälso- och sjukvård och kommun ska samverka då det finns oro för ett väntat 
barn. En partsammansatt arbetsgrupp med företrädare från Västra 
Götalandsregionen och kommuner i Västra Götaland har tagit fram förslaget. 
Redan under en graviditet kan det finnas behov av samverkan mellan olika 
aktörer för att säkerställa utökat stöd och skydd till fördel för det väntade 
barnet. Syftet med riktlinjen är att tillgodose behovet av insatser och att 
säkerställa jämlik tillgång till insatser i Västra Götaland. Målet är att skapa 
säkerhet och trygghet för det väntade barnet genom att uppmärksamma 
blivande föräldrars levnadsvillkor, behov och föräldraförmåga samt att bedöma 
risker ur ett medicinskt, socialt och psykologiskt perspektiv. Riktlinjen ska 
tydliggöra arbetsmodeller för att i tidigare skede under graviditet inleda 
samverkan mellan hälso- och sjukvård och kommun om insatser till förmån för 
det väntade barnet.  

Riktlinjen innebär ett nytt förhållningssätt och ändrade arbetsformer, vilket inte 
bedöms medföra några krav på ökade ekonomiska eller personella resurser. Att 
samverka i tidigt skede förväntas framförallt bidra till ökad trygghet och 
säkerhet för det väntade barnet, men också till långsiktig resursbesparing. 

Sociala omsorgsnämnden ställer sig positiv till förslaget i sin helhet.               

Beslutsunderlag 
1. Missiv: Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn 
2. Remiss: Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn  
3. Utkast - Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn                             

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
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Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
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Remiss: Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat 
barn- samverkan mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i Västra Götaland 
 

Remissinstanser 
1. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

2. Sociala omsorgsnämnden 

3. Arbetslivsnämnden 

 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 19 november 
från IFON och SON samt 26 november från ALN. Remissen ska behandlas 
på Kommunstyrelsen 9  december, därav är remisstiderna anpassade till era 
respektive nämndmöten, för att underlätta handläggningen till KS.  

Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se 
Ange diarienummer KS 2019-00854 och remissinstansens namn i ämnesraden 
på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

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

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Eva Andreasson 
Handläggare 
033 353220



           

 
 

Remiss, 2019-09-26 
 

Synpunkter på förslag till  
Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn – samverkan mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland 

 
Ett förslag till en länsgemensam riktlinje har tagits fram, som beskriver hur hälso- och 
sjukvård och kommun ska samverka då det finns oro för ett väntat barn. En 
partsammansatt arbetsgrupp med företrädare från Västra Götalandsregionen och 
kommuner i Västra Götaland har tagit fram förslaget.  

Redan under en graviditet kan det finnas behov av samverkan mellan olika aktörer för 
att säkerställa utökat stöd och skydd till fördel för det väntade barnet. Syftet med 
riktlinjen är att tillgodose behovet av insatser och att säkerställa jämlik tillgång till 
insatser i Västra Götaland. Målet är att skapa säkerhet och trygghet för det väntade 
barnet genom att uppmärksamma blivande föräldrars levnadsvillkor, behov och 
föräldraförmåga samt att bedöma risker ur ett medicinskt, socialt och psykologiskt 
perspektiv. Riktlinjen ska tydliggöra arbetsmodeller för att i tidigare skede under 
graviditet inleda samverkan mellan hälso- och sjukvård och kommun om insatser till 
förmån för det väntade barnet.  

Riktlinjen riktar sig till ledningsfunktioner inom Västra Götalandsregionen eller 
kommunerna i Västra Götaland som verksamhetschef, områdesansvarig eller ansvariga 
för verksamheter som möter målgruppen.   

Riktlinjen innebär ett nytt förhållningssätt och ändrade arbetsformer, vilket inte 
bedöms medföra några krav på ökade ekonomiska eller personella resurser. Att 
samverka i tidigt skede förväntas framförallt bidra till ökad trygghet och säkerhet för 
det väntade barnet, men också till långsiktig resursbesparing. 

Uppdragsgivare är Ann-Charlotte Järnström, direktör för VästKom och Ann 
Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör för Västra Götalandsregionen.  
 
Lämna synpunkter senast den 13 december 2019 

 

Västra Götalandsregionen lämnar synpunkter till:  
Tina Andersson 
Regionens Hus  
411 04 Göteborg 

tina.andersson@vgregion.se   
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Kommunernas synpunkter lämnas till respektive kommunalförbund:  

Göteborgsregionen  Fyrbodals kommunalförbund   

gr@goteborgsregionen.se 
 
Vid frågor:  
Cecilia.axelsson@goteborgsregionen.se  
 

Kansli@fyrbodal.se   
 
Vid frågor:  
annica.johansson@fyrbodal.se  

Skaraborgs Kommunalförbund  Boråsregionen 

SkaraborgsKommunalfoerbund@skovde.se 
 
Vid frågor:  
Karin.ahlqvist@skaraborg.se  

info@borasregionen.se  
 
Vid frågor:  
maria.andersson.willner@borasregionen.se  

 

 

För frågor kontakta:   
Tina Andersson, Västra Götalandsregionen             Charlotta Wilhelmsson, VästKom   
tina.andersson@vgregion.se                     charlotta.wilhelmsson@vastkom.se  
0700-20 64 29                    0703-42 81 77 
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Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn – samverkan mellan Västra 

Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland 
 

Om riktlinjen 
Detta är en länsgemensam riktlinje framtagen av Västra Götalandsregionen (VGR) och 
kommunerna i Västra Götaland. Riktlinjen syftar till att tydliggöra och stärka samverkan mellan 
parterna till skydd för det väntade barnet.  
 

Bakgrund 

Redan under en graviditet kan det finnas behov av samverkan mellan olika aktörer för utökat stöd 

och skydd till fördel för det väntade barnet. Avsikten är att tillgodose behovet av insatser och att 

säkerställa att insatserna blir jämlika. Målet är att skapa säkerhet och trygghet för det väntade barnet 

genom att uppmärksamma blivande föräldrars levnadsvillkor, behov och föräldraförmåga samt 

bedöma risker ur ett medicinskt, socialt och psykologiskt perspektiv. Riktlinjen ska tydliggöra 

arbetsmodeller för att bättre tillgodose behovet av insatser med fokus på det väntade barnet. 

Insatserna som avses i den här samverksamrutinen riktar sig till gravida som ämnar fullfölja sin 
graviditet, där det finns en oro för det väntade barnet. Insatserna riktas till den gravida och/eller 
närstående i form av stöd- och hjälpinsatser, med syfte att förebygga och förhindra att barnet far illa. 
Målgruppen är således väntat barn där det finns en oro eller där det väntade barnet riskerar att fara 
illa under graviditeten eller efter födelsen. Oro för det väntade barnet kan exempelvis handla om den 
gravidas, partners/medförälders eller annan närståendes: 

 

• substansbruk, missbruk eller fosterskadligt bruk av läkemedel eller alkohol 

• psykisk ohälsa/sjukdom  

• somatisk sjukdom 

• kognitiv eller annan funktionsnedsättning 

• sociala problem, inklusive våld i nära relation eller hedersrelaterat våld 

• levnadsförhållanden i övrigt 
 
Riktlinjen förutsätter att insatserna för att förebygga och förhindra att barnet far illa planeras 
tillsammans med och kompletterar de insatser som direkt riktas till den gravida eller närståendes 
egna hälsa och välmående. När barnet är fött gäller följande lagtexter om samverkan vid oro för att 
barn far illa: HSL (2017:30) 16 kap. 4 § samt SOL (2001:453) 2 kap. 7 §. 
 

Arbetsmodell för samverkan 
Vid oro för ett väntat barn ska VGR eller kommunen tillfråga den gravida om samtycke att ta kontakt 

med den andra parten för att initiera en insats för stöd och hjälp. Avgörande för val av arbetsmodell 

för kontakten är om den gravida själv önskar en sådan kontakt eller inte.  

Alternativ 1 Den gravida önskar själv stöd och hjälp från den andra parten och samtycker till 

att en kontakt tas  
1. Om det är personal vid en barnmorskemottagning, eller vid annan enhet som vårdar en 

gravid som initierar kontakten, är det socialtjänsten som kontaktas. Respektive kommun 

definierar kontaktvägen, enligt lokalt överenskommen rutin. Det kan exempelvis vara kontakt  



2019-09-12 

2 
 

 

med förebyggandeenhet, mottagningsgrupp eller enhet för myndighetsutövning vuxen eller 

barn och unga.  

2. Om det är kommunen som initierar kontakten är det mödrahälsovården som kontaktas enligt 

lokalt överenskommen rutin.  

3. Vid behov kan den som initierar kontakten tillsammans med den gravida sammankalla 

relevanta aktörer till ett samverkansmöte. Om den ena parten gör bedömningen att det 

behövs ett sådant möte ska den andra parten delta.  

4. En samordnad plan ska skrivas som underlag för planering av insatser för det väntade barnet. 

Planen kan ingå som en del i en samordnad individuell plan (SIP) för den gravida. Av planen 

ska respektive parts åtagande framgå. 

 

Beroende på vilket behov av stöd och hjälp som den gravida önskar, graviditetslängden och hur 

allvarlig situationen upplevs vara, kan insatser i samverkan utformas på olika sätt. Insatserna kan 

variera över tid och kan kombineras. 

Insatser från kommunen kan vara:   

• Stöd och hjälp i öppna former. Exempel är öppen förskola, familjeförskola, familjecentral 

eller andra verksamheter som erbjuder förebyggande insatser utan biståndsbeslut.   

• Stöd och hjälp till den gravida med fokus på det väntade barnet som en insats enligt 

socialtjänstlagen. Exempel är bistånd i form av försörjningsstöd, samtalsstöd eller 

föräldrastöd. 

Insatser från VGR kan vara: 

• Planering för och säkerställande av en sammanhållen vårdkedja mellan 

barnmorskemottagning, förlossningsavdelning, BB, neonatalvård och barnhälsovård med 

flera.  

• Individualiserat stöd i föräldraskapet, synliggörande av det väntade barnets behov, eller 

andra förebyggande insatser. 

• Vård av den gravida med fokus på det väntade barnet. Exempel är specialistvård vid 

psykisk och somatisk sjukdom eller substansbruk, missbruk eller fosterskadligt bruk av 

läkemedel eller alkohol.  

 

Alternativ 2 Den gravida samtycker inte till att en kontakt tas  
Det ankommer såväl på hälso- och sjukvården som socialtjänsten att först och främst prata med den 

gravida och efterfråga inställningen till att uppgiftslämnande sker. Om den gravida motsätter sig ett 

uppgiftslämnande är utgångspunkten att den gravidas vilja ska respekteras. Om ett 

uppgiftslämnande krävs för att en nödvändig insats ska kunna ges som skydd för det väntade barnet, 

kan uppgifterna lämnas utan samtycke. 

1. Den part som har en oro för ett väntat barn ska ta ställning till om de sekretessbrytande 
bestämmelserna som finns i 25 kap. 12 § tredje stycket och 26 kap. 9 § andra stycket 
offentlighet- och sekretesslagen kan tillämpas i det aktuella ärendet. Lagtexten anger att den 
part som har en oro för ett väntat barn utan hinder av sekretess kan lämna uppgift om en 
gravid eller någon närstående, till en myndighet inom socialtjänsten eller en myndighet inom 
hälso- och sjukvården, om uppgiften behöver lämnas för att en nödvändig insats till skydd för 
det väntade barnet ska kunna ges.  
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Det är främst uppgifter om den gravida som det är aktuellt att lämna ut. Men även uppgifter 
om närstående får lämnas ut, t.ex. närstående som missbrukar alkohol eller narkotika, därför 
att den gravidas omgivning har betydelse för det väntade barnets skydd. Undantaget från 
sekretessen bör användas med urskiljning och varsamhet (Prop. 1990/91:111 s. 14).  

Lagtexten medger att sekretessbelagda uppgifter lämnas endast mellan hälso- och sjukvård 
samt socialtjänst som är i offentlig regi. Beträffande uppgiftslämnande till enskild verksamhet 
inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten måste sekretessreglerna i övrigt tillämpas.  

2. Om det är personal vid en barnmorskemottagning, eller vid annan enhet som vårdar en 
gravid som initierar kontakten är det socialtjänstens myndighetsutövning i kommunen som 
kontaktas. Respektive kommun definierar kontaktvägen, enligt lokalt överenskommen rutin. 
Det kan vara exempelvis mottagningsgrupp eller enhet för myndighetsutövning vuxen eller 
barn och unga.  
 

3. Om det är kommunen som initierar kontakten är det mödrahälsovården som kontaktas enligt 

lokalt överenskommen rutin.  

 

4. Vid informationstillfället kan parterna enbart lämna den information som behövs för att 

nödvändiga insatser till skydd för det väntade barnet ska kunna ges. Varje part ansvarar för 

sin bedömning av innehåll och sätt för uppgiftslämnandet. I vissa situationer kan 

uppgiftslämnandet ske via telefon men i andra fall kan ett eller flera samverkansmöte 

behövas. Om den ena parten gör bedömningen att ett samverkansmöte behövs är 

utgångspunkten att den andra parten deltar. 

 

5. Den gravida informeras om att en kontakt med den andra parten kommer att tas och vad 

som kommer att framföras. Efter att informationsutbytet skett informeras den gravida om 

att kontakten tagits och vad som framkommit.   

 

6. En samordnad plan ska skrivas som underlag för planering av insatser för det väntade barnet. 

Planen kan ingå som en del i en samordnad individuell plan (SIP) för den gravida. Av planen 

ska respektive parts åtagande framgå. 

 

Vad kommunen kan göra om den gravida inte samtycker till en kontakt: 

• Kommunen kan ta en kontakt med den gravida för att informera om och erbjuda hjälp 

och stöd redan under graviditeten. 

• Kommunen kan förbereda för att i samband med barnets födelse inleda utredning och 

kunna fatta beslut om insatser vid behov.  

• Kommunen kan behöva inleda utredning och göra en bedömning av om den gravidas 

egen situation är sådan att det finns förutsättningar för omhändertagande enligt Lagen 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller Lag (1988:870) om vård av 

missbrukare i vissa fall riktat till den gravida själv. Enligt gällande rätt kan LVM inte 

tillämpas enbart till skydd för det väntade barnet. Dock framhålles, i ett äldre 

betänkande från socialutskottet (SOU 1981/82:22 s 16 ff), att ”det ofta måste anses 

föreligga en fara för att kvinnans egen psykiska hälsa kan skadas om hon genom att inte 

kunna hejda sitt missbruk själv blir orsak till att hennes barn föds med allvarliga och 

oåterkalleliga skador.” Någon entydig rättspraxis inom området finns dock inte. 
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Vad VGR kan göra om den gravida inte samtycker till en kontakt: 

• Planering för och säkerställande av en sammanhållen vårdkedja mellan 

barnmorskemottagning, förlossningsavdelning, BB, neonatalvård och barnhälsovård med 

flera.  

• Individualiserat stöd i föräldraskapet, synliggörande av det väntade barnets behov, eller 

andra förebyggande insatser. 

• Vård av den gravida med fokus på det väntade barnet. Exempel är specialistvård vid 

psykisk och somatisk sjukdom eller substansbruk, missbruk eller fosterskadligt bruk av 

läkemedel eller alkohol.  

 

Ansvarområden  
 

Varje områdesansvarig eller verksamhetschef inom respektive vårdsamverkansområde ansvarar för 

implementering och uppföljning av denna riktlinje, samt för framtagande av lokala rutiner.  

Områdesansvarig eller verksamhetschef ansvarar för att tydliggöra parternas ansvar och 

kommunikation såväl inom den egna organisationen som mellan myndigheterna.  

 

Giltighetstid 
Riktlinjen giltig t.om. 31 december 2023  

 

Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn – samverkan mellan Västra Götalandsregionen och 

kommunerna i Västra Götaland fastställs av: 

 

 

För Västra Götalandsregionen  För kommunerna i Västra Götaland 

Datum    Datum  

 

   

Ann Söderström   Ann-Christine Järnström 

Hälso- och sjukvårdsdirektör    Direktör VästKom 
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501 80 Borås 

Besöksadress 
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E-post 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Kerstin Niklasson 
Handläggare 
0734-327939 
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Sida 
1(2) 

Datum 
2019-10-21 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00138 1.1.3.1 
 

  

 

Utredning av Aktivitetshus för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget om att anställa två 
aktiveringspedagoger, vilket ska ske i projektform under två år. Därefter ska 
projektet utvärderas. 

Förslaget tillstyrks under förutsättning att KF tillskjuter medel årligen för detta.        

Sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur ett 
aktivitetshus kan utformas.  

Det övergripande målet med ett aktivitetshus är att öka tryggheten, främja lika 
levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet, bidra till en meningsfull 
fritid och ge stöd till studier eller arbete. 

Eftersom ett livslångt utanförskap kostar minst 12 -15 miljoner kronor, är det 
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv mycket lönsamt med denna typ av stöd.  

Under utredningstiden har synpunkter samlats in från professionella och 
brukare och deras föreningar. Studiebesök har gjorts på många mötesplatser 
inom staden och aktivitetshus i andra kommuner. Unga kommunutvecklare har 
deltagit i arbetet. 

Förvaltningen har kommit fram till att det i dagsläget inte behövs några nya 
lokaler. Vad profession och brukare däremot ser ett stort behov av är 
aktiveringspedagoger. De årliga kostnaderna för dessa beräknas bli 

- 1200 000 för två aktiveringspedagoger inklusive kompetensutveckling  
- 300 000 för övrigt 

 
Aktiveringspedagogerna ska  

-   vara anställda på Sociala omsorgsförvaltningen 
-   arbeta uppsökande och stödjande 
-   samarbeta med andra förvaltningar och organisationer 

 
På sikt kan verksamheten behöva utökas med ytterligare personal och lokaler. 

Det kan också föra med sig att nya individer får kännedom om socialtjänsten 
och handläggarna får därmed ta mot ett ökat antal ärenden. 
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Beslutsunderlag 
1. Rapport - Aktivitetshus, 2019-10-03                             
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1 Inledning 

Sociala omsorgsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur ett aktivitetshus 
för personer med psykiska funktionsnedsättningar kan utformas.  

Gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning utan sysselsättning är stor och heterogen. 

Det finns i Borås Stad både en träffpunkt Simonsland, och flera mötesplatser som är öppen för 

alla innevånare. För personer med psykiska funktionsnedsättningar finns det mötesplatser som 

drivs av föreningar samt en mötesplats som drivs av Sociala omsorgsförvaltningen.  

2018 genomfördes en utredning som visade att det inte finns behov av fler mötesplatser, däremot 

finns det ett stort behov av aktivitetshus för målgruppen. Skillnaden mellan aktivitetshus och 

mötesplats är att ett aktivitetshus har personal som har stor kompetens om målgruppen. Den 

huvudsakliga målgruppen för ett aktivitetshus är personer i yrkesför ålder. Återgång till 

arbetsmarknaden eller studier är ett mål. 

En annan slutsats som framkom i utredningen 2018 var att Borås Stad inte tillhandahåller den 

metod med högst evidens för arbetsrehabilitering för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar, Individual Placement and Support (IPS). Sociala omsorgsförvaltningens 

ledning menar att ett aktivitetshus kan vara lämplig hemvist för metoden.  

Arbetslivsförvaltningen ger stöd till personer som har en arbetsförmåga som är över 25 procent 

men står långt från arbetsmarknaden. Personer med en arbetsförmåga som långvarigt understiger 

25 procent och som har sjuk eller aktivitetsersättning kan få biståndsbedömd sysselsättning som 

beviljas genom handläggare på Sociala omsorgsförvaltningen. Personer som har en arbetsförmåga 

som understiger 25 procent, men inte uppfyller kraven för att få biståndsbeslut eller som inte är 

intresserade av att söka sådant, faller ofta mellan stolarna. Sociala omsorgsförvaltningen utreder 

om kriterierna för biståndsbedömd sysselsättning ska revideras och i så fall hur. 

 

2 Syfte 

Syftet med utredningen är att ta reda på hur ett aktivitetshus kan utformas så att det 
motverkar isolering och stillasittande 

De övergripande målen med ett aktivitetshus är att öka den sociala tryggheten, främja jämlika 

levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet, bidra till en meningsfull fritid och ge stöd 

till studier eller arbete.  

Utredningen ska visa hur målgruppen kan få tillgång till ett stödjande nätverk som tror på deras 

förmåga och aktiviteter som det finns evidens för motverkar isolering och leder till ökad 

delaktighet i samhället och på arbetsmarknaden. 

 

3 Frågor som utredningen ska besvara 

 Vilken förvaltning är lämplig att ha huvuduppdraget? 

 Hur ska ett samarbete med andra förvaltningar och organisationer byggas upp? 

 Hur bör en ny verksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar bäst 

utformas? 

 Vilka resurser är nödvändiga för att möta och stödja de behov målgruppen har utifrån 

stöd till studier, arbete samt meningsfull och aktiv fritid? 



 Vilka är ett aktivitetshus viktigaste samarbetspartners? 

 Förslag till lokalisering med hänsyn tagen till tillgänglighet? 

 Årliga kostnader för drift av ett aktivitetshus? 

 

 

4 Metod 

Uppdragsbeställning som skrivits av Sociala omsorgsförvaltningens ledning har använts 
som utgångspunkt i arbetet 

 Resultat från den medborgardialog som Sociala omsorgsnämnden genomförde 12 september 

2018 på temat ”Aktivitetshus för personer med psykisk ohälsa” har använts.  

Diskussioner har förts med representanter från Sociala omsorgsförvaltningen, 

Arbetslivsförvaltningen, Fritid och Folkhälsoförvaltningen och Kulturförvaltningen. 

Samtal har även förts med Brukarorganisationerna verksamma inom området i Borås stad, Friskis 

och Svettis, Svenska kyrkan, Nationell samling för psykisk hälsa i Göteborg och Social 

resursförvaltningen i Göteborgs stad med flera. 

Samtal med personer som var med och startade upp Simonsland och projektledaren som arbetar 

med Framtid Sjöbo har förts. 

Material som samlats in under projekt ”Ökad sysselsättning för personer med psykisk ohälsa”. 

Till sist men inte minst har Sociala omsorgsförvaltningen under tre intensiva sommarveckor tagit 

hjälp av 4 stycken Unga kommunutvecklare 15-18 år. 

Allra först gjordes en riskanalys. I den identifierades fyra risker med ett aktivitetshus. 

 Att man startar upp en verksamhet som har för stor kostym för antalet reella deltagare. 

 Att man startar upp en ny verksamhet som egentligen redan finns. 

 Att man startar upp en verksamhet som konkurrerar med den ideella sektorn. 

 Att man skapar en inlåsningseffekt med verksamheten. 

 

5 Målgrupp 

Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp. Vi nås dagligen av nyhetsinslag som berättar att den psykiska 

ohälsan bland våra unga ökar. De diagnoser som media syftar på är ångest, social fobi, 

ätstörningar och självskadebeteende. Det är tillstånd som är behandlingsbara. Antalet personer 

som insjuknar i Schizofreni och bipolär sjukdom ökar inte. Vården blir allt bättre på att ge rätt 

stöd och behandling även till dessa grupper. Med rätt stöd behöver inte en psykisk 

funktionsnedsättning alltid bli livslång, men med felaktiga åtgärder och bemötande kan även 

enklare åkommor leda till livslånga svårigheter. All sjukdom behöver inte leda till en 

funktionsnedsättning och vilka svårigheter funktionsnedsättningen för med sig beror i hög grad 

på omgivningen. Borås stad arbetar aktivt för att öka tillgängligheten för alla oavsett eventuella 

funktionsnedsättningar. 



Psykiska funktionsnedsättningar har en person om hen har väsentliga svårigheter att 
utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa svårigheter har funnits eller kan antas 
bestå under en längre tid. Orsaken till svårigheterna ska vara en psykisk sjukdom.1 

Målgruppen kan hittas inom den vuxenpsykiatriska öppen och slutenvård, i kyrkornas 

verksamhet och hos personligt ombud. Vissa individer kan ha kontakt med någon 

brukarorganisation. En del är aktiva på nätet.  

Personer med psykisk funktionsnedsättning har ofta svårt att lämna sin hemmiljö. De har ofta 

svårt att lämna sin komfortzon. Nya miljöer upplevs ofta ångestskapande och kan ge 

tvångspåslag.  Även när de planerar att vara med dyker hinder upp som gör det omöjligt. De har 

ofta dåliga erfarenheter av andra människor. Fortsatt isolering är blir en kortsiktig strategi som på 

sikt förvärrar problemen. Initiativförmågan är ofta nedsatt. Det finns unga personer som bor hos, 

och försörjs av, sina föräldrar och som inte når Borås stads verksamheter.  Kanske är det den 

grupp som ett aktivitetshus skulle vara särskilt viktigt för.  

Det beräknas finnas över 500 personer med psykiska funktionsnedsättningar som är ”okända” av 

Social omsorgsförvaltningen2. Varje person som inte kommer in på arbetsmarknaden beräknas 

kosta samhället 1 200 000 kronor3 under sin livstid. Förutom minskat lidande finns det således 

stor ekonomiska vinster att göra om dessa personer kan lockas utvidga sin komfortzon. 

 

6 Resultat 

6.1 Lämplig förvaltning för huvuduppdraget  

Det finns tre förvaltningar som skulle kunna ha huvuduppdraget för ett aktivitetshus 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar med övergripande folkhälsoarbete och att främja 

fritidsverksamheten i kommunens medborgare. De ansvarar för anläggningar och föreningsstöd. 

De samordnar det suicidpreventiva teamet som består av representanter från flera förvaltningar, 

regionen och andra organisationer som träffar personer med psykisk ohälsa. Fritid och 

Folkhälsoförvaltningens huvuduppdrag är unga upp till 25 år och äldre än 65 år. Alltså 

huvudsakligen inte personer i yrkesför ålder.  

Sociala omsorgsförvaltningen ansvarar för biståndsbedömt stöd till medborgare med någon typ 

av funktionsnedsättning och har en stor kunskap om psykiska funktionsnedsättningar. Deras 

huvudsakliga målgrupp är personer som är 18-65 år.  

Arbetslivsförvaltningen är en viktig aktör. Arbetslivsförvaltningens målgrupp är personer som har 
en arbetsförmåga som överskrider 25 procent och som är 16-65 år. De har ett nära samarbete 
med samordningsförbundet och ansvarar för personligt ombud.  
 
I princip alla som bidragit till utredningen har varit överens om att vi ska ta tillvara det utbud som 
finns i Borås Stad. Utredningen har resulterat i ett förslag om en verksamhet, byggd på ett tätt 
samarbete mellan Fritid och Folkhälsoförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen.  
 
 

                                                 
1 Statlig offentlig utredning 2006:5 Ambition och ansvar. Nationell strategi för utveckling av 
samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder 
2 Uppskattning genom statistik från försäkringskassan 
3 Nilsson, I. et al (2014). Utanförskapets pris. Lund: Studentlitteratur 



Arbetlivsförvaltningen kommer också vara av stor vikt. Samarbete genom Personligt ombud 
kommer att vara en del av det. Kontakt med aktivitetshuset kan även vara ett komplement till 
Arbetslivsförvaltningens förberedande steg.  Det kan också vara ett första steg till kontakt med 
dem. 
 

6.2 Hur samarbetet kan byggas upp 

 

Det viktigaste i ett aktivitetshus är personalen 
 
 Lämplig person kan vara aktiveringspedagog som utbildats på yrkeshögskola. Runt dem ska det 
finnas ett tätt samarbete mellan Fritid och Folkhälsoförvaltningen och Sociala 
omsorgsförvaltning. 

 

 Aktiveringspedagogerna behöver ha styrgrupp som kan hjälpa dem att identifiera de 

största behoven. Det suicidpreventiva teamet som finns på Fritid och 

Folkhälsoförvaltningen skulle vara en bra styrgrupp för aktiveringspedagogerna. Det är 

ett forum där olika organisationer och professioner som möter målgruppen träffas. 

 Aktiveringspedagogerna behöver tillhöra en arbetsgrupp som de kan utbyta tankar med. I 
arbetsgemenskapen kan de behålla och utvidga sin kompetens. Det finns störst kunskap 
om målgruppen på Sociala omsorgsförvaltningen. Det är därför lämplig att de får ha sin 
hemvist där.  
 

 Aktiveringspedagoger behöver vara två. Erfarenhet från arbete i andra kommuner är 
viktigt att de är minst två, så att de alltid har någon att bolla med. De ska möjligheten att 
arbeta uppsökande och motiverande. 

 

 De ska vid bestämda tider finnas i lokaler som deltagarna vet att de kan hitta 
aktiveringspedagogerna. Lokalerna kan med fördel lånas av annan kommunal verksamhet 
eller föreningar som inte nyttjar sina lokaler fullt ut. 

 

6.3 Resurser som är nödvändiga för att möta och stödja utifrån de behov 
målgruppen har till studier, arbete samt meningsfull fritid 

 

Etablerade metoder 

De metoder som har störst evidens när det gäller stöd till och i arbete, studier och 

fritidsverksamhet utgår alla från den arbetsrehabiliterande metoden Individual Placement and Support 

(IPS). Den utgår från att man söker arbete på den öppna arbetsmarknaden utan föregående 

arbetsträning och utan biståndsbedömning. Deltagaren erbjuds stöd i att söka, få och behålla ett 

arbete4. Stöd ges till både arbetstagare och arbetsplats.  I Borås finns metoden på 

                                                 
4 Samtidigt forskas det vidare om arbetsrehabilitering och enligt senaste forskning bör stöd i 

arbete föras över från kommunernas arbetsmarknadsenheter till HR-avdelningar och 

företagshälsovården. Gustafsson, J.(2019)Breddad rekrytering i kommuner utifrån ett 

kompetensförsörjningsperspektiv. Örebro: Örebro universitet, Institutionen för 

hälsovetenskaper. 



vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen på Björkängen. Sjuhärads samordningsförbund 

driver ett projekt i samarbete med Arbetslivsförvaltningen med inslag av IPS. Metoden är 

däremot fortfarande inte en del av Arbetlivsförvaltningens ordinarie utbud. Sjuhärads 

samordningsförbund riktar sig också bara till personer som har en arbetsförmåga som överstiger 

25 %. 

Supported education (Sed), stöd i studier, är en vidareutveckling av IPS.  Supported education (Sed)är i 

socialstyrelsen riktlinjer en metod som ännu endast ska erbjudas inom ramen för forskning och 

utveckling. Den används ändå alltmer runt om i Sverige av olika organisationer. Den används av 

vissa kommuner, på något enstaka av arbetsförmedlingens kontor och av intresseorganisationer. I 

Borås Stad används inte metoden även om försök har gjorts på Arbetslivsförvaltningen.  

Vissa kommuner har IPS och eller Sed biståndsbedömda. Bland annat har Partille, Mölndal, 

Eskilstuna och Karlskoga former av IPS som biståndsbedömd insats. I Örebro finns Sed som 

biståndsbedömd insats. Skulle biståndsbeslut på insatserna införas skulle det bli Sociala 

omsorgsförvaltningens ansvar. Annars tillhör de nog Arbetslivsförvaltningens ansvar. Andra 

kommuner som Göteborg har valt att ha all sysselsättning för målgruppen som öppen 

verksamhet. 

Karlskronas kommun har utvecklat IPS vidare till IPS-fritid. IPS-fritid innebär att man stödjer 

individen i att hitta, börja och slutföra en fritidsaktivitet som finns i kommunens ordinära utbud. 

Deras arbete har tydligt visat att en aktivitet som bedrivs med stöd från Fritid och 

Folkhälsoförvaltningen, kan var att första steg mot återgång till arbete. Både föreningar som 

riktar sig direkt till målgruppen och föreningar som har aktiviteter som kan attrahera deltagarna är 

viktiga samarbetspartner. Ibland är det emellertid bra att det finns aktiviteter för en liten grupp 

med likartade svårigheter. I den lilla gruppen kan man skapa erfarenheter, kunskap och 

självkänsla som man kan ta med sig vidare i livet.5  

Det är den sistnämnda metoden som har störst berättigande i ett aktivitetshus. Övriga metoder 

har nog större berättigande på Jobb Borås Arbetslivsförvaltningen och eller Jobb resurs på 

Sociala omsorgsförvaltningen. En av aktiveringspedagogernas arbetsuppgifter blir att motivera 

deltagarna att ta kontakt med dessa verksamheter. 

 

Av den information som samlats in under utredningstiden framstår visst innehåll i 
verksamheten som särskilt viktigt 

Det är viktigt att fånga upp och stödja individens egen vilja att hitta sin väg mot återhämtning till 

psykisk hälsa. Individens behov kan variera över tid. I ett visst läge handlar det om att ha 

någonstans att vara, att kravlöst träffa andra människor i ett sammanhang. I ett annat läge handlar 

det om att ha något att göra, och i ytterligare ett annat handlar det om att få stöd att komma 

vidare till ett aktivt liv med studier eller arbete6. Centralt är att få tillhöra ett socialt sammanhang. 

Den nya verksamheten ska vara öppen, det vill säga inte bygga på biståndsbeslut. Det ökar 

tillgängligheten och ger möjligheten att fånga upp nya deltagare. Det är viktigt med bokat besök 

för första kontakt. Det är till för att bygga upp ett förtroende. Det avslutas lämpligen med en 

överenskommelse om ett återbesök vid bestämd tid och för en bestämd aktivitet, till exempel för 

                                                                                                                                                         
 
5 Personligt ombud(2017), Fontänhuset i Helsingborg och erfarenhet från projektet Ökad 
sysselsättning för personer med psykisk ohälsa. 
6 Socialstyrelsen (2018). Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd 



att läsa en tidning. Även om verksamheten är öppen är det viktigt att kunna erbjuda schemalagda 

uppföljningar7.  

Enskilda presumtiva deltagare har berättat att de vill ha möjligheten att bekanta sig med den 

öppna verksamheten redan under inläggning i slutenvården. De menar att det skulle bli lättare att 

söka upp den öppna verksamheten efter vårdtiden om de har ”ett ansikte”.  

Personer med psykisk ohälsa har även ofta sämre fysisk hälsa än den övriga befolkningen. Det 

har fler orsaker. Dels finns det kopplingar mellan genetiska anlag för psykisk ohälsa och metabola 

sjukdomar. Personer med psykisk ohälsa har oftare än andra levnadsvanor som påverkar den 

fysiska hälsan negativt. Medicinerna som används för behandling kan öka risken för metabola 

sjukdomar. Det sammantaget gör fysisk aktivitet och goda sömn och matvanor extra viktiga för 

personer med psykisk ohälsa. Aktiviteter som dessutom i sig påverkar det psykiska hälsan 

positivt.8 Personligt ombud har uppmärksammat behov av praktisk samhällskunskap och hjälp att 

söka bostad9. Det är alla sådana verksamheter skulle kunna organiseras speciellt för målgruppen. 

Skapande verksamhet efterfrågas. 

Eftersom personer med psykiska funktionsnedsättningar ofta lever under knappa ekonomiska 

förutsättningar får inte aktiviteterna kosta för mycket.  

Nödvändiga lokaler för små grupper 

 

 Kök. 

 Lokaler för skapande verksamhet. 

 Lokaler för fysisk aktivitet. 

 Möjlighet att bara vara diskutera och kanske göra läxor, soffor, TV med något spel. 

 

6.4 Viktiga samarbetsparter 

 

Förutom kommunen; Fritid och folkhälsoförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen 
inklusive boendestödet och Arbetslivsförvaltningen, finns flera tänkbara 
samarbetspartner  
 

 Svenska kyrkan. De har förutom diverse aktiviteter även samtalsmottagning som du själv 

bestämmer om du behöver eller inte. Även andra trossamfund kan säkert vara bra 

samarbetspartner. 

 

 Studieförbunden, som har utrustade lokaler som ibland står tomma. De kan också ha 

aktiviteter som kan intressera målgruppen. 

 

                                                 
7 Erfarenheter gjorda och sammanställda i den öppna verksamheten i Göteborg stad. 
8 Risö Bergerlinder, L-L. (2017). Psykisk ohälsa ökar risken för allvarliga fysiska sjukdomar. I 
Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa utgiven av NSPH och Hjärnkoll. 
9 Personligt ombud (2017). Erfarenhetsrapport. Borås: Borås stad 



 Föreningar, som har lokaler som inte används. De kan också ha aktiviteter som kan 

intressera målgruppen. 

 

 Regionen inte minst de personer som är anställda som Personligt egenerfaren resurs (Peer 

Support)10 i slutenvården som skulle kunna vara en aktiv samarbetspart. De kan följa med 

inneliggande patienter till ett först besök hos aktiveringspedagogerna. 

6.5 Lokalisering för största möjliga tillgänglighet 

 

För största möjliga tillgänglighet krävs hänsyn till flera aspekter 

 

 Nära till allmänna kommunikationer, förslagsvis någonstans längs busslinje 1:s sträckning. 

Det är den linjen med tätast trafik. 

 Gärna på promenadavstånd från Psykiatrins planerade nya kvarter på Södra Älvsborgs 

sjukhus i Borås. 

 God fysisk tillgänglighet 

 Behöver finnas tillgänglig på nätet i lämpligt forum. 

 Hemlik miljö. En del personer sig obekväma i miljöer som påminner om institution. 

 

6.6 Årliga driftskostnader 

Uteblivna insatser kan leda till att onödigt många funktionsnedsättningar blir livslånga. 
På sikt beräknas därför åtgärderna leda till en samhällsekonomisk vinst.  

Resurs Kostnad/år Kommentar 

Aktiveringspedagoger 

 

 

1 200 000 Inklusive 

kompetensutveckling 

Inköp och subventionering av 

aktiviteter till små grupper. 

Samt material 

300 000 En del av kostnaderna, till 

exempel hyreskostnader för de 

små grupperna, kommer 

troligtvis bli andra kommunala 

eller kommunalt stödda 

verksamheters inkomst 

 

                                                 
10 Peer Support är en ny yrkesgrupp i psykiatrin. Det är personer med egen erfarenhet av psykisk 
sjukdom som finns som stöd för patienterna och som bland annat följer med på promenader och 
till öppen verksamhet.  



 

 

7 Utvärdering av arbetet i projektet 

Arbetet med utvärderingen har resulterat i en satsning på kompetent personal istället för lokaler.  

Genom att prioritera kompetent personal framför lokaler minimeras risken att bygga upp en för 

stor verksamhet för antalet reella deltagare. 

Genom att börja med två personer med spetskompetens och sedan bygga ut verksamheten vid 

behov är ytterligare ett sätt att undvika detta. 

Genom att prioritera metoder som syftar till få ut deltagarna i kommunens ordinarie utbud av 

aktiviteter och stödfunktioner risken för att bygga upp parallella stödstrukturer och inlåsning.  

Genom att inte ha egna lokaler undviks också konkurrens med den ideella sektorn. 

Genom att ge aktiveringspedagogerna både en styrgrupp och arbetsgrupp säkerställs att de gör 

rätt saker på rätt sätt. 

Nästa steg är att i samförstånd för allas bästa för ögonen få till konkreta samarbeten med 

lämpliga föreningar och andra samarbetspartner. 

Det är också viktigt att titta på hur den nya verksamheten bäst marknadsförs.  

 

 

 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Katrin Andersson 
Handläggare 
033 358539 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-11-18 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00112 2.6.1.25 
 

  

 

Anslagsframställan för Färgargatans LSS-boende, 
Kyllared 1:90, Borås Stad 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens 
anslagsframställan avseende nybyggnation av Färgargatans LSS, Färgargatan 
18B, Kyllared 1:90.      

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplaneringen 2018-2020 framställt 
behov av ytterligare LSS-bostäder. Lokalförsörjningsnämnden öppnade 
förstudiekontot 2018-08-21. Lokalförsörjningsnämnden godkände 
projekteringsframställan 2019-01-22, vilken beslutades av Kommunstyrelsen 
2019-03-04.  

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Sociala omsorgsförvaltningen tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende nybyggnation av 
Färgargatans LSS, Färgargatan 18B, Kyllared 1:90.  

Boendet består av 6 lägenheter med tillhörande kök/ gemensamhetsutrymme i 
ett plan. Boendet kommer att få en gemensam altan, samt egna entréer utifrån. 

  

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

               

Beslutsunderlag 
1. Anslagsframställan för Färgargatans LSS-boende, Kyllared 1:90, Borås Stad                    

Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
 
 

 

Yvonne Persson  
Ordförande 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 

























 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Sprigg 
Handläggare 
033 357733 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-11-18 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00154 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Regler för förenklat beslutsfattande inom 
äldreomsorgen 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslag på regler för förenklat 
beslutsfattande inom äldreomsorgen och översänder remissvaret till Vård- och 
äldrenämnden.        

Sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om Vård- och 
äldrenämndens förslag på regler för förenklat beslutsfattande inom 
äldreomsorgen. 

Den 1 juli 2018 infördes bestämmelsen om förenklat beslutsfattande i 
socialtjänstlagen 4 kap. 2a§. Syftet är att ge kommuner möjlighet att bevilja äldre 
personer insatser inom äldreomsorg på ett enklare sätt.  

Förenklat beslutsfattande har inte som syfte att utöka omfattningen av insatser 
som i annat fall beviljas enligt traditionellt beslutsfattande med ansökan, 
utredning och beslut.  

Vård- och äldrenämnden avser att införa förenklat beslutsfattande för 
insatserna stöd med städning från 80 år, stöd med tvätt från 80 år, och digitalt 
stöd från 75 år, i enlighet med föreslagna regler.  

Förenklat beslutsfattande ska tillämpas från och med 1 april 2020.  

Sociala omsorgsnämnden avser att följa Vård- och äldrenämndens införande av 
reglerna enligt ovan och tillstyrker förslaget.              

Beslutsunderlag 
1. Missiv: Regler för förenklat beslutsfattande inom äldreomsorgen 
2. Regler för förenklat beslutsfattande inom äldreomsorgen 
3. Beslut VÄN: Regler för förenklat beslutsfattande inom äldreomsorgen                             

Beslutet expedieras till 
1. Vård- och äldrenämnden 
 
 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
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Remiss: Regler för förenklat beslutsfattande inom 

äldreomsorgen, remissunderlag 

 

Remissinstanser 

1. Sociala omsorgsnämnden 

2. Vård- och äldrenämndens lokala pensionärsråd 

 

Remissvaren ska ha kommit in till vård- och äldrenämnden senast den  

2019-11-22. Remissvaren skickas i elektronisk form till 

VAN.diarium@boras.se gärna i både word- och pdf-format och med filnamn 

som innehåller remissinstansens namn. Ange diarienummer VAN 2019-00212 

och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande ska innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för vård- och äldrenämnden. 

Yttranden ska alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

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

yttranden och protokollsanteckningar ska alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag ska inte sändas. 

Johan Norbelie 
Handläggare 
033 355306

mailto:VAN.diarium@boras.se
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Regler för förenklat beslutsfattande inom äldreomsorgen 

1 Inledning 

Följande regler gäller förenklat beslutsfattande enligt socialtjänstlagen 4 kap. 

2a§, för äldreomsorgen i Borås Stad.  

Den 1 juli 2018 infördes bestämmelsen om förenklat beslutsfattande i 

socialtjänstlagen 4 kap. 2a§. Bestämmelsen har innebörden att socialnämnden 

utan föregående behovsprövning får erbjuda hemtjänst till äldre personer. 

Syftet är att ge kommuner möjlighet att bevilja äldre personer insatser inom 

äldreomsorg på ett enklare sätt. Det är frivilligt för kommunerna att tillämpa 

förenklat beslutsfattande. 

Förenklat beslutsfattande har inte som syfte att utöka omfattningen av insatser 

som i annat fall beviljas enligt traditionellt beslutsfattande med ansökan, 

utredning och beslut. 

Socialtjänstlagens intentioner att insatserna ska stärka individens förmågor är 

alltjämt vägledande.  

2 Insatser och omfattning 

Borås Stad tillämpar förenklat beslutsfattande för äldre personer folkbokförda i 

Borås Stad. Följande insatser omfattas: 

- stöd med städning 

- stöd med tvätt 

- digitalt stöd 

Beviljat stöd ska utformas på ett sådant sätt att det ökar personens möjlighet att 

leva ett självständigt liv. Den enskilde ska få förutsättningar att ha inflytande 

över hur beviljade insatser planeras och utförs. 

Omfattningen av insatserna baseras på ett genomsnittligt behov.   

Besluten är tidsbegränsade och gäller i ett år då en uppföljning senast ska göras. 

 Stöd med städning 

Stöd med städning kan beviljas utifrån förenklat beslutsfattande för personer 

från 80 år folkbokförda i Borås Stad. Vid hushållsgemenskap ska den som 

ansöker vara minst 80 år.  

Stöd med städning beviljas en gång per hushåll var tredje vecka, och omfattar 

två rum och kök, hall och toalett. För insatsen debiteras avgift enligt gällande 

taxa. 

Stöd med städning omfattar även fönsterputsning och avfrostning av kyl och frys 

max två gånger per år.  

I de fall den enskilde har behov av städning utöver det som kan beviljas enligt 

reglerna för förenklat beslutsfattande överförs hela ärendet till att hanteras 

inom ramen för traditionellt beslutsfattande enligt 4 kap. 1§. 
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Regler för förenklat beslutsfattande inom äldreomsorgen 

Insatsen ska utföras tillsammans med den enskilde, som också ska delta i 

städningen utifrån egen förmåga. 

Större insatser som sanering, storstädning, flyttstädning eller städning av källare 

beviljas inte. Utesysslor som snöskottning eller gräsklippning beviljas inte. 

 Stöd med tvätt 

Stöd med tvätt kan beviljas utifrån förenklat beslutsfattande för personer från 

80 år folkbokförda i Borås Stad. Vid hushållsgemenskap ska den som ansöker 

vara minst 80 år. 

Stöd med tvätt beviljas en gång per hushåll varannan vecka, och omfattar även 

renbäddning. För insatsen debiteras avgift enligt gällande taxa. 

I de fall den enskilde har behov av stöd med tvätt utöver det som kan beviljas 

enligt reglerna för förenklat beslutsfattande överförs hela ärendet till att 

hanteras inom ramen för traditionellt beslutsfattande enligt 4 kap. 1§. 

Insatsen ska utföras tillsammans med den enskilde, som också ska delta i 

tvättmomentet utifrån egen förmåga. 

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

beviljas inte. 

 Digitalt stöd  

Digitalt stöd kan beviljas utifrån förenklat beslutsfattande för personer från 75 

år folkbokförda i Borås Stad.  

Digitalt stöd kan uppgå till max 8 timmar per person och år, fördelat på max 

fyra tillfällen. Om två personer i en hushållsgemenskap ansöker om digitalt stöd 

kan det beviljas med max 12 timmar per år, fördelat på max sex tillfällen. Båda 

ska vara minst 75 år. Insatsen är avgiftsfri. 

Insatsen beviljas inte enligt 4 kap. 1§.  

Digitalt stöd ska ge praktisk vägledning i olika tjänster och 

användningsområden såsom inköp online, möjligheter att upprätthålla sociala 

kontakter och delta i aktiviteter i och utanför hemmet. Insatsen ska ge 

individuellt utformad baskunskap om, och introduktion i, digitaliseringens 

grundläggande möjligheter. Insatsen ska även ge information om välfärdsteknik 

generellt, och dess möjligheter till delaktighet och självständighet. 

Digitalt stöd omfattar inte stöd eller rådgivning vid inköp av teknisk produkt. 

Inte heller installation, support eller reparation av produkter som inte fungerar. 

3 Motivering till valda ålderskriterier 

Ålderskriterierna för insatserna stöd med städning och stöd med tvätt motiveras 

genom att det vid 80 års ålder sker en tydlig ökning av andelen boråsare som 

erhåller hemtjänst, och att en liten andel får avslag. Andelen personer 80 år och 

äldre som har insatser av hemtjänsten är högre jämfört med åldersgruppen 65–
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Regler för förenklat beslutsfattande inom äldreomsorgen 

79 år. Det visar att det finns en tydlig skillnad mellan dessa båda gruppers 

behov. 

Ålderskriterierna för insatsen digitalt stöd motiveras genom att personer över 

75 år är den i särklass största gruppen som använder internet sällan eller inte 

alls. Utbildning i och användning av digital teknik och internet kan minska 

ensamhet hos äldre och ett eventuellt digitalt och socialt utanförskap. 

4 Utförare och LOV (lagen om valfrihetssystem) 

Insatserna stöd med städning och stöd med tvätt omfattas av LOV. Insatserna 

kan utföras av både den kommunala hemtjänsten och privata LOV-företag och 

det är upp till den enskilde att göra detta val inför att en insats ska påbörjas.  

Digitalt stöd omfattas inte av LOV. Insatsen utförs av Borås Stads 

förebyggande verksamhet. 
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Regler för förenklat beslutsfattande inom 

äldreomsorgen 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att skicka förslag på regler för förenklat 

beslutsfattande på remiss till sociala omsorgsnämnden och lokala 

pensionärsrådet.  

Sammanfattning 

Den 1 juli 2018 infördes bestämmelsen om förenklat beslutsfattande i 

socialtjänstlagen 4 kap. 2a§. Syftet är att ge kommuner möjlighet att bevilja äldre 

personer insatser inom äldreomsorg på ett enklare sätt. 

Förenklat beslutsfattande har inte som syfte att utöka omfattningen av insatser 

som i annat fall beviljas enligt traditionellt beslutsfattande med ansökan, 

utredning och beslut. 

Vård- och äldrenämnden avser att införa förenklat beslutsfattande för 

insatserna stöd med städning från 80 år, stöd med tvätt från 80 år, och digitalt stöd från 

75 år, i enlighet med föreslagna regler.  

Förenklat beslutsfattande ska tillämpas från och med 1 april 2020.              

Ärendet i sin helhet 

Den 1 juli 2018 infördes bestämmelsen om förenklat beslutsfattande i 

socialtjänstlagen 4 kap. 2a§. Bestämmelsen har innebörden att socialnämnden 

utan föregående behovsprövning får erbjuda hemtjänst till äldre personer. 

Syftet är att ge kommuner möjlighet att bevilja äldre personer insatser inom 

äldreomsorg på ett enklare sätt. Det är frivilligt för kommunerna att tillämpa 

förenklat beslutsfattande. 

Förenklat beslutsfattande har inte som syfte att utöka omfattningen av insatser 

som i annat fall beviljas enligt traditionellt beslutsfattande med ansökan, 

utredning och beslut. 

Socialtjänstlagens intentioner att insatserna ska stärka individens förmågor är 

alltjämt vägledande.  

Vård- och äldrenämnden avser att införa förenklat beslutsfattande för 

insatserna stöd med städning från 80 år, stöd med tvätt från 80 år, och digitalt stöd från 

75 år.  
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Förenklat beslutsfattande ska tillämpas från och med 1 april 2020. 

Motivering till valda insatser och ålderskriterier 

Den 17 juni 2019 tog vård- och äldrenämnden del av förvaltningens utredning 

av förutsättningar och konsekvenser av förenklat beslutsfattande inom 

äldreomsorgen (dnr. 2019-00145). Utredningen utgjorde ett kunskapsunderlag 

med ekonomiska beräkningar, analys och rekommendationer.  

Vård- och äldrenämnden har därefter valt att begränsa förenklat beslutsfattande 

till serviceinsatserna stöd med städning och stöd med tvätt, och insatsen digitalt 

stöd som syftar till att öka digitaliseringen och förebygga ett digitalt och socialt 

utanförskap bland seniorer.  

Den föreslagna omfattningen av insatserna utgår från samma omfattning som 

beviljas när insatserna behovsprövas. 

Ålderskriterierna för insatserna stöd med städning och stöd med tvätt motiveras 

genom att det vid den åldern sker en tydlig ökning av andelen boråsare som 

ansöker om hemtjänst, och att en liten andel får avslag. Andelen personer 80 år 

och äldre som har insatser av hemtjänsten är högre jämfört med åldersgruppen 

65–79 år. Det visar att det finns en tydlig skillnad mellan dessa båda gruppers 

behov. 

Ålderskriterierna för insatsen digitalt stöd motiveras genom att äldre över 75 år 

är den i särklass största gruppen som använder internet sällan eller inte alls.  

Handläggning och dokumentation 

Ett erbjudande om hemtjänstinsatser enligt förenklat beslutsfattande ska 

föregås av viss information till den äldre personen. Innan erbjudandet ska den 

äldre informeras om:  

 i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka 

utförandet av insatserna, 

 på vilket sätt kommunen följer upp insatserna, och 

 rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. 

Beslutet behöver endast innehålla information om de insatser, enligt 

kommunens regler, som den enskilde önskar och som kommunen beviljar. Det 

blir sedan en fråga för den som utför hemtjänstinsatserna att tillsammans med 

den som beviljats hemtjänst att upprätta en genomförandeplan och bestämma 

hur insatserna ska genomföras inom de angivna ramarna.  

Beslutet ska dokumenteras enligt 11 kap. 5 och 6 §§. 

Verksamheterna hemtjänst, biståndshandläggning och förebyggande ska ta fram 

rutiner för de nya och förändrade moment som beslutet om införande av 

förenklat beslutsfattande innebär. 

Utförande 

Insatserna stöd med städning och stöd med tvätt omfattas av lagen om 

valfrihetssystem (LOV). Insatserna kan utföras av både den kommunala 
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hemtjänsten och privata LOV-företag och det är upp till den enskilde att göra 

detta val inför att en insats ska påbörjas.  

Digitalt stöd omfattas inte av LOV. Insatsen utförs av Borås Stads 

förebyggande verksamhet. 

Avgifter 

Insatserna stöd med städning och stöd med tvätt enligt förenklat 

beslutsfattande är avgiftsbelagda och följer ordinarie taxan som fastställs av 

kommunfullmäktige.  

Insatsen digitalt stöd föreslås vara avgiftsfri. 

Lokala pensionärsrådets synpunkter 

Lokala pensionärsrådet har tagit del av den utredning om förenklat 

beslutsfattande som gjordes av Vård- och äldrenämnden våren 2019. Lokala 

pensionärsrådet lämnade följande synpunkter på utredningen och de 

rekommendationer den innehåller, vid sammanträdet den 14 augusti 2019: 

- Pensionärsrådet ser positivt på utredningen och syftet med förenklat beslutsfattande. 

- Det är viktigt att värna om kompetensen. Med kompetens avses flera faktorer, bl.a 

språk. 

- Det är viktigt att inte ta resurser från områden som inte fungerar. 

- Införandet får inte kosta för mycket och det får inte tas resurser från någon annan 

del av verksamheten. 

- Det är viktigt att antalet medarbetare inom hemtjänsten som brukare får besök av 

inte ökar. Kontinuitet och att träffa samma personal är viktigt 

Ekonomiska konsekvenser  

Vård- och äldrenämndens bedömning är att införandet av förenklat 

beslutsfattande inom stöd med städning och stöd med tvätt inte kommer att 

medföra några kostnadsökningar då omfattningen av det som beviljas genom 

förenklat beslutsfattande är i nivå med det som beviljas genom traditionellt 

beslutsfattande. Det föreslagna ålderskriteriet (80 år) är i nivå med den ålder då 

behovet av insatser i form av hemtjänst ökar. Det är sannolikt att det blir 

samma personer som beviljas insatser genom förenklat beslutsfattande, som 

annars skulle beviljats insatser genom traditionell handläggning och 

behovsbedömt beslutsfattande.  

Kostnaderna för insatsen digitalt stöd inryms inom den befintliga förebyggande 

verksamheten då de befintliga seniorhälskonsulenterna ska utföra insatsen. 

Vård- och äldreförvaltningen ska redovisa volymer och kostnader för förenklat 

beslutsfattande till vård- och äldrenämnden regelbundet. 

Beslutsunderlag 

1. Regler för förenklat beslutsfattande 

2. Missiv regler för förenklat beslutsfattande inom äldreomsorgen                                
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Samverkan 

Samverkan vid FSG 2019-10-23 

Beslutet expedieras till 

1. Lokala pensionärsrådet 

2. Sociala omsorgsnämnden 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Katrin Andersson 
Handläggare 
033 358539 
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Inbjudan till samråd för detaljplan för Lundaskog, 
Viared 7:3 m.fl. Borås Stad 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Samhällsbyggnadsnämndens detaljplan   
Lundaskog, Viared 7:3.      

Sammanfattning  
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om detaljplanen 
Lundaskog, Viared 7:3. 

Planens syfte är att möjliggöra för en ny mottagningsstation samt ej störande 
verksamheter. Syftet med planen är också att säkra naturmark runt bäcken som 
är utpekad i grönområdesplanen. Kompensationsåtgärder ska genomföras för 
ianspråktagande av mark inom naturområde med naturvärden genom 
förbättringsåtgärder för bäcken, som är en värdefull länk i stadens gröna 
infrastruktur. En ridå av grönska ska bibehållas mot bostäderna väster om 
planområdet.  

Sociala omsorgsnämnden vill framhålla vikten av att framkomligheten och 
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är god.  

              

Beslutsunderlag 
1. Inbjudan till samråd för Lundaskog, Viared 7:3      
2. Planbeskrivning -Detaljplan för Lundaskog, Viared 7:3 mfl, Lundåsen                              
 

Beslutet expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ PL 2019-2473 
BN2018-658  

 
Inbjudan till samråd för detaljplan för Lundaskog, Viared 7:3 
m.fl. Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en 
detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här inbjudan för att 
vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 25 oktober– 27 
november.  
 
Syfte och område 
Planområdet ligger öster om bostadsområdet Lundaskog och väster 
om Industrigatan i anslutning till Ramnaslättsrondellen. Gällande 
detaljplan för området är ”Detaljplan för del av Ramnaslätt” som vann 
laga kraft 2005. Den gällande planen P1015, anger natur och 
transformatorstation för det aktuella planområdet. 
 
Planens syfte är att möjliggöra för en ny mottagningsstation samt ej störande verksamheter. Syftet med planen är också 
att säkra naturmark runt bäcken som är utpekad i grönområdesplanen. Kompensationsåtgärder ska genomföras för 
ianspråktagande av mark inom naturområde med naturvärden genom förbättringsåtgärder för bäcken, som är en 
värdefull länk i stadens gröna infrastruktur. En ridå av grönska ska bibehållas mot bostäderna väster om planområdet. 
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att 
ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi  
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus med en presentation av detaljplaneprocessen och 
planförslaget i Stadshuset våning 7 samhällsbyggnadsnämndens sessionssal (på grund av renovering så används 
ingången från norr vid statyn Folktalaren), 6 november kl. 17-18:30 med presentation 17:30. På mötet kommer 
representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 27 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2018-658), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Du kan även skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Plankonsult Pauline Sandberg, tel: 0721- 46 81 50, e-post: pauline.sandberg@ramboll.se 
Planarkitekt Robin Enqvist, tel: 033-35 85 34, e-post: robin.enqvist@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-10-25  

mailto:robin
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se


Detaljplan för Lundaskog,

Viared 7:3 mfl, Lundåsen

BN 2018-658

Plan-
beskrivning

Samråd
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Sammanfattning
Syftet med planen är att möjliggöra för en ny 
mottagningsstation för Borås Elnät samt att möjliggöra för 
ickestörande verksamheter och kontor. Genom området 
rinner Ryssby-/Kvarnbäcken som är utpekad i stadens 
grönområdesplan och är en värdefull länk i stadens gröna 
infrastruktur. För att säkra naturvärdena runt bäcken 
planläggs marken som naturmark. Kompensationsåtgärder 
ska genomföras av exploatören för ianspråktagande av mark 
inom naturområde genom förbättringsåtgärder för Ryssby-/
Kvarnbäcken. Mot bostäderna väster om planområdet 
kommer en ridå av grönska att behållas.
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra för en ny mottagningsstation 
samt ej störande verksamheter. Syftet med planen är också 
att säkra naturmark runt Ryssby-/Kvarnbäcken som är 
utpekad i grönområdesplanen. Kompensationsåtgärder ska 
genomföras för ianspråktagande av mark inom naturområde 
med naturvärden genom förbättringsåtgärder för Ryssby-/
Kvarnbäcken, som är en värdefull länk i stadens gröna 
infrastruktur. En ridå av grönska ska bibehållas mot 
bostäderna väster om planområdet.

Planområde
Området ligger utmed Göteborgsvägen och Industrigatan 
i området Lundaskog, intill Ramnaslättsrondellen. 
Planområdet utgörs av naturmark. Planområdets storlek är 
cirka 5 hektar. Det är tre huvudsakliga markägare i området, 
Borås Stad samt två privata markägare. Delar av fastighet 
Viared 7:3 kommer att lösas in som allmän platsmark, Natur. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området är ”Detaljplan för del av 
Ramnaslätt” som vann laga kraft 2005. Den gällande planen 
P1015, anger natur och transformatorstation för det aktuella 
planområdet. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen yttrade sig 2018-09-17 §412 och 
§413 positivt till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar 
möjligheten att ändra detaljplanen under förutsättning att 
ej störande verksamhet är det som ska etableras på platsen 
samt att Borås Elnäts nya mottagningsstation innefattas i 
planarbetet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-10-
25 §252 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan och att båda planbeskedsansökningarna 
behandlas i en gemensam detaljplan.

Preliminär tidplan
Samråd  4:e kvartalet 2019 
Granskning 1:a kvartalet 2020 
Antagande 2:a kvartalet 2020 
Laga kraft 2:a kvartalet 2020

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. 

Byggstart för mottagningsstationen är beräknad till år 2020.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet ligger i industri- och handelsområdet 
Ramnaslätt som domineras av stora industribyggnader och 
handelsanläggningar med hårdgjorda ytor runt om. Väster 
om planområdet finns ett bostadsområde som utgörs av villor 
från olika tidsepoker. Planområdet utgörs av naturmark. 
I södra delen av planområdet finns en fördelningsstation 
från mitten av 1970-talet, som tillhör Borås Elnät. Intill 
Industrigatan i sydost finns även en liten nätstation från 2010.  

Ny bebyggelse
Planen medger nya byggrätter för verksamheter vilket 
innebär olika typer av ytkrävande verksamheter som har 
begränsad omgivningspåverkan. På grund av närheten till 
bostäderna väster om planområdet får verksamheterna inte 
vara störande. Det som medges kan röra sig om lokaler 
för serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder 
som till exempel fordonsservice, bilprovning eller liknande. 
Även verksamheter med behov av lokaler för material eller 
utrustning så som el- och byggföretag eller företag som 
erbjuder hushållsnära tjänster ingår. Utöver verksamheter 
tillåts även kontor.  

De nya byggrätterna planeras i två våningar, cirka 
8-9 meter höga. I planens sydöstra hörn utökas 
ytan för transformatorstation, vilket möjliggör en 
ny mottagningsstation för Borås Elnät. Den nya 
mottagningsstationen kommer ersätta den befintliga 
anläggningen som finns inom planområdet idag. Den nya 
mottagningsstationen kommer att uppföras strax väster om 
den befintliga fördelningsstationen. En mindre anläggning 
för Stadsnät/Splitvision som flyttar ut sin utrustning från den 
befintliga stationen kommer också att uppföras. Ytor kommer 
att hårdgöras inom området. Intill bäcken ska naturen 
behållas för att bevara livsmiljön för de arter som lever i och 
runt bäcken.

Stadsbild och gestaltning
För att säkra stadens framtida behov av driftsäker 
elförsörjning planeras det för nya ledningar runt Borås, 
som på sikt ska ersätta de befintliga. De nya ledningarna 
sträcker sig från Sjöbo via Kyllared, Bergsäter, Kråkered, 
Sobacken, Vinrankan och vidare in mot centrum och ut mot 
industriområden och landsbygd. Längs kabelsträckningen 
kommer ett antal mindre mottagningsstationer att byggas. 
Den nya mottagningsstationen i Lundaskog är en av dessa. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Lundaskog, Viared 7:3 mfl, Lundåsen, Borås Stad, upprättad den 23 oktober 2019. 
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Den befintliga fördelningsstationen ligger nedanför berget intill Ramnaslättsrondellen.

Planområdet utgörs av naturmark och är mycket kuperat.

FAKTA STATIONER

Mottagningsstation: Stor station. 
Matas in på 130 kV-nivå och 
omvandlar oftast spänningen 
till 10 kV-nivå för distribution 
till mindre nätstationer.

Fördelningsstation: Mellanstation. 
Omvandlar spänningen från 
30 kV-nivå ner till 10 kV-nivå 
för distribution till mindre 
nätstationer.

Nätstation: Liten station.  
Omvandlar spänningen från 
10 kV-nivå ner till 0,4 kV-nivå 
för distribution till kabelskåp.

Transformatorstation: Brett 
begrepp för en station 
som innehåller en kraft-/
distributionstransformator, 
t.ex. någon av ovanstående.
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Förslag till situationsplan framtagen efter exploatörens skiss.

3D-vy över området från sydost. (Sweco architects)

157

15
8

17
5

170

159

160

160

184
183

185

179

183

18
0

18
1

17
8

172

17
9

175

156

159

158

158 157

157

177

175

178

174

173

17
4

17
0

176

159

165

166

172

164

170

174

158

17
6

18
0

162

179

16
5

185

182

178

17
5

162

163

162

161

Lr

ga:1
ga:1

Lr

Lr

Lr

Lr

Lr Lr

Lr

2

1

2

1

1

3

8

6

6

4

2

3

9

5

4

6

1

7

7:4

5

1

4

8

2

3

2

7:3

s:1

7:1

s:2

1

s:46

1

2

10

22
11

5 7

19

1

6

7:1

1

3

1

LUNDADUNGEN

LUNDATUNET

LUNDAÄNGEN

VENTILEN

STOPPSKRUVEN

NITEN

LUNDASLÄNTEN

TAPPEN

Lu
nd

ås
av

äg
en

Lu
nd

sd
als

vä
ge

n

Industrigatan

Ramnaslättsrondellen
Lundabro

Lundbackavägen

Lundåsen

Bäckparken

6400300 6400300

11
33

00

6399900

11
29

00

2

TRÄSKRUVEN

100 m40100 20 30 50

ILLUSTRATIONSKARTA PLANBESTÄMMELSER

Viared 7:3 mfl, Lundaskog

Detaljplan för Lundåsen

Borås Stad, Västra Götalands län 201X-XX-XX

BN 2018-658

201X-XX-XX

201X-XX-XX

201X-XX-XX
Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Beslutsdatum Inst

Samrådshandling

2019-10-17 Reviderad 201X-XX-XX

Michaela Kleman
Planchef Planarkitekt, Ramboll

Pauline Sandberg

Skala 1:000 A1, 1:2000 A3

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2019-06-14

Upprättad 2019-09-04

Mätklass II
Grundkarta

E

GATA

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning
saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och
utformning är tillåten.

GRÄNSER

Allmänna platser
ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Gata

Plangräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

NaturNATUR

Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Begränsningar av markens bebyggande

Byggnad får inte upföras

Mark och vegetation

Utfart, stängsel

Utfartsförbud

Utformning

Högsta byggnadshöjd i meter0,0

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vunnit laga kraft

Genomförandetid

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitut, ledningsrätt

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

N

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK

Kvartersmark

Tekniska anläggningar

Placering

Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgränsp1

0:00 / 0:000

Karta ritad av Ramboll

SBN/
DEL.

SBN/
KF

SBN

Höjdsystem: Borås 1973 / RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

KontorK

Marken får inte hårdgöras eller användas för parkeringn1

Trädridå ska finnasn2

VÄG Väg

VerksamheterZ

Största byggnadsarea är 30 % av fastighetsarea inom
användningsområdet

e1

Största byggnadsarea 1000 m²e2

Byggnad ska placeras minst 6 meter från fastighetsgräns eller
sammanbyggas

p2

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan+0,0

Robin Enqvist
Planarkitekt

Markreservat för gemensamhetsanläggningg

Administrationsgräns
Möjliga angöringsvägar

Möjlig
angöringsväg

Ny mottagningsstation

Befintlig broNya verksamheter/
kontor



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 7

Lundaskog är ett område som domineras av industri och 
handel. I översiktsplanen från 2018 är Lundaskog utpekat 
som ett av de handelsområden i staden som ska utvecklas 
och ingå i den blandade stadsmiljön. Då planområdet är svårt 
att angöra på grund av begränsningar i angöringspunkter har 
bedömningen gjorts att planområdet i mindre utsträckning 
lämpar sig för handel. 

Marken i Lundaskog är kuperad och inom planområdet 
är höjdskillnaderna stora. Mellan marknivån i sydost, där 
marken är som lägst och den högsta punkten i planområdet 
i nordväst skiljer det cirka 23 meter. Däremellan skiftar 
marknivåerna i olika höjder. Större delen av den nya 
exploateringen planeras i planområdets södra och mellersta 
del. För att få till sammanhängande ytor som går att 
exploatera kommer delar att behöva sprängas bort och 
andra delar fyllas i. I planförslaget redovisas två olika 
angöringsvägar till området, en norr ifrån och en från sydost, 
se mer under rubriken Angöring och utfarter. Den norra 
tillfartsvägen kommer kräva ytterligare sprängning i berg och 
medföra höga bergsskärningar. 

Då planområdet gränsar till ett bostadsområde och de 
nya byggnaderna kommer att ligga på en högre nivå än 
bostäderna, är det av stor vikt att den nya bebyggelsen inte 
upplevs allt för dominant från bostadsområdet. För att skapa 
en buffertzon mellan bostäderna och den nya bebyggelsen 
kommer en 20 meter bred naturzon bevaras. Naturzonen 
får inte hårdgöras och ska förses med träd, buskar och 
annan växtlighet och fungera som en grön ridå mot den nya 
bebyggelsen. 

Den nya mottagningsstationen har en byggnadsarea på 
cirka 600 kvadratmeter och kommer placeras väster om 
den befintliga stationen på en yta där det är berg idag. 
För att möjliggöra en ny station på samma marknivå som 
den befintliga krävs att en del av berget sprängs bort. 
Detta kommer medföra en kraftig bergsskärning ner mot 
mottagningsstationen. Den befintliga fördelningsstationen 
kommer att rivas när den nya har tagits i bruk. På platsen där 
den befintliga stationen har legat kommer det i framtiden, 
om cirka 50 år att etableras en ny mottagningsstation när den 
som nu ska anläggas är uttjänad.

Historik och kulturmiljöer 
Inom planområdet kan det finnas rester av en tidigare kvarn, 
vilket namnet på bäcken och sjön nedströms området, 
Kvarnbäcken och Kvarnsjön, även tyder på. 

Bostäder
Planområdet gränsar till ett villaområde med cirka 170 villor. 
Planen medger inga nya bostäder.

Lundaskog är kuperat och många byggnader i området ligger på platåer. 

Industribyggnad på en platå med slänter ner mot Industrigatan.

Bostäderna väster om planområdet ligger också i kuperad terräng.

Häradsekonomisk karta över området från 1890-97. Källa Lantmäteriet.

Befintlig bro
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Arbetsplatser
Lundaskog är ett verksamhetsområde med flertalet 
arbetsplatser. Då planförslaget medger verksamheter och 
industri kommer ytterligare arbetsplatser att tillkomma i 
området.

Offentlig service
Ingen offentlig service finns i området.

Kommersiell service 
Kommersiell service och handel finns inom området 
idag. Viss kommersiell service kan tillkomma i och med 
planförslaget.

Tillgänglighet 
Planområdet är kuperat. Nya angöringsvägar till planområdet 
kommer att anläggas med en maxlutning på 5 %, vilket 
innebär att tillgängligheten för gående och cyklister klaras. 
Byggnadernas utformning kommer inte utgöra ett hinder för 
personer med funktionsvariationer.

Ljus- och skuggförhållanden
Ingen skuggstudie har tagits fram i samrådsskedet. 
Föreslagen exploatering bedöms inte ha betydande påverkan 
när det gäller skuggning för grannfastigheter.

3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet ligger cirka 1,6 kilometer från riksväg 40 och 
Viaredsmotet, varifrån även riksväg 27 kan nås. Gatunätet 
i området är storskaligt med få stora gator som främst är 
avsedda för biltrafik. Göteborgsvägen, som passerar söder 
om planområdet är en genomfartsled som förbinder de 
västra stadsdelarna Sandared och Sjömarken med centrala 
staden. Industrigatan som passerar öster om planområdet 
trafikförsörjer industriområdet och är en återvändsgata som 
avslutas i ett grustag. Väster om planområdet i villaområdet 
är gatustrukturen mer småskalig utan några genomfartsgator. 
I skogsområdet nordväst om planområdet finns upptrampade 
gångstigar.

Gångtrafik
Då området är ett utpräglat industri- och verksamhetsområde 
är gångvägarna få. Nyligen har en utbyggnad av separat 
gång- och cykelbana färdigställts längs med Göteborgsvägen. 
Inom villaområdet väster om planområdet finns mindre 
gator som lämpar sig för gångtrafik. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Göteborgsvägen har nyligen byggts ut med en separat 
cykelbana. Sandlidsgatan har utbyggd cykelbana i cirka 100 

meter. I övrigt är området inte utbyggt med cykelbanor. 
Nya cykelparkeringar löses inom kvartersmark. Antalet 
cykelparkeringar styrs av stadens parkeringsregler. 

Kollektivtrafik
Vid ombyggnaden av Göteborgsvägen har gatan försetts 
med separata busskörfält. Planområdet ligger mellan två 
busshållplatser längs med Göteborgsvägen. Cirka 200 
meter öster om planområdet och Ramnaslättsrondellen 
finns busshållplatsen Sandlid. Strax väster om planområdet 
finns busshållplatsen Lundåsavägen, cirka 300 meter från 
planområdet. Flertalet busslinjer trafikerar hållplatserna, 
både inom stadstrafiken och regional busstrafik. Till centrum 
och resecentrum är det 3,7 kilometer och sträckan tar drygt 
10 minuter med buss. 

Biltrafik och bilparkering 
Fler verksamheter i ett område bidrar med fler 
arbetstillfällen och därmed fler resor. För att ta sig med bil 
från Lundaskog och vidare mot Borås centrum belastas 
Rammnaslättsrondellen. För att ta sig med bil västerut 
belastas Lundaskogsrondellen som håller på att byggas ut till 
en dubbelfilig cirkulationsplats med beräknat färdigställande 
under år 2020. För resor mot Göteborg kommer även 
Viaredsmotet på riksväg 40 att belastas.

Att antalet resor ökar innebär dock inte att alla resor 
sker med bil. Genom att planområdet är försett med 
goda kollektivtrafik-, gång- och cykelförbindelser längs 
Göteborgsvägen kan flertalet resor ske med andra färdmedel 
än bil, och påverkan på trafiksystemet kan därmed bli 
mindre. Planområdets tillåtna användning och begränsade 
storlek bedöms inte alstra några större trafikmängder varför 
det statliga vägnätet inte kommer påverkas i någon nämnvärd 
omfattning.

En översiktlig beräkning med hjälp av Trafikverkets 
trafikalstringsverktyg visar att andelen resor med bil vid 
användningen småindustri/hantverkare uppgår till 76 %. Vid 
en maximal utbyggnad av planförslaget skulle det innebära 
260 resor med bil i årsdygnstrafik (ÅDT). Vid användningen 
kontor sjunker andelen bilar till 57% vilket skulle innebära 
132 resor med bil (ÅDT) vid ett maximalt utbyggt 
planförslag. För de övergripande trafikfrågorna kopplat till 
trafiksystemet, se under rubriken Övergripande trafikfrågor.

Parkering ska anläggas på kvartersmark. Antalet 
parkeringsplatser ska följa stadens parkeringsregler och 
ställas i relation till exploateringens omfattning, antalet 
sysselsatta samt besöksfrekvens. Är antalet sysselsatta 
inte känt ska lokalytorna ligga till grund för beräkning av 
parkeringsbehovet. Enligt parkeringsreglerna är behovstalet 
för kontor 16 parkeringsplatser/1000 kvm. Motsvarande 
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Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande. 

Angöring och utfarter
Angöringen till området kommer att ske från Industrigatan, 
då angöring från Göteborgsvägen inte är lämplig. 
Göteborgsvägen är ett av stadens största pendlingsstråk 
och har som tidigare nämnts nyligen byggts om för 
bussprioritering och med en separat gång- och cykelbana. 
Angöringen för mottagningsstationen kommer fortsatt att 
ske via den befintliga bron i planens sydöstra hörn. I nuläget 
är det inte klart om angöringen för den nya exploateringen 
kommer att ske söderifrån, via en ombyggd bro vid 
mottagningsstationen eller via fastigheten Tappen 1, i norra 
delen av planområdet. Ett tredje alternativ är att överfarten 
över bäcken i norr breddas. Detaljplanen möjliggör för 
alla tre lösningar i samrådsskedet. Huvudalternativet är att 
använda befintlig överfart i norr, då detta får minst negativ 
påverkan på bäcken.

siffra saknas för verksamheter i den vida bemärkelsen som 
planen medger. För industri är normen 6 platser/1000 kvm 
och för lager 3 platser/1000 kvm.

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till 
trafiksystemet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket 
arbetat med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. 
Åtgärdsvalsstudien Noden Borås tar hänsyn till stadens 
utveckling och förväntade trafikökning i ett övergripande 
perspektiv, och tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet 
för att hantera en växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga trafikmot i syfte 
att studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har 
för avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på 
sikt. Detta arbete har inletts och båda parter skisserar 
nu på en gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra 
samarbetsformer och metoder.

Översiktlig trafiksituation runt planområdet.
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Riksintressen
Riksväg 40 som utgör riksintresse ligger ca 1,6 kilometer 
från planområdet och bedöms inte påverkas negativt av 
detaljplanen. Trafikplatsen Viaredsmotet som ligger närmast 
planområdet och som i störst utsträckning kommer påverkas 
av trafiktillskottet från detaljplanen bedöms inte behöva 
åtgärder för att öka kapaciteten till följd av det aktuella 
detaljplaneförslaget. 

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp. Tomrör för dagvattenledningar finns 
under Göteborgsvägen.

Dagvatten
För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska 
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en 
effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas. 
Oljeavskiljare krävs vid fler än 20 parkeringsplatser.

Exploateringen ska inte innebära ett högre flöde av dagvatten 
ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört 
med innan förändringen.

Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att 
fastigheten efter ombyggnationen inte avleder mer 
dagvatten än motsvarande maxflödet vid ett 10-årsregn, 
jämfört med befintliga förhållanden, innan det avleds till 
allmänna dagvattenledningar. Dagvattenåtgärderna ska 
vara dimensionerade för ett 10-årsregn med tio minuters 
varaktighet. Dagvattenflödet ska beräknas utifrån ett 
10-årsregn med 10 minuters varaktighet, dels utifrån dagens 
situation och därefter utifrån framtida förhållanden då 
området exploaterats. Skillnaden i flöde skall utjämnas på 
tomtmark innan det avleds till dagvattenledning.

Värme
Fjärrvärmeledningar finns i Industrigatan. Området kan 
anslutas till fjärrvärme. 

El, tele och fiber
De markkablar som idag går till den befintliga 
fördelningsstationen kommer att skarvas och ledas in i den 
nya mottagningsstationen. 

Området för den nya exploateringen kommer att anslutas 
till el- och teleledningar. En liten nätstation för det 
nya verksamhetsområdets behov kan behövas inom 
verksamhetsområdet och planen medger en flexibel placering 
av denna beroende av områdets utformning. 

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets 
vägledningshandbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker 
och estetisk” följas. 

5. Mark
Natur och vegetation
Området är kuperat och består idag av naturmark, förutom 
delen för Borås Elnäts mottagningsstation. Området 
har tidigare varit skogsbeklätt, men är sedan några år 
tillbaka avverkat. I planområdets östra del rinner Ryssby-/
Kvarnbäcken. Runt bäcken finns en kantzon med främst 
lövträd. Den södra delen av bäcken inom planområdet 
omfattas av Viaredssjöns fiskevårdsområde och finns utmärkt 
på Länsstyrelsens informationskarta.

Biologisk mångfald
En naturvärdesinventering har tagits fram för området som 
inventerar skyddsvärda träd, fågelfauna, naturvårdsarter 
och invasiva arter (Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB, 
2019-06-11). Naturvärdesinventeringen ger även förslag 
på avgränsning till en ekologiskt funktionell kantzon 
runt bäcken. Då området ska angöras österifrån från 
Industrigatan, det vill säga någonstans över bäcken, ger 
naturvärdesinventeringen även förslag på lokalisering av 
brolägen. 

Inom det aktuella inventeringsområdet identifierades ett 
naturvärdesobjekt med förhöjda naturvärden. Naturvärdena 
bedömdes motsvara klass 3 (påtagliga naturvärden). 
Naturvärdesobjektet utgörs av Kvarnbäcken/Ryssbybäcken 
samt den omgivande trädklädda kantzonen. Vattenmiljöer 
som likt denna har kvar naturliga strukturer är på många 
håll en bristvara och de som finns kvar bör därför bevaras. 
I ett lokalt perspektiv bidrar naturvärdesobjekt i klass 3 i 
hög grad till den biologiska mångfalden eftersom det är i 
dessa områden som förutsättningar och livsmiljöer för olika 
arter finns, till skillnad från områden som inte klassas som 
naturvärdesobjekt alls. För att skydda dessa värden sparas 
ytan för den ekologiskt funktionella kantzonen som Natur i 
plankartan.

Inom inventeringsområdet noterades inga särskilt 
skyddsvärda träd men däremot två skyddsvärda träd, 
båda klibbalar, varav den ena ett hålträd. Ett bestånd 
av den invasiva främmande arten jätteloka noterades. 
Vid inventeringsbesöket noterades naturvårdsarterna 
lopplummer, som liksom alla lummerväxter är fridlyst i hela 
landet, samt vågig sidenmossa som är en skoglig signalart. 
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Öring har vid flertalet tillfällen fångats både uppströms 
och nedströms inventeringsområdet, senast 2018. Öringen 
är en signalart för vattenbiotoper med bland annat goda 
strömförhållanden och god beskuggning och den signalerar 
att biotopen är lämplig också för många andra arter. 

Fågelinventeringen resulterade i en lista på 21 arter av 
häckfåglar i området. De viktigaste fågelmiljöerna inom 
inventeringsområdet utgörs av den kvarvarande strandskogen 
längs med bäcken där diversiteten jämfört med övriga delar 
av området är högre vad avser fåglar. Andra livsmiljöer med 
bättre förutsättningar för fåglar är brynmiljöerna i områdets 
västra delar som idag gränsar till trädgårdsmark. Både 
strandskogen och brynmiljön mot bostäderna ska behållas 
som grönområden i planförslaget.

Kvarnsjön som är belägen sydväst om inventeringsområdet 
är, tillsammans med Kvarnbäcken nedströms sjön, registrerad 
i kommunens naturdatabas som ett område med mycket 
högt naturvärde (klass II). Detta tack vare det rika fågellivet, 
det delvis meandrande vattendraget med omgivande 
sumpskogar samt områdets värde som spridningskorridor för 
hasselmusen. Detta är relevant att ta hänsyn till också för det 
aktuella inventeringsområdet då felaktigt utförda åtgärder 
kan få negativa effekter även nedströms i vattensystemet, 
både vad gäller vattenkvalitet, sedimenttransport och 
förändrade vattenflöden. 

Området nedströms Kvarnsjön är en sumpskog utpekad av 
kommunen med mycket höga naturvärden. Området är även 
identifierat av skogsstyrelsen bestående av lövskog av typen 
översilningsskog (Skogsstyrelsen, 2019). Hela det aktuella 
inventeringsområdet ingår i en värdetrakt för skyddsvärda 
träd som Länsstyrelsen har pekat ut (Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, 2019). Några skyddsvärda träd finns dock 
inte noterade inom området sedan tidigare (ArtDatabanken, 
2019a).

Rekreation och kulturlandskap
Planområdet utgörs av naturmark men är ingen yta som är 
avsedd för rekreation. I och med att naturmarken kommer 
att ianspråktas sker en viss försämring för de närboende då 
naturmarken idag, trots att den är starkt kuperad, i viss mån 
kan nyttjas som rekreations- och lekyta.

I området finns inga tidigare kända kulturhistoriska 
lämningar eller fornminnen. 

Lagenligt skyddad natur
I området finns ingen lagenligt skyddad natur. Ryssby-/ 
Kvarnbäcken omfattas inte av strandskydd. 

Klimatanpassning
Det finns möjlighet att inom planområdet fördröja dagvatten, 
i dammar eller i diken. Viss bullerdämpning av buller från 
Industrigatan mot bostäderna i väster kan uppnås genom 
byggnadernas placering. 

Grönområdesplan
Stråk som är viktiga för djur- och växtlivet finns 
utpekade i stadens grönområdesplan. Dessa stråk har 
naturvärdesklassning II och sammanbinder grönområden i 
tätorter med omgivande naturmark och fungerar som viktiga 
spridningskorridorer. Dessa bör vara minst 20 meter breda 
och ha en sammanhängande vegetation, vara kontinuerliga 
samt fungera som spridningsvägar. Ryssby-/Kvarnbäcken är 
utpekad i stadens grönområdesplan. 

I naturvärdesinventeringen har en ekologiskt funktionell 
kantzon runt bäcken pekats ut. Kantzonen ska i varje 
avsnitt vara tillräckligt bred för att ge skugga och vindskydd 
både åt vattendraget så att vattnet kan hålla en jämn och 
låg temperatur och åt närmiljön runt bäcken där många 
landlevande arter finns. I detta fall då närområdet kommer 
bebyggas kommer kantzonen också ha en viktig funktion i att 
fånga upp dagvatten och de föroreningar, näringsämnen och 
partiklar som spolas ut från hårdgjorda ytor med det. I detta 
ingår även funktionen att dämpa de stora men ofta kortvariga 
flödestoppar som kan uppstå när kraftiga regn hamnar på 

Kartbild på den ekologiskt funktionella kantzonen runt bäcken. Källa Örnborg 
Kyrkander Biologi & Miljö AB.
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hårdgjorda ytor. 

Det som bedömts som minimum för en ekologiskt 
funktionell kantzon runt Ryssby/Kvarnbäcken har markerats 
i kartbilden på föregående sida. Där angränsande mark är 
fuktig har en bredare kantzon avgränsats medan den har 
gjorts något smalare där strandkanten består av fastmark. 
Den avgränsning som gjorts innebär på flera ställen att den 
befintliga kantzonen behöver förstärkas genom att träd, i 
första hand lövträd och buskar, tillåts återetablera sig utmed 
bäcken. Önskvärt vore att även bredda kantzonen i nordöstra 
hörnet, utmed Industrigatan, men detta har inte bedömts 
som rimligt utan där handlar det om att låta de träd som står 
få vara kvar och växa till. 
 
Förutom att kantzonen behöver vara tillräckligt bred kan 
den också i befintliga delar förbättras. Det finns partier 
med gran som med fördel till stor del bör tas bort genom 
försiktig manuell röjning/gallring och ersättas med löv. Även 
den granunderväxt som kommer i lövdominerade partier 
bör hållas tillbaka. Anledningen till detta är att granen 
är försurande vilket även kommer påverka vattendragets 
kvalitet. Riktlinjen bör vara att ju närmare bäcken desto färre 
granar ska det finnas i kantzonen.

Kompensationsåtgärder
I enlighet med Kommunstyrelsens beslut ska 
kompensationsåtgärder tillämpas på grund av att området 
genom det gröna stråket Ryssby-/Kvarnbäcken är utpekat 
i Grönområdesplanen. Åtgärderna ska genomföras för 
ianspråktagande av naturmark med påtagliga naturvärden. 
Kompensationen föreslås bestå av värdehöjande åtgärder för 
arter. Exempel på detta är avhjälpning av vandringshinder 
i den del av bäcken som är kulverterad, fågelholkar samt 
röjning av gran och återplantering av lövträd utmed bäcken. 
Kompensationsåtgärderna ska bekostas av exploatören och 
vara utförda i samband med detaljplanens färdigställande. 
Park- och skogsavdelningen ansvarar och bekostar framtida 
drift och underhåll av platsen för kompensationsåtgärderna.

Geoteknik och Radon
En geoteknisk utredning har tagits fram (WSP, 2019-09-12). 
Jorden består överst generellt av ett tunt lager mulljord, 
därunder återfinns morän som vilar på berg. Lokalt i sydväst 
finns ett mindre område med sannolikt organisk jord där 
sannolikt vatten tidvis blir ståendes. Berget går i dagen på 
flera ställen inom området. Där det är störst nivåskillnad är 
det mest ytligt berg. Berggrunden utgörs enligt SGU:s karta 
av sur intrusivbergart (granit, granodiorit, monzonit mm). 
Några stabilitetsproblem bedöms inte föreligga, främst på 
grund av liten skärningshöjd och måttlig lutning.  

Vid bergschakt inom planområdet ska ny bergslänt 
efter sprängningsarbeten och bergrensning besiktigas 
av bergsakkunnig för bestämning av eventuellt behov 
och omfattning av bergförstärkning. Inför bergschakt 
inom planområdet ska en riskanalys avseende 
sprängningsarbetenas påverkan på kringliggande byggnader 
upprättas. 

Området generellt kan betraktas som torrt eftersom det 
utgörs av en höjd och dagvattnet i närområdet leds bort via 
ån. Där marknivån är lägst kan vatten intill Göteborgsvägen 
dock förekomma på 1-2 meters djup. 

Sättningsförhållandena i morän är mycket goda. Några 
nämnvärda sättningar uppkommer inte i moränmarken med 
hänsyn till de begränsade jorddjupen under förutsättning att 
det befintliga mullhaltiga ytjordlagret schaktas bort under 
blivande byggnader och uppfyllnader.

Stabiliteten i nuvarande förhållanden är generellt 
tillfredsställande och någon risk för spontana skred eller 
ras finns inte med undantag av ett lokalt ställe närmast ån 
där erosion uppstått i tidigare sträckning av ån. Enklast är 
att fylla igen den gamla sträckan där erosion förkommit 
med naturlig jord från närområdet. Hänsyn ska tas till 
naturvärdena varför detta alternativ eventuellt inte är 
möjligt. Slänter bör generellt inte vara brantare än 1:1.5 i den 

Växtligheten utmed bäcken domineras av lövträd, men inslag av gran förekommer.
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sandiga moränen. Ett alternativ är att ny bebyggelse placeras 
på ett sådant avstånd att det inte påverkar detta område. 
Noterbart är dock att om det planeras att utföras schakter 
intill nederkant på ett blockområde, måste hänsyn tas till att 
stabilitetsproblem då kan uppstå om släntlutningen ökar.

Grundläggning av byggnader kommer huvudsakligen att 
utföras på berg eller på utlagda fyllnadsmassor av packad 
sprängsten. Naturlig lagrad sandig morän kan också utgöra 
undergrund för framtida byggnader med tanke på att detta 
inte kan betraktas som lös jord. Inom lägre våtmarksområden 
kan det komma att krävas viss utskiftning och återfyllning 
för att få bort den lösa friktionsjorden med hög organisk halt.

Sammanfattningsvis består området generellt av mycket 
begränsade jordlager av friktionsjord som innebär att inga 
grundförstärkningar krävs, vilket är positivt. Det krävs 
dock en anpassning av byggnadernas nivåer med hänsyn 
till bergets nivå så att mängden bergschakt och fyllning blir 
lagom omfattande. Även val av infartsvägens läge kräver 
anpassning till terrängen.

Förorenad mark
Det finns inget som tyder på att det finns risk för förekomst 
av markföroreningar då marken inom planområdet aldrig 
varit bebyggd, bortsett från platsen för fördelningsstationen i 
planområdets sydöstra hörn. 

Om det längre fram i processen uppkommer misstanke 
om att det finns föroreningar i marken ska en utredning 
som klargör detta tas fram. Vid rivning av den befintliga 
fördelningsstationen ska marken undersökas. Om marken är 
förorenad ska jorden tas bort och fyllas med rena massor.  

För sprängning inom planlagt område krävs 
polismyndighetens tillstånd (3 kap 6 § Ordningslagen, 
1993:1617). Vid utförande ska en sprängfirma kontakta 
en besiktningsfirma som avgör vilka hus i närheten av 
sprängplatsen som behöver besiktigas. Vilka hus som blir 
aktuella beror på flera saker till exempel vilken marktyp 
grunden står på, vilken typ av grund eller vad huset är byggt 
av för material. Det finns en rekommendation att hus inom 
50 meter från sprängplatsen bör besiktigas, men det beror 
också på omständigheterna.

6. Vatten
Översvämningsrisk
Viss risk för översvämning föreligger i den sydöstra delen av 
planområdet enligt detaljerad översvämningskartering för 
Borås Stad, upprättad 2010. För att undvika översvämningar 
vid skyfall ska marken höjdsättas och utformas så att vatten 

ges möjlighet att avrinna bort från byggnader. Området runt 
mottagningsstationen måste också utformas så att vatten från 
Kvarnbäcken inte riskerar att översvämma anläggningen.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där 
vissa av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. 
Det finns miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i 
normer för grundvatten och ytvatten. Det finns även 
miljökvalitetsnormer för buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat efter 
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag 
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används 
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god 
kemisk status.

Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av 
föreslagen planåtgärd.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är 

Kartbild ur Borås Stads översvämningskartering.
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Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2019-06-14

Upprättad 2019-09-04

Mätklass II
Grundkarta

E

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning
saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och
utformning är tillåten.

GRÄNSER

Allmänna platser
ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Plangräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

NaturNATUR

Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Begränsningar av markens bebyggande

Byggnad får inte uppföras

Mark och vegetation

Utfart, stängsel

Utfartsförbud

Utformning

Högsta byggnadshöjd i meter0,0

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vunnit laga kraft

Genomförandetid

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitut, ledningsrätt

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

N

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK

Kvartersmark

Tekniska anläggningar

Placering

Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgränsp1

0:00 / 0:000

Karta ritad av Ramboll

DEL

SBN

SBN/
KF

Höjdsystem: Borås 1973 / RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

KontorK

Marken får inte hårdgöras eller användas för parkeringn1

Trädridå ska finnasn2

VÄG Väg

Verksamheter, ej störandeZ

Största byggnadsarea är 35% av fastighetsarean inom
egenskapsområdet om fastighetsarean är minst 300 m2.

e1

Största byggnadsarea är 70% av fastighetsarean om
fastighetsarean understiger 300 m2. Området får indelas i
maximalt 60 fastigheter.

e2

Byggnad ska placeras minst 6 meter från fastighetsgräns eller
sammanbyggas i fastighetsgräns

p2

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan+0,0

Robin Enqvist
Planarkitekt

Administrativgräns

Markreservat för gemensamhetsanläggning för tillfartg

Marken ska utformas så att dagvattenfördröjning kan anordnas.
Dagvattenfördröjning, magasin eller annan åtgärd, ska anordnas för motsvarande
minst 3 m3 per 100m2 hårdgjordyta inom kvartersmark.

Byggnadsteknik

Största byggnadsarea 1000 m²e3
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Detaljplan för Lundaskog

Borås Stad, Västra Götalands län

BN 2018-658

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Beslutsdatum Inst

Samrådshandling

2019-10-23

Michaela Kleman
Planchef Planarkitekt, Ramboll

Pauline Sandberg

Skala 1:000 A1, 1:2000 A3

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2019-06-14

Upprättad 2019-09-04

Mätklass II
Grundkarta

E

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning
saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och
utformning är tillåten.

GRÄNSER

Allmänna platser
ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Plangräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

NaturNATUR

Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Begränsningar av markens bebyggande

Byggnad får inte uppföras

Mark och vegetation

Utfart, stängsel

Utfartsförbud

Utformning

Högsta byggnadshöjd i meter0,0

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vunnit laga kraft

Genomförandetid

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitut, ledningsrätt

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

N

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK

Kvartersmark

Tekniska anläggningar

Placering

Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgränsp1

0:00 / 0:000

Karta ritad av Ramboll

DEL

SBN

SBN/
KF

Höjdsystem: Borås 1973 / RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

KontorK

Marken får inte hårdgöras eller användas för parkeringn1

Trädridå ska finnasn2

VÄG Väg

Verksamheter, ej störandeZ

Största byggnadsarea är 35% av fastighetsarean inom
egenskapsområdet om fastighetsarean är minst 300 m2.

e1

Största byggnadsarea är 70% av fastighetsarean om
fastighetsarean understiger 300 m2. Området får indelas i
maximalt 60 fastigheter.

e2

Byggnad ska placeras minst 6 meter från fastighetsgräns eller
sammanbyggas i fastighetsgräns

p2

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan+0,0

Robin Enqvist
Planarkitekt

Administrativgräns

Markreservat för gemensamhetsanläggning för tillfartg

Marken ska utformas så att dagvattenfördröjning kan anordnas.
Dagvattenfördröjning, magasin eller annan åtgärd, ska anordnas för motsvarande
minst 3 m3 per 100m2 hårdgjordyta inom kvartersmark.

Byggnadsteknik

Största byggnadsarea 1000 m²e3
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detsamma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De 
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, 
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status.

Genom planområdet rinner Ryssby-/Kvarnbäcken. Bäcken 
har i vattenförvaltningen bedömts ha enbart måttlig 
ekologisk status och den uppnår ej god kemisk status. Den 
negativa påverkan som listas för bäcken som helhet är 
vandringshinder, dåliga kantzoner, skogsbruk, påverkan från 
försurning (kalkas), samt föroreningar och gifter (kvicksilver 
och PBDE) (Vattenmyndigheten et al., 2019).

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat 
släckvatten skapas. Området bör därför planeras på ett 
sådant sätt att släckvatten förhindras från att nå Ryssby-/
Kvarnbäcken. Detta kan exempelvis göras genom att 
tillskapa fördröjningsytor såsom diken inom någon del av 
planområdet. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet 
förses med en ventil som kan stängas för att hindra att 
släckvatten sprids vid eventuell brand. Vilken lösning som 
blir aktuell avgörs i samband med byggnation. 

7. Sociala perspektiv
Genom att mark som är svårutnyttjad ianspråktas, kan en ny 
mottagningsstation möjliggöras, som är en del av att säkra 
stadens framtida behov av driftsäker elförsörjning. Då planen 
endast medger ickestörande verksamheter och kontor kan 
etableringen fungera som en buffert mellan industrierna i 
området och bostäderna, samt utgöra ett visst bullerskydd för 
vägbullret från Göteborgsvägen och Industrigatan.

Trygghet
Nya arbetstillfällen skapas i och med tillkomsten av nya 
verksamheter. I och med att det kommer röra sig fler 
människor i området kan det komma att upplevas tryggare. 

Identitet
Området kommer bebyggas med verksamheter och/eller 
kontor vilket kommer knyta an till övriga verksamheter i 
området. Mot bostäderna i väster är det viktigt att fasaderna 
inte blir för långa och monotona. Mellan bostäderna och de 
nya verksamheterna kommer en växtförsedd zon på cirka 20 

meter sparas. Detta för att få en mjukare övergång mellan 
bostäderna och verksamheterna samt att behålla värdefull 
grönska både för människor och djur.

Mötesplatser
Inom planområdet skapas inga nya mötesplatser på allmän 
plats.

8. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre 
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. På 
andra sidan Industrigatan, nordväst om planområdet finns 
industrier med skyddsavstånd, som bland annat hanterar 
bekämpningsmedel och bränslen.

Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en 
målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: ”det 
ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga 
effekter på människors hälsa”. Normen efterföljs när strävan 
är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av 
omgivningsbuller. 

I planområdet planläggs inga bostäder som kan bli störda av 
buller. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till något 
buller som kan störa omkringliggande bostäder.

Ljusstörningar
Området bör ljussättas på ett genomtänkt sätt så att det inte 
stör närboende. 

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning 
med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, 
luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att 
skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav 
som ställs genom vårt medlemskap i EU. 

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. 
Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och 
vägar i tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, 
småskalig vedeldning och energiproduktion påverkar 
halterna.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna bedöms 
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inte överskridas på platsen och de bedöms heller inte att 
överskridas på grund av den nya bebyggelse som tillåts i 
detaljplanen.

Luftföroreningar
Då planen endast medger ickestörande verksamheter 
och kontor kommer inga verksamheter som släpper ut 
luftföroreningar tillåtas.

Elektromagnetiska fält
Viss risk för elektromagnetiska fält föreligger intill 
mottagningsstationen. Men då stationen kommer anläggas 
nedanför berget, kommer detta fält avgränsas mot övrig 
bebyggelse. Elektriska fält avskärmas av vegetation och 
byggmaterial men det gör inte magnetiska fält. Då den 
nya transformatorn kommer stå inomhus till skillnad 
från de befintliga transformatorerna som står utomhus, 
så kommer de elektriska fälten från transformatorn 
avskärmas på ett bättre sätt när den nya stationen tagits 
i bruk. Borås Elnät ställer som krav vid upphandling av 
stationer att elektromagnetiska fält från anläggningen och 
anslutna ledningar ska begränsas till så låga värden som 
möjligt genom placering och avskärmning. Magnetiska 
fält från anläggningen får inte överskrida 2,0 μT 10 m 
från byggnaders ytterväggar. Detta kan jämföras med 
Strålskyddsmyndighetens allmänna råd SSMFS 2008:18 där 
referensvärdet 100 μT framgår för frekvensen 50 Hz. Den 
nya mottagningsstationen kommer placeras cirka 20 meter 
från de nya verksamheterna.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen VÄG syftar till att möjliggöra en utbyggnad av 
Göteborgsvägen på längre sikt. NATUR betyder att området 
ska ha kvar sin användning som natur då området har viktiga 
biologiska funktioner.

Huvudmannaskap allmänna platser
Kommunen är huvudman för allmänna platser inom 
planområdet. Det innebär att det är kommunen som ska äga 
och ansvara för skötsel av platserna.

Kvartersmark
Bokstaven E står för tekniska anläggningar och möjliggör 
för den nya mottagningsstationen och en liten teknisk 
anläggning närmast Industrigatan. Inom KZE-området 
möjliggörs även för en teknisk anläggning då en liten 
nätstation kan behövas för det nya verksamhetsområdets 
behov. Exakt placering är dock inte fastlagd i planskedet.

K står för kontor och Z står för ej störande verksamheter. 
Verksamheter är en bred bestämmelse och kan innehålla 
olika typer av ytkrävande verksamheter som har 

begränsad omgivningspåverkan. Det ingår lokaler för 
serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder. 
Det kan till exempel vara fordonsservice, bilprovning eller 
liknande. Även verksamheter med behov av lokaler för 
material eller utrustning så som el- och byggföretag eller 
företag som erbjuder hushållsnära tjänster ingår. Handel 
med varor som produceras inom området kan ingå i 
användningen. Det handlar då framför allt om partihandel. 
I mindre utsträckning får även försäljning till enskilda 
förekomma med varor som producerats i området. Handel 
med skrymmande varor ingår också i användningen. Sådan 
handel som möbelvaruhus eller trädgårdshandel ingår inte 
i användnigen. Utbildningar med behov av stort utrymme 
eller med viss omgivningspåverkan, som utbildningar inom 
bygg- eller fordonsteknik kan inrymmas i användningen. I 
användningen ingår även komplement till verksamheten, så 
som parkering och kontor.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Prickad mark på plankartan innebär att byggnader inte får 
uppföras. 

Utnyttjandegraden reglerar i hur stor utsträckning 
marken får bebyggas. Bestämmelsen e1 innebär att största 
byggnadsarea är 35 % av fastighetsarean för respektive 
fastighet inom egenskapsområdet, vilket innebär att den så 
kallade prickade marken inte räknas in när byggnadsarean 
beräknas. Bestämmelsen e1 gäller för fastigheter som är 
300 m2 eller större. För fastigheter mindre än 300 m2 gäller 
istället e2 som innebär en största byggnadsarea på 70 % 
av fastighetsarean. Området kan delas upp i maximalt 60 
fastigheter. Detta möjliggör att området kan bebyggas med 
små verksamhetslokaler i radhustyp där varje ”radhus” 
kan avstyckas som egen fastighet. Detta förutsätter att det 
kvarstår en större omkringliggande fastighet som används 
gemensamt för interntrafik, parkering och uppställningsytor 
med mera.

Bestämmelsen e3 innebär att största byggnadsarea är 1000 m2.

Marken och vegetationen regleras genom bestämmelsen n1 
som innebär att marken inte får hårdgöras eller användas till 
parkering. Bestämmelsen n2 reglerar att en trädridå ska finnas 
mellan bostäderna och den nya exploateringen.

Det råder utfartsförbud mot Göteborgsvägen och utfart mot 
Lundalsvägen är inte heller möjlig då det området inte får 
hårdgöras och att en trädridå ska finnas där. Detta innebär 
att all angöring till planområdet måste ske mot Industrigatan. 

Placering av byggnaderna regleras genom bestämmelserna 
p1 och p2, där p1 innebär att byggnad ska placeras minst 4 
meter från fastighetsgräns. Bestämmelsen p2 innebär att 
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byggnader ska placeras minst 6 meter från fastighetsgräns 
eller sammanbyggas i fastighetsgräns. Det senare för att 
möjliggöra för en fastighetsindelning av området där 
verksamheterna är sammanbyggda. 

Högsta byggnadshöjd regleras dels som högsta byggnadshöjd 
i meter och dels som högsta nockhöjd i meter över angivet 
nollplan. 

Bestämmelsen g reglerar markreservat för 
gemensamhetsanläggning. Bestämmelsen finns för 
att underlätta för en infart via en annan fastighet. 
Genomförandetiden för detaljplanen är fem år. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt 
att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte 
ändras utan att synnerliga skäl föreligger.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås Stads vision 2025 beskriver stadens visioner och 
strategier inför 2025. Följande punkter från visionen ligger i 
linje med detaljplanen:

 » Företagandet växer genom samverkan   
- Genom att möjliggöra för fler verksamheter i området.

 » Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt   
- Genom att skydda och kompensera bäcken i området. 

Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 
Följande planeringsprinciper berörs i detaljplanen:

 » Gröna och blå strukturer

 » Näringsliv, arbetsplatser och handel

Miljömål
Bland de nationella miljömålen berörs framför allt 
miljömålen: 

 » Levande sjöar och vattendrag

 » Ett rikt djur- och växtliv

 » Säker strålmiljö

Regionala tilläggsmål i Västra Götaland: 1. Ökat antal arter 
i vardagslandskapet. År 2020 ska vardagslandskapet uppvisa 
en ökning av antalet arter. 2. God miljö för pollinerare. 

År 2020 ska miljön för pollinerare inte försämrats, baserat 
på att: Antalet arter av vildbin ska ha ökat, jämfört med 
utgångsläget år 2010. Antalet tambisamhällen som dör under 
vintern ska ha minskat till mindre än 10 procent. 3. Ökad 
kunskap om skyddsvärda träd. År 2020 ska förekomsten 
av skyddsvärda träd vara känd i länets samtliga kommuner 
och markägarna informerade om trädens värden. 4. Ökad 
kunskap om främmande arter. År 2020 ska förekomsten av 
främmande invasiva arter i Västra Götalands län inte ha ökat, 
jämfört med tidigare undersökning från år 2009. 

Bland de kommunala miljömålen berörs Etappmål 3b, som 
handlar om att ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur 
värnas i översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner. När 
nya områden exploateras eller utökas, får gröna ytor inte 
per automatik betraktas som ledig byggmark. När små 
detaljplaner tas fram behöver hänsyn tas till den gröna 
strukturen även utanför planområdet.  

Grönområdesplan
Se text under rubriken Grönområdesplan på sidan 11.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. Till exempel under rubriker som bebyggelsestruktur, 
buller eller risk.

Undersökning om betydande 
miljöpåverkan 
En undersökning om betydande miljöpåverkan har gjorts. 
Undersökningen har kommit fram till att det är viktigt att 
belysa följande frågor i detaljplanen: 

 » Bevarande av naturmark längs med bäcken

 » Anpassning av byggnation nära befintliga bostäder

 » Naturvärden samt djurs och växters 
spridningsmöjligheter

 » Översvämning

 » Vattenkvalitet

Slutsatsen är att miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.
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12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatörer inom planområdet ansvarar för samtliga 
respektive åtgärder gällande utförande och kostnader i 
byggnads- och anläggningsarbeten inom kvartersmark. Det 
innefattar byggnationer med tillhörande anläggningar och 
anslutningar, parkering samt in- och utfart till respektive 
område. 

Kompensationsåtgärder ska genomföras av exploatörer 
inom planområdet för ianspråktagande av mark inom 
naturområde. Detta ska ske genom förbättringsåtgärder för 
Ryssby-/Kvarnbäcken.

 » Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av 
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och 
dagvatten. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

 » Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell 
utbyggnad av fjärrvärme. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

 » Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna 
anläggningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Se 
rubrik 4. Teknisk försörjning.

 » För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör 
som exploatören tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk 
försörjning.

Avtal
Köpeavtal eller avtal om fastighetsreglering kommer att 
upprättas med privat exploatör gällande mark som planerats 
som allmän platsmark och som exploatören överlåter till 
Borås Stad. I avtalet regleras även mark som planläggs som 
kvartersmark och som Borås Stad överlåter till exploatören. 

Exploateringsavtal upprättas mellan Borås Stad och den 
privata exploatören. Avtalet kommer bland annat reglera 
kompensationsåtgärder på allmän platsmark. 

Köpeavtal eller avtal om fastighetsreglering kommer att 
upprättas mellan Borås Elnät AB och Borås Stad gällande del 
av Viared 7:1. 

Exploateringsavtal upprättas mellan Borås Stad och 
Borås Elnät AB. Avtalet kommer bland annat reglera 
kompensationsåtgärder på allmän platsmark. 

Innan detaljplanen antas ska både köpeavtal och 
exploateringsavtal undertecknas och godkännas av 
Kommunstyrelsen.

Ledningar
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära 
anslutning till planområdet:

 » Borås Energi och Miljö AB, fjärrvärme, vatten och 
avlopp

 » Borås Elnät AB, el

 » Borås Stad, belysning

 » Skanova, tele

Ytterligare ledningsägare kan tillkomma vid kontroll via 
Ledningskollen.

Borås Energi och Miljö AB har en fjärrvärmeledning i 
osäkert läge vid de möjliga angöringsvägarna i norra delen 
av detaljplanen. Eventuell flytt av denna ledning bekostas av 
exploatören.

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall utfö-
raren i god tid kontakta berörda ledningsägare för utsättning.

Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförararens ansvar 
att undersöka.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar del av Borås Viared 7:1, 7:2 och 7:4 
som ägs av Borås Stad, Borås Viared 7:3 som är privatägd 
fastighet samt Tappen 1 som är privatbolagsägd.

Gemensamhetsanläggning

 » En gemensamhetsanläggning kan komma att bildas för 
att säkerställa en gemensam in- och utfart för fastighe-
terna Tappen 1 och Viared 7:3.

Fastighetskonsekvenser Viared 7:1

 » Område 4, 1079 kvm från Borås Stads fastighet Viared 
7:1 överlåts till exploatören.

 » Område 6, 2638 kvm från Borås Stads fastighet Viared 
7:1 överlåts till Borås Elnät AB.
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Fastighetskonsekvenser Viared 7:2

 » Område 2, 254 kvm från Borås Stads fastighet Viared 
7:2 överlåts till exploatören.

Fastighetskonsekvenser Viared 7:4

 » Område 1, 915 kvm från Borås Stads fastighet Viared 
7:4 överlåts till exploatören.

Fastighetskonsekvenser Viared 7:3

 » Byggrätt för kontor, verksamheter och teknisk-
anläggning (KZE) tillskapas inom kvartersmark för 
Viared 7:3.

 » Område 1, 915 kvm från Borås Stads fastighet Viared 
7:4 överlåts till exploatören.

 » Område 2, 254 kvm från Borås Stads fastighet Viared 
7:2 överlåts till exploatören

 » Område 3, 3430 kvm från exploatörens fastighet Viared 
7:3 överlåts till Borås Stad.

 » Område 4, 1079 kvm från Borås Stads fastighet Viared 
7:1 överlåts till exploatören.

 » Område 5, 1447 kvm från exploatörens fastighet Viared 
7:3 överlåts till Borås Elnät AB.

 » Område 7, 3621 kvm från exploatörens fastighet Viared 
7:3 överlåts till Borås Stad.

 » Fastigheten Viared 7:3 får del i gemensamhetsanlägg-
ning som bildas för att säkerställa in och utfart över 
fastigheten Tappen 1.

Kartbild som illustrerar markbyten.
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Fastighetskonsekvenser för Tappen 1

 » Fastigheten Tappen 1 får del i gemensamhetsanläggning 
som bildas för att säkerställa in och utfart till Viared 
7:3.

Ekonomi
Samtliga åtgärder inom kvartersmark bekostas av 
exploatören. Det innebär samtliga utredningar, tillstånd och 
utbyggnader av tekniska anläggningar samt byggnader. 

Åtgärder på allmän plats som ska bekostas av exploatörer 
regleras i exploateringsavtal.

Detaljplanen tillskapar ny byggrätt för kontor och verksamhet 
(KZE) inom kvartersmark för Viared 7:3, vilket ökar 
fastighetens marknadsvärde.

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

Borås Energi och Miljö AB (BEM) får kostnader för 
framdragning till tomtgräns/omläggning av vatten, 
spillvatten och dagvattenanläggningar. 
Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom 
anslutningsavgifter då byggnader inom planområdet ansluts 
till det allmänna va-nätet.

Borås Elnät AB får kostnader för framdragning av 
elledningar till tomtgräns.
Borås Elnät AB får intäkter genom anslutningsavgiften då 
nya byggnader ansluts till elnätet.

Tekniska nämnden får ökade kostnader av allmän platsmark 
mark då framtida drift och underhåll gällande Ryssby-/
Kvarnbäcken läggs på tekniska nämnden. 

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga 
kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  

2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte 
tas ut.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Naturvärdesinventering (Örnborg Kyrkander Biologi & 
Miljö AB, 2019-06-11). 

 » Översiktlig geoteknisk utredning (WSP, 2019-09-12).

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads 
Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av 
en arbetsgrupp med representanter från kommunala 
förvaltningar. Plankonsult har varit Ramboll genom Karin 
Dahlin och Pauline Sandberg. Handläggare från Borås Stad 
har varit Robin Enqvist.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Pauline Sandberg 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult Ramboll 

Stadsledningskansliet - Mark- och exploateringsavdelningen

Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter 
i ett tidigt skede av planeringen. Dock ger ett planprogram 
inga byggrätter. När förslaget på ett planprogram är färdigt, 
skickas det ut på samråd till alla som påverkas av de 
planerade åtgärderna. Processen för planprogram är kortare 
än processen för detaljplan, och kan godkännas direkt efter 
samråd. När planprogrammet är godkänt, kan vi göra en 
detaljplan. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 
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skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex 
månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan



 

 

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(2) 

Datum 
2019-11-18 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00004 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.       

Delegationsbeslut 
2019-10-09 
Protokoll från Sociala omsorgsförvaltningens lokala samverkansgrupp – LSG 
Dnr SON 2019-00033 2.3.1.1 
 
2019-10-14 
Protokoll från Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp  FSG 
 
2019-10-17 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2019-00122 3.7.2.0 
 
2019-10-17 
Komplettering i ärende till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
Dnr SON 2019-00104 3.7.2.0 
 
2019-10-21 
Protokoll Sociala omsorgsnämndens socialutskott 
 
2019-10-28 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2019-00123 3.7.2.0 
 
2019-11-05 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2019-00120 3.7.2.0 
 
2019-11-05 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2019-00121 3.7.2.0 
 
 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

               

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Marita Magnusson 
Handläggare 
033 358161 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-11-18 

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. 2019-10-09 

Beslut från Kommunfullmäktige 2019-09-26, § 217, ansvarsfördelning och 
process kopplat till sociala bostäder 
Dnr KS 2018-00648 1.3.1.1 

 
2. 2019-10-15 

För kännedom inkommet beslut 2019-10-14 från JO Riksdagens 
ombudsmän – ärendet avslutas 
Dnr SON 2019-00148 3.7.2.25 

 
3. 2019-10-18 

Dom 2019-10-15 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2327-19 
 
4. 2019-10-23 

Beslut 2019-10-18 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om tillsyn 
av ej verkställt beslut – ärendet avslutas 
Dnr SON 2018-00147 1.1.3.1 

 
5. 2019-10-25 

Beslut 2019-10-18 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om tillsyn 
av ej verkställt beslut – ärendet avslutas 
Dnr SON 2018-00145 1.1.3.1 

 
6. 2019-10-25 

Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 6318-18 
 
7. 2019-10-28 

Beslut från Kommunfullmäktige 2019-09-30 om Kommunfullmäktiges och 
Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2020 
Dnr KS 2019-00794 1.1.1.0 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

8. 2019-10-28 
Beslut 2019-10-24 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om 
anmälan enligt lex Sarah – ärendet avslutas 
Dnr SON 2019-00104 3.7.2.0 

 
9. 2019-10-29 

Beslut 2019-10-25 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 2464-19 
 

10. 2019-10-29 
Dom 2019-10-25 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 784-19 

 
11. 2019-10-30 

Dom 2019-10-29 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1621-19 
 

12. 2019-10-30 
Dom 2019-10-29 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1658-19 

 
13. 2019-10-30 

Dom 2019-10-29 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 579-19 
 

14. 2019-10-30 
Dom 2019-10-25 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5531-18 

 
15. 2019-11-01 

Dom 2019-10-31 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4089-18 
 

16. 2019-11-05 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3435-19 

 
 

 
               

 
Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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