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Datum 
2021-04-12 

 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämndens ledamöter kallas härmed till sammanträde 
måndagen den 19 april 2021 kl. 17:30. 
 
Plats:  Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 6, 
sammanträdesrum Visen 
 
Sammanträdet inleds med genomgång och beslut av eventuella  
sekretessärenden kl. 17.30 – ca 17.35. 
 
Observera att endast presidiets ledamöter kan delta på plats. Övriga ledamöter 
deltar via Teams-länk som skickas ut inför sammanträdet. 
 
Sociala omsorgsnämnden har beslutat att inte ta emot besök från allmänheten 
under sammanträdet. Beslutet har fattats för att minska smittspridning av 
coronaviruset. Nämnden tar emot frågor från allmänheten via 
synpunktshanteringen. 
 
 
Yvonne Persson 
Sociala omsorgsnämndens 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 

Partigruppmöten för politisk beredning sammanträdesdagen (plan 5) 

Mitt S-samverkan, sammanträdesrummet Granen, kl. 16.30             
Moderaterna och Kristdemokraterna, sammanträdesrummet Tallen, kl. 16.30 
Sverigedemokraterna, sammanträdesrummet Sälgen, kl. 16.30 

OBS – Även gruppmötena bör genomföras på distans så långt det är möjligt. 
Förslagsvis kan gruppledaren sitta i mötesrummet på förvaltningen och hålla i 
mötet. 

Förhinder anmäls alltid till David Englund, 033 353854 eller via e-post: 
david.englund@boras.se 
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Ärende 

1. Beredning av ärenden i gruppmöte 
   

2. Val av protokolljusterare 
   

3. Förvaltningen informerar 
   

4. Information: Donationsstiftelse G E Ågren 
Dnr 2019-00091 1.1.3.1 1 

5. Månadsuppföljning ekonomi t.o.m. mars 2021 
Dnr 2021-00038 1.2.4.1 1 

6. Remiss: Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024 
Dnr 2021-00024 1.1.3.1 1 

7. Rapport: Utvärdering av Program för ett tillgängligt samhälle SON 
Dnr 2021-00058 1.1.3.25 1 

8. Initiativärende - utredning kostnader för egna boenden 
Dnr 2020-00029 1.1.3.1 1 

9. Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2021-00001 1.1.3.1 1 

10. Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 
Dnr 2021-00002 1.1.3.1 1 

11. Övriga frågor 
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Remiss: Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 
2021-2024 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Arbetslivsnämndens Program mot 
hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024.         

Sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden har fått en remiss från Arbetslivsnämnden med 
begäran om synpunkter på Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 
2021-2024. Svar ska ha inkommit senast 30 april 2021.  

Det övergripande syftet med programmet anges vara att förebygga 
hedersrelaterat våld och förtryck i Borås Stad. Detta ska göras genom att 
utveckla och kvalitetssäkra stadens arbete så att utsatta får det stöd och skydd 
som de behöver för att leva ett liv fritt från våld och förtryck och som är 
förenligt med svensk lagstiftning och de mänskliga rättigheterna.  

Ärendet i sin helhet 
Det övergripande syftet med programmet anges vara att förebygga 
hedersrelaterat våld och förtryck i Borås Stad. Detta ska göras genom att 
utveckla och kvalitetssäkra stadens arbete så att utsatta får det stöd och skydd 
som de behöver för att leva ett liv fritt från våld och förtryck som är förenligt 
med svensk lagstiftning och de mänskliga rättigheterna. 
 
För att förhindra att individer utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är det 
centralt att ha kännedom om det hedersrelaterade våldets och förtryckets 
uttryckssätt och underliggande mekanismer. Det förutsätter enligt programmet 
att verksamheter som kommer i kontakt med hedersutsatta har kompetensen 
och kunskap i att identifiera dessa uttryck och att se till så att individen får stöd 
i sin situation. Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, 
Individ- och familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden ska med stöd av 
Arbetslivsförvaltningen samverka med nämnder och förvaltningar och 
gemensamt bidra till att öka kunskapen, arbeta rättighetsbaserat samt öka 
tillgängligheten.       
 
För att målet ska uppnås ska: 
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1. Kunskapen om hedersrelaterat förtryck stärkas bland alla 
yrkesverksamma i Borås Stad som arbetar på operativ och strategisk 
nivå med människor.  

2. Samverkan mellan nämnderna/förvaltningarna ska säkerställas i syfte att 
kvalitetssäkra arbetet med hedersutsatta i Borås Stad,  

 

För att förhindra att individer utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är det 
centralt att ha kännedom om det hedersrelaterade våldets och förtryckets 
uttryckssätt och underliggande mekanismer. Det förutsätter att verksamheter 
som kommer i kontakt med hedersutsatta har kompetensen och kunskap i att 
identifiera dessa uttryck och att se till så att individen får stöd i sin situation. 

Ytterst kommer Arbetslivsförvaltningen att ansvara för programmet och dess 
uppföljning. 

Sociala omsorgsnämnden ser i stort positivt på Borås Stads program mot 
hedersrelaterat våld och förtryck, men vill i sammanhanget framhålla att 
individer med funktionsvariationer kan vara dubbelt utsatta vilket ställer än 
större krav på särskilda kunskaper och individuellt riktat stöd för gruppen.   

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Borås Stads Program mot hedersrelaterat våld och förtryck.                                

Samverkan 
Anmäls vid nästa FSG 

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Remiss: Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 

2021-2024 

 

Remissinstanser 

1. Fritids- & folkhälsonämnden 

2. Förskolenämnden 

3. Grundskolenämnden 

4. Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnden 

5. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

6. Kulturnämnden 

7. Lokalförsörjningsnämnden 

8. Miljö- & konsumentnämnden 

9. Samhällsbyggnadsnämnden 

10. Servicenämnden 

11. Sociala omsorgsnämnden 

12. Tekniska nämnden 

13. Vård- & äldrenämnden 

14. Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgarinflytande 

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetslivsnämnden senast den 2021-04-30. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ALN.diarium@boras.se. 

Ange diarienummer ALN 2021-00004 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 Arbetslivsnämnden. 

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. 
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Lennart Gustavsson 
Handläggare 
033-35 33 98
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Fastställt av:  

Datum: xxxx-xx-xx (blir datumet i Kf) 

För revidering ansvarar: Arbetslivsnämnden 

För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Arbetslivsnämnden 

Dnr: 2021-00004 

Dokumentet gäller för: Arbetslivsnämnden Förskolenämnden, Grundskolenämnden,  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, och  

Individ- och familjeomsorgsnämnden  

Dokumentet gäller till och med: 2024 

  



Inledning 
I Borås Stad används regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck formulerad i 

propositionen 2019/20:131 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet som innefattar begränsningen 

av främst flickor och kvinnor men även pojkar och mäns liv samt påtryckningar och våld som 

syftar till att upprätthålla familjens kontroll över individen. Det är kopplat till en uppsättning 

normer om våldsanvändning (våldsnormer) och uppfattning om oskuld (oskuldsnormer) som 

bygger på patriarkala och/eller heteronormativa föreställningar.  

 

Utmärkande för det hedersrelaterade våldet och förtrycket är att det utförs kollektivt. Det sker ofta 

inom en familj och/eller släkt. Individens egna intressen och handlingar anses vara underordnat 

familjens eller släktens intressen och individens relationer och sexualitet är en angelägenhet för hela 

familjen. Om individens handlingar inte ligger i linje med normerna anses det kunna påverka 

familjens anseende. Således innefattar hedersnormerna uppfattningar om att bland annat familjens 

rykte och anseende är nära sammanhängt med de kvinnliga familjemedlemmarnas kyskhet och 

oskuld och ”deras faktiska och påstådda beteende i förhållande till dessa ideal.” Individer som 

försöker att bryta normerna kan råka ut allvarliga konsekvenser av familjen och/eller släkten.  

 

I hederskontexten är det ofta männen som bestämmer men även kvinnor kan utöva förtrycket. 

Även pojkar och unga män kan vara utsatta för hot och olika former av kontroll samt 

äktenskapstvång. Pojkar förväntas i stor utsträckning bevaka och kontrollera sina kvinnliga 

släktingar.  Således kan ett offer även ha rollen som förövare beroende på kontexten. 

Begränsningarna kan innefatta vilken klädsel man får ha på sig, vem man får umgås med och/eller 

ens rörelsefrihet till att man inte får välja utbildning, arbete, vem man får gifta sig med eller om 

äktenskapsskillnad. Konsekvenserna av detta är många. Bland annat kan det leda till psykiska och 

somatiska besvär som stress, huvudvärk, ont i magen, sömnsvårigheter och nedstämdhet. 

Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor kan också räknas som 

företeelser utmärkande för hedersrelaterat våld och förtryck. HBTQ-personer och personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar är grupper som anses vara särskilt utsatta inom 

hederskontexten. 

Syfte och mål 
Det övergripande syftet med programmet är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck i 

Borås Stad. Detta ska göras genom att utveckla och kvalitetssäkra stadens arbete så att utsatta får 

det stöd och skydd som de behöver för att leva ett liv fritt från våld och förtryck och som är 

förenligt med svensk lagstiftning och de mänskliga rättigheterna. För att målet ska uppnås ska:   

1. Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck stärkas bland alla yrkesverksamma i 

Borås Stad som arbetar på operativ och strategisk nivå med människor.  

2. Samverkan mellan nämnderna/förvaltningarna ska säkerställas i syfte att kvalitetssäkra 

arbetet med hedersutsatta i Borås Stad.  



Verksamheternas uppdrag 
För att förhindra att individer utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är det centralt att ha 

kännedom om det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryckssätt och underliggande 

mekanismer. Det förutsätter att verksamheter som kommer i kontakt med hedersutsatta har 

kompetensen och kunskap i att identifiera dessa uttryck och att se till så att individen får stöd i 

sin situation.  

Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden 

och Arbetslivsnämnden ska med stöd av Arbetslivsförvaltningen samverka med nämnder och 

förvaltningar och gemensamt bidra till att:  

- Öka kunskapen 

Alla som arbetar i ovannämnda förvaltningar på operativ och strategisk nivå med 

människor ska gå en grundutbildning i hedersrelaterat våld och förtryck som samordnas 

av Arbetslivsförvaltningen.  

 

- Arbeta rättighetsbaserat  

En central del i att stärka Borås Stads arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck är att 

aktivt arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv. Detta innebär att allt arbete mot 

hedersrelaterat våld och förtryck ska utgå från de grundläggande rättigheterna och de 

mänskliga rättigheterna. 

 

- Öka tillgängligheten  

Borås Stads kommunikationsarbete inom området för hedersrelaterat våld och förtryck 

ska rikta sig till utsatta och yrkesverksamma. 

 

Uppföljning 

Arbetlivsnämnden följer upp programmet vartannat år.  
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Rapport: Utvärdering av Program för ett tillgängligt 
samhälle SON 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner rapport om utvärdering av Program för 
ett tillgängligt samhälle och lägger rapporten till handlingarna.        

Sammanfattning 
Syftet med program för ett tillgängligt samhälle är att ge vägledning för att 
säkerställa att personer med funktionsnedsättning får samma möjligheter som 
andra att utöva sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. Utvärderingens 
syfte var att undersöka programmets relevans, måluppfyllelse och 
genomförande.  

Utvärderingen skedde under hösten 2020. Den bygger på intervjuer, enkät till 
förvaltningschefer (FC), verkställande direktörer (VD) samt föreningar, budget 
beskrivningen och Synpunkthanteringssystem 2018- 2020. 

Resultatet visar att det finns god förståelse för funktionshinderfrågor inom 
ledningen och många förvaltningar och bolag arbetar med tillgänglighetsfrågor. 
Resultatet visar också att det inte är så många tjänstepersoner som känner till 
programmet även om de arbetar med tillgänglighet. Effekten blev att 
programmet inte används som stöd i det dagliga arbetet. Många FC/VD och 
föreningar tycker att tillgänglighetsperspektivet ska vara integrerad i det dagliga 
arbetet i hela staden och staden säkerställer att tillgänglighet är ett prioriterat 
område.               

Beslutsunderlag 
1. Rapport – Utvärdering av program för ett tillgängligt samhälle                            
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 

Utvärderingsrapport 
Program för ett tillgängligt samhälle 2016 – 2020. 
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Introduktion 
Program för ett tillgängligt samhälle är ett av fjorton program som stadens nämnder 

och bolagsstyrelser ska utgå ifrån när de planerar och följer upp sitt arbete för att nå 

stadens mål om en stad för alla. Det bygger på FN- konventionen om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning, den nationella funktionshinderpolitiken och på 

stadens vision 2025.  

Syftet med programmet är att ge vägledning för att säkerställa att personer med 

funktionsnedsättning får samma möjligheter som andra att utöva sina demokratiska 

rättigheter och skyldigheter. I programmet tydliggörs stadens inriktning för arbetet. 

Programmet pekar ut sex områden som är prioriterade för staden att arbeta med: 

1. Öka kunskapen om situationen för personer med funktionsnedsättning 
(artikel 8)  

Borås Stad ska genom ökade kunskaper om och kontakter med personer med 

funktionsnedsättning förändra attityder, undanröja fördomar, samt underlätta 

för dem att använda sina demokratiska rättigheter. Kunskapen om kapacitet 

och kunnande hos personer med funktionsnedsättning ska ökas.  

2. Öka tillgängligheten (artikel 9)  

Borås Stad har en god fysisk tillgänglighet. Vi ska fortsätta att utveckla 

tillgänglighet ur alla aspekter, med Västra Götalandsregionens riktlinjer och 

standard som grund för arbetet. Fram tom 2020 ska tillgänglighet för personer 

med kognitiva funktionshinder prioriteras.  

3. Minska våld och andra övergrepp (artikel 16)  

Personer med funktionsnedsättning och deras familjer samt personal ska få 

stöd, information och utbildning för att motverka våld och tvång.  

4. Utbildning för alla (artikel 24)  



 

Ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska ha lika möjligheter som 

andra till skola och utbildning, liksom barn till vårdnadshavare vars 

funktionsnedsättning begränsar deras möjlighet att stödja barnet i skolarbetet. 

Alla elever har rätt till det stöd de behöver för att ha möjlighet att nå målen. 

Verksamheterna ska arbeta inkluderande.  

5. Fler människor i arbete (artikel 27)  

Borås Stad ska vara ett föredöme och verka för lika möjligheter till produktivt 

och inkomstbringande arbete för personer med funktionsnedsättning, och 

medverka till att de får en meningsfull sysselsättning. Kapacitet och kunnande 

hos personer med funktionsnedsättning ska tas tillvara.  

6. Öka möjligheterna för en aktiv fritid (artikel 30)  

Fritids- och idrottsanläggningar ska vara tillgängliga för alla. Borås Stad ska ge 

möjligheter för personer med funktionsnedsättning att delta i kulturlivet som 

andra. Det är angeläget att planera och underlätta och ge stöd så alla utifrån 

sina behov kan delta i aktiviteter och göra bra hälsoval.  

Alla nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att genomföra och förverkliga 

programmet. Detta görs inom ramen för ordinarie planering och uppföljning av 

verksamheten. Programmet utgör vidare en grund för samverkan inom staden och för 

samråd med de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning 

samt andra berörda aktörer och ansvariga huvudmän. Programmet* åtföljs sedan av 

en handlingsplan. 

*Programmen och handlingsplanen är i sin genomförandefas. 

Syfte och frågeställningar 
Att utvärdera handlar om att beskriva, förklara, värdera och föreslå utifrån 

systematiskt insamlade och analyserade data. Det är det förklarande och värderande 

arbetet som skiljer utvärdering från uppföljning. Uppföljning handlar om att registrera 

och beskriva ett händelseförlopp, det vill säga svara på frågan vad som har hänt, 

medan utvärdering också svarar på frågan varför något har hänt eller inte har hänt. 



 

Utvärderingens syfte var att undersöka programmets relevans, måluppfyllelse och 

genomförande. Utvärderingen ska besvara följande frågor: 

• Är förvaltningar och bolag beredda att arbeta med tillgänglighet? 

• I vilken utsträckning används programmet i praktiken?  

• Vilka indikatorer finns?  

Datainsamlingsmetoder och deltagare  
Utvärderingen bygger på:  

• Intervjuer.  

• Enkät till förvaltningschefer, verkställande direktörer (VD) samt föreningar. 

• Budget beskrivningen 2019 – 2020. 

• Synpunkthanteringssystem 2018- 2020. 

Intervjuer 
Intervjuer används för att få djupare kunskap om hur programmet används. Sju 

personer var tillfrågade, två svarade inte, en tackade nej, och fyra tackade ja.  Av de 

dessa som tackade ja, har en person svarat på frågorna via mejl.  

Enkät 
Två typer av enkäter skapades. En riktat till förvaltningschefer och en riktat till 

funktionshinderföreningar samt pensionärsföreningar. 

Enkäten till alla förvaltningschefer (FC) 

och VD i Borås ger bilder av kunskap 

och perspektivet i ledningsgruppen. 

Enkäten skickades i november 2020. 

Påminnelser skickades efter två veckor 

till de som inte hade svarat. Sexton 

svarade på enkäten, en svarsfrekvens 

på 67 procent.  

 

24 
FC och VD

22
’Korrekta’ adress

16 
svarar på enkäten



 

Enkäten till föreningar skickades i 

början av december. Enkäten till 

föreningar som är medlem i 

samarbetsorgan, skickades enkäten till 

samarbetsorganorganisationen som 

sedan ska skickas vidare till deras 

medlemmar. Påminnelser skickades ut 

efter två veckor till de som inte hade 

svarat. Fjorton svarade på enkäten, en 

svarsfrekvens på 43,75 procent. 

Budget 
Vi gick också igenom 2020 budget beskrivningen som är tillgängligt via STRATSYS. 

Budget beskrivningen ger bilder av ambitioner och några exempel om hur 

förvaltningarna arbetar med tillgänglighet i praktiken. 

Synpunkthantering 

Genom synpunkter från medborgarna kan vi också få indikatorer på hur 

tillgänglighetsarbetet i staden upplevs av vår medborgare. I Borås kan medborgarna 

lämna in synpunkter på olika sätt bland annat genom en synpunktshantering app 

eller på boras.se. Synpunkthanteringen är ett verktyg som Borås stad erbjuder sina 

medborgare sedan i 2013. Syftet med synpunkthanteringen är att ge möjligheter till 

medborgarna att ge feedback till staden.  

Resultat  

Tillgänglighet handlar om mänskliga rättigheter och demokrati. Att förstår varför vi gör 

vad vi gör är viktigt för att tillgänglighetsarbetet ska kunna gå framåt och vara en del 

av vår vardagsrutin. Eftersom program för ett tillgängligt samhälle är baserat på FN 

konventionens rättigheter för personer med funktionsnedsättning är därför kännedom 

om FN konventionen angeläget. Skyldigheter uppkommer då de lokala politikerna har 
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fattat beslut om att förverkliga ett visst program för ökad tillgänglighet. Beslutet 

innebär att personalen ska arbeta enligt programmet, som integrerats i det dagliga 

arbetet. 

I enkäten till föreningar, förvaltningscheferna och VD hade vi ställt frågan om de 

känner till följande: 

• FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,  

• Program för ett tillgängligt samhälle  

• Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle.  

Är förvaltningar och bolag beredda att arbetar med 

tillgänglighet? 

God förståelse för funktionshinderfrågor inom ledningen 
Elva av förvaltningscheferna eller VD (68,75%) svarade att de känner till FN 

konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, programmet 

samt handlingsplan för ett tillgängligt samhälle.  

De flesta FC och VD svarade att de har ganska stor eller mycket stor kunskap om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning (75%), fysisk tillgänglighet (87,5%), 

kognitiv tillgänglighet (62,5%), personer med funktionsnedsättning (81,25%). 

Däremot svarade de flesta att de har liten kunskap om universell utformning även om 

de känner till begreppet (68,75%). Förvaltningschefer och VD bolag (68,75%) även 

utrycker att det är viktigt att personal (även om de inte arbetar direkt med 

målgruppen) har kunskap om personer med funktionsnedsättning, deras rättigheter, 

tillgänglighet och bemötande. Detta är även 90 procent av föreningarna överens med 

om. 

Föreningarna känner till program för ett tillgängligt samhälle 
Program för ett tillgängligt samhälle verkar vara känd bland funktionshinder och 

pensionärsföreningar som svarade på enkäten. Tretton av fjorton (92%) föreningar 

som svarade kände till programmet. Detta är ett tecken på att tillgänglighetsarbetet 

syns utåt. De flesta föreningar som svarade på enkäten var dessutom involverade i 



 

till exempel framtagande av programmet, revideringsarbete av handlingsplanen, 

deltagande i funktionshinderrådet samt annat samarbete med 

tillgänglighetskonsulenten och funktionshinderkonsulenten. 

Många arbetar med tillgänglighetsfrågor  
De flesta förvaltningschefer och VD svarade att de arbetar till en viss del i olika 

tillgänglighetsområden. Hälften av förvaltningschefer/ VD svarade att de arbetar i hög 

utsträckning av att skapa kunskap om personer med funktionsnedsättning. De flesta 

svarade att de arbetar bara till en viss del för att göra information/kommunikation 

tillgängligt.  

 

Sex som svarade har svarat att deras nämnd har uppdrag enligt handlingsplan för ett 

tillgängligt samhälle. Resultaten utifrån enkät till förvaltningar/bolag visar att de som 

känner till programmet arbetar med tillgängligheten i högre utsträckning än de som 

inte känner till programmet. Däremot är det inte en självklarhet att förvaltningar som 

har specifika tillgänglighetsuppdrag enligt handlingsplanen arbetar mer med 

tillgänglighet än dem som inte har specifika uppdrag.  
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I vilken utsträckning används programmet i praktiken?  

Användning av programmet i praktiken  
Resultaten från intervjuer visar att programmet inte nödvändigtvis har varit känt hos 

medarbetarna såsom verksamhetschefer eller används i verksamheternas 

tillgänglighetsarbete. Utav fyra som har tackat ja till intervjun, använder endast en 

programmet till exempel för att vara med i ett projekt eller att arbeta med olika delar i 

handlingsplanen i andra projekt. Hen tycker att det är upp till tjänstepersoner som 

känner till programmet att sprida och göra att programmet används i praktiken.   
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Styrdokumenten finns ju! Vår politiker har varit väldigt tydligt. Det är 

ju vi som känner till styrdokumentet som är skyldiga att sprida och 

använda det.  

Jag har till exempel sagt till andra att det inte är frivilligt att vara med 

i det projektet som jag har varit med i. Då det står tydligt i vårt 

program för ett tillgänglighet samhälle att vi måste jobba med detta.  

Personen menar att politiska beslut innebär att personalen ska arbeta enligt 

programmet och att programmet integrerats i det dagliga arbetet i Borås stad. 

En annan tycker att även om de inte har använt programmet för att driva fram något 

projekt skulle programmet vara behjälpligt i att driva fram samarbete med andra 

förvaltningar.  

Vi har inte använt programmet för att driva fram något projekt men 

man kanske skulle kunna göra det när t.ex. några förvaltningar vill 

anställa personer med funktionsnedsättning men inte vill betala. 

Andra faktorer som styr 
Faktorer som styr tillgänglighetsarbete i olika förvaltningar förutom programmet och 

handlingsplanen är: 

• Kontakter med funktionshinderföreningar 

• Medvetenhet hos personal om tillgänglighetsfrågor 

• Kompetens hos personal 

• Ekonomiska förutsättningar 

• Engagemang från förvaltningsnivå/ förvaltningschefer 

Tretton av sexton FC/VD tycker att programmet ska integreras med andra 

styrdokument eller inkluderat i stadens värdegrund. Denna föreställning delas även 

av föreningarna som tycker att tillgänglighetsperspektivet ska vara integrerad i det 

dagliga arbetet i hela staden och staden säkerställer att tillgänglighet är ett prioriterat 

område. 



 

 

Däremot tycker vissa att ett separat program behövs för att tydliggöra och påminna 

förvaltningar/ bolag att arbeta med tillgänglighetsfrågor. Tillgänglighetsarbete kräver 

oftast stort samarbete med andra. Några personer upplever vissa svårigheter att 

samarbeta med andra förvaltningar eftersom samarbetet är oftast personbundet. 

Vissa tycker att staden inte behöver program för specifika grupper om alla tar sitt 

ansvar och tillgänglighets frågor borde vara en ’hygien faktor’ i alla förvaltningar/ 

bolag. 

Det kanske inte programmet i sig som är problemet snarare det är 

organisationen eller strukturen. Det är mitt ansvar och inte andra 

förvaltningens ansvar.  

Vilka indikatorer finns?  

Handlingsplanen  
Handlingsplanen till program för ett tillgängligt samhälle följs upp regelbundet. I 

handlingsplanen finns det konkreta mål som är kopplade till olika prioriterande 

artiklarna i programmet. Resultaten från handlingsplanen används som en indikator 

av olika tillgänglighetsarbeten i staden relaterat till aktiviteter som beskrivits i 

handlingsplanen. Däremot belyser inte resultaten alla tillgänglighetsarbeten som 

förvaltningar/ bolag är engagerade i.  
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Budget beskrivningen 
Budget beskrivning kan vara en av de indikatorerna på tillgänglighetsarbete i staden. 

Sju FC eller VD svarade att tillgänglighetsarbete finns i budgeten, tio svarade att 

tillgänglighetsarbete finns i deras verksamhetsplan och/eller andra styrdokument. 

Endas fem svarade att tillgänglighetsarbete finns i både budgeten och 

verksamhetsplan. En förvaltning eller bolag svarade att tillgänglighet inte är ett av de 

prioriterad områden i sin förvaltning/bolag eftersom de inte arbetar med målgruppen. 

Vi gick också igenom budget beskrivningen som är tillgängligt via STRATSYS. 

Resultaten visar att nio av fjorton förvaltningar (64%) använder begreppet 

’tillgänglighet’ i sin årliga budget rapport i 2020. De flesta förvaltningar som använder 

begreppet har konkreta beskrivningar om hur de arbetar och inom vilka område de 

arbetar med att öka tillgängligheten. Några exempel på beskrivningar som finns: 

− ’…att uppfylla Borås Stads krav på tillgänglighet.’ 

− ’Administrera och handlägga unga med funktionsnedsättning.’ 

− ’Ett annat viktigt arbete 2020 är att förbättra den kognitiva och fysiska 

tillgängligheten, i verksamheter och på anläggningar, spår och leder som 

förvaltningen ansvarar för. 

Synpunkthantering  
Utredaren har genom dokumentstudier gått igenom redovisning av inkomna 

synpunkter 2018 – 2020. Rapporter finns till olika förvaltningar men inte bolag. 

Verksamhetsmått i kommungemensamma kriterier fördelas i fyra delar: bemötande, 

fysisk miljö, Information och tjänster. Till rapporten har ett antal klagomål och även 

beröm till bemötande, fysisk miljö och information redovisats. 



 

Tabell 1 Fördelning av kommungemensamma kriterier - Klagomål 2018-2020 

Utav 14 förvaltningar har tre svarat att de har en specifik kategori till tillgänglighet. 

Några exempel av synpunkter som har kommit in till synpunkthantering som är 

relaterat till tillgänglighetsfrågor: 

• Personal som använder stark parfym. 

• Möjlighet för sysselsättning till unga med funktionsnedsättning under 

sommarlovet. 

• Tydlig information till exempel om hanteringen av pandemin, rutiner till 

brukaren och anhöriga. 

Det har förekommit också att personer lämnar synpunkter via till exempel telefon, 

tjänstepersoner och funktionshinderrådet. Föreningarna som har svarat på enkäten 

till exempel rapporterade att oftast mejlade de tjänstepersoner för att lämna in 

synpunkter om bristande i tillgängligheten i Borås.  

 

16,70%

33,30%

33,30%

66,70%

Hur har ni rapporterar brister i tillgängligheten i Borås?

hemsidan Synpunkthanterings App Telefon Mejl till tjänstepersoner

År Bemötande Fysisk miljö Information 

2018 180 699 52 

2019 195 1572 73 

2020 45 1194 84 



 

Föreningarnas upplevelse om tillgängligheten i staden. 
De flesta föreningarna som har svarat på enkäten tycker att tillgängligheten i Borås 

har blivit bättre i många olika områden.  

 

Några har kommenterat dock att: 

• tillgängligheten för målgruppen personer med kognitiva funktionsnedsättningar 

inte har förbättras. 

• fysisk tillgängligheten är sämre på vintern och under sociala evenemang/ 

kulturevenemangen. 

Hur ska vi arbeta vidare med programmet?  
Tio av sexton FC/VD  tycker att program för ett tillgänglighet samhälle ska integrera i 

andra styrdokument eller stadens värdegrund. Några kommentarer som har kommit 

in från FC och VD samt föreningar: 

• Säkerställa att tillgänglighet är ett prioriterat område som staden ska fortsätta 

arbeta med. 

• Tillgänglighetsperspektivet ska vara integrerat i det dagliga arbetet i hela 

staden. Till exempel: 
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o alla ska ta hänsyn till tillgängligheten vad man än diskuterar och 

planerar -  både vid nyplanering och vid ändringar. 

o tillgänglighetsarbete skall vara genomtänkt och etablerat i stadens 

arbetsmetoder och i administrativa verktyg.  

• Integrerar olika styrdokument och uppföljningen i en gemensam strategi. 

Rekommendationer 
• Prioriterande område som tillgänglighet kan gynnas om det är tydligt beskrivit i 

ett övergripande program och i Borås stads vision.   

• Tillgänglighet som prioriterat område tydligt beskrivit i stadens styrdokument.  

• Ha ett systematiskt arbetssätt så styrdokument är känt i olika nivåer inom 

organisationen och Borås egna bolag.  

• Ha systematisk regelbunden uppföljning och rapporteringssystem i 

budgetbeskrivning. 

• Genom synpunkthanteringssystem har Borås redan en systematisk 

regelbunden uppföljning och rapporteringssystem för att fånga upp feedback 

direkt från medborgarna. Tillgänglighetskategori saknas dock i de flesta 

förvaltningarna.  

• Ha ett systematiskt rapporteringssystem för att följa upp tillgänglighetsarbete i 

Borås stads egna bolag speciellt till de prioriterade områden som staden har. 

Utvärderingens begränsningar 
• Enkäten omfattar förvaltningschefer och VD (Borås egna bolag) i staden kan 

utvecklas och sprida vidare till andra nyckel personer som till exempel 

verksamhetschefer.  

• För att kunna följa upp och utvärdera krävs en plan kring vad som ska 

utvärderas och varför. Idealt ska tanken om att programmet ska utvärderas 

finnas redan innan  programmet har startat. Detta för att säkerställa att 

relevant information samlas in under programmets gång samt att stötta även 

arbetet med att formulera vad en insats ska leda till och hur den ska 

genomföras. Dessvärre var det inte tänkt från början att synpunkthantering 

eller budget kunde användas som indikator av tillgänglighetsarbete i staden.   
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Initiativärende - utredning kostnader för egna boenden 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna svar på initiativärende 
”Utredning kostnader för egna boenden” och lägger svaret till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 
I februari 2020 beslutade Sociala omsorgsnämnden att uppdra åt förvaltningen 
att utreda varför kostnad per dygn och brukare skiljer sig mycket åt mellan 
gruppbostäder LSS i egen regi och de som drivs på entreprenad. Upprinnelsen 
till beslutet var ett initiativärende från Allianspartierna efter att nämnden fått 
information av förvaltningen om skillnader i kostnader per dygn.  

Faktiska kostnader per dygn och brukare  
Utredningen har visat att de belopp som redovisas i initiativärendet måste 
konkretiseras och förklaras.  

Det belopp som avser gruppbostäder LSS i egen regi (2640 kr/dygn) motsvarar 
inte faktiska kostnader per dygn, utan genomsnittligt budgeterad kostnad 
utifrån resursfördelningsmodell. Budgeterad summa har dock inte räckt till, de 
faktiska kostnaderna har blivit högre. Dessutom omfattar beloppet inte 
kostnader för t.ex. enhetschef, administration m.m. Det innebär sammantaget 
att den faktiska kostnaden per dygn i egen regi är högre än det belopp som 
tidigare uppgetts.   

Det belopp som avser privat utförare (1948 kr/dygn. År 2021 är 
dygnsersättningen 2060 kr/dygn) utgörs av dygnsersättning enligt avtal och inte 
nödvändigtvis faktiska kostnader. Vilka kostnader utföraren de facto har går 
inte att klarlägga eftersom ett privat företag inte är skyldig att lämna ut sådana 
uppgifter. Givet att ett vinstdrivande företag knappast har högre kostnader än 
intäkter så bör den faktiska kostnaden vara lägre, eller åtminstone inte vara 
högre, än dygnsersättning enligt avtal.  

Trots att utredningen inte kan klarlägga de exakta beloppen för vare sig egen 
regi eller privat utförare så måste slutsatsen bli att det föreligger väsentliga 
skillnader i faktiska kostnader. 

Bidragande orsaker och tänkbara förklaringar  
Skälet till att den privata utföraren har en väsentligen lägre kostnad per dygn 
och brukare är enkelt nog att redogöra för. Det beror på att Sociala 
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omsorgsnämnden valt att anta deras anbud, inklusive just den redovisade 
dygnsersättning, som den privata utföraren angav vid upphandling år 2017. 

Frågan om hur det kan skilja så mycket mellan egen regi och privat utförare bör 
dock tolkas bredare än så. Nämligen, hur kan det komma sig att verksamheter 
med samma uppdrag och krav på kvalitet skiljer sig så mycket från varandra i 
kostnadshänseende? Utredningen ger inget definitivt svar på den frågan men 
vill redogöra för bidragande orsaker och teoretiskt tänkbara förklaringar. 

1. Olika arbetsrättsliga förutsättningar inom privat och offentlig sektor. Som 
anställd av privat utförare utgår exempelvis ingen ersättning för 
sovande jour, om nattpersonalen inte väcks. Det gör det däremot för 
sovande jour i kommunal verksamhet. Det finns också andra 
skillnader i kollektivavtal som påverkar. 

2. Grad av bemanning. Den absolut största kostnaden i verksamheterna är 
kopplad till personal. En teoretiskt tänkbar förklaring till de olika 
kostnadsbeloppen kan därför vara att bemanningen är lägre på de 
boenden som drivs av privat utförare. Redovisningar av årsarbetare 
visar att verksamheter i egen regi i genomsnitt har två årsarbetare mer 
än den privata utföraren. Siffran ska dock betraktas med stor 
försiktighet eftersom sättet att räkna fram årsarbetare skiljer sig mellan 
verksamheter. Det har dock inkommit klagomål och synpunkter på för 
låg bemanning från anhöriga och personal på verksamheter i privat 
utförares regi, vilket styrker tanken om att bemanningen är lägre där. 

3. Kostnad vs. kvalitet. Det är tänkbart att graden av kostnadseffektivitet 
och organisering skiljer sig åt mellan verksamheterna i egen och privat 
regi. Det innebär att vi inte kan dra definitiva slutsatser om att 
dygnskostnaden per automatik samvarierar med graden av kvalitet i 
verksamheten. Ett exempel på det är att brukarnas upplevda nöjdhet 
(Se t.ex. resultat från brukarundersökning år 2020) med insatserna inte 
skiljer sig särskilt mycket mellan privat utförare och verksamheterna i 
egen regi. Ett annat är att den privata utföraren bedömts ha levererat 
utlovade mervärden på ett godtagbart sätt (Se t.ex. 
mervärdesuppföljning år 2020). 

 

 

Slutsatser 
Den ersättning per brukare och dygn som utgår till privat utförare är den som 
Sociala omsorgsnämnden beslutade om då avtalet tecknades. Privat utförare 
upphandlades utifrån kvalitetsaspekt, och inte utifrån att de var billigast. Trots 
det ses stora skillnader i kostnader per dygn och brukare på gruppbostäder LSS.  

Utredningen kan identifiera flera orsaker som påverkar och tänkbara 
förklaringar till skillnaden i dygnskostnad mellan verksamhet i egen regi och de 
som drivs av privat utförare. Utredningen kan däremot inte bedöma exakt vilka 
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belopp som påverkas av vad. Lägg därtill att själva dygnskostnadsbeloppen inte 
är direkt jämförbara med varandra. 

Utredningen väcker dock frågan om kostnad i förhållande till kvalitet. Det 
behövs granskning både av den egna verksamhetens effektivitet i förhållande till 
använda medel och hur väl den privata utföraren levererar det som utlovats vid 
upphandling oavsett ersättningsnivå från beställare. För att granska den egna 
verksamhetens kvalitet och hushållning med resurser finns redan idag 
uppföljningssystem på plats, även om sådana alltid kan förbättras och 
granskning fördjupas. För att granska privat utförares verksamhet finns en 
tydlig struktur för såväl mervärdesuppföljning som följsamhet till avtal. Även 
här kan dock finnas anledning att fördjupa granskningen med särskilt fokus på 
bemanningsfrågan.               

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende M och KD - utredning kostnader för egna boenden                          
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



Initiaitvärende Sociala omsorgsnämnden
2020-02-24

Initiativärende  Utredning kostnader för egna boende.

Sociala Omsorgsnämnden har fått information av förvaltningen att skillnaden i kostnader per dygn 
mellan boende som drivs av förvaltningen och entreprenörer är väldigt stora.

Egenregi: 2640 kr/dygn/brukare

Attendo: 1948 kr dygn/brukare

Enligt de siffror som förvaltningen presenterar skiljer det 692 kr per dygn mellan privata 
entreprenörer och boende som drivs av förvaltningen.

När det gäller på ett helt år skulle det vara cirka 250 000 i skillnad i kostnader per brukare när 
nämnden har upphandlat privata entreprenörer på kvalité.

Enligt förvaltningen så drivs stadens boende enligt följande fördelning

Privat regi: 15

Egenregi: 32 (7 servicebostäder och 25 gruppbostäder enligt organisationsskiss)

Föräldrakooperativ: 1

Då allianspartierna Moderaterna och Kristdemokraterna anser att skillnaden i kostnader är väldigt 
stora när nämnden har upphandlat den privata entreprenören på kvalité vill vi att nämnden tillsätter 
en utredning som förklarar och redovisar varför det skiljer 692 kr per dygn mellan egen regi och 
entreprenören.

Nämnden föreslås besluta:

Att Sociala Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utreda varför det skiljer 692 kr per dygn 
mellan egen regi och entreprenören.

Allianspartierna – Moderaterna och Kristdemokraterna genom

Mattias Karlsson (M), Vice Ordförande Sociala Omsorgsnämnden

Anna Christensen(M)

Lars Lyborg (KD)

Bill Bakkemose (M)

Ulrika Gunnarsson (KD)

Seija Noppa (M)

Bilaga till Sociala omsorgsnämndens protokoll 2020-02-24, § 26



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
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Marita Magnusson 
Handläggare 
033 358161 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-04-19 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2021-00001 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 
1. Protokoll 2021-01-13 lokal samverkansgrupp LSG, område 3 

Dnr SON 2021-00035 2.3.1.1 
 
2. Protokoll 2021-01-13 lokal samverkansgrupp LSG, område 2 

Dnr SON 2021-00035 2.3.1.1 
 
3. Protokoll 2021-02-10 lokal samverkansgrupp LSG, område 3 

Dnr SON 2021-00035 2.3.1.1 
 
4. Protokoll 2021-02-10 lokal samverkansgrupp LSG, område 2 

Dnr SON 2021-00035 2.3.1.1 
 
5. Protokoll 2021-03-15 Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp, FSG 

Dnr SON 2021-00017 2.3.1.1 
 
6. 2021-03-18 

Utredning lex Sarah LSS avslutas 
Dnr SON 2021-00030 3.7.2.0 

 
7. Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 

Annica Sommar, ansvarskod 307000, startdatum 2021-03-01 
 

8. Protokoll 2021-03-22 Sociala omsorgsnämndens socialutskott 
 

9. Anställningsbeslut ärendenummer 30:2021:1 – 30:2021:8 enligt förteckning 
 

10. 2021-03-31 
Beslut att inte inleda utredning enligt lex Sarah SoL, handlingsid 100945 
Dnr SON 2021-00065 3.7.0.3 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

11. 2021-03-31 
Beslut att inte inleda utredning enligt lex Sarah SoL, handlingsid 100946 
Dnr SON 2021-00065 3.7.0.3 

 
12. 2021-03-31 

Beslut att inte inleda utredning enligt lex Sarah LSS 
Dnr SON 2021-00048 3.7.0.3 

 
               

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-04-19 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2021-00002 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 
1. 2021-03-17 

Beslut från Kommunstyrelsen 2021-03-08, § 103, Ersättning till  
LOV-företag 2021 
Dnr KS 2021-00131 3.7.2.0 

2. 2021-03-22 
Dom 2021-03-19 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3188-20 

3. 2021-03-22 
Dom 2021-03-19 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 6187-20 

4. 2021-03-25 
Beslut 2021-03-17 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avslutar 
ärende om anmälan enligt lex Maria (IVO dnr 3.1.1-59722/2020-4) 
Dnr SON 2020-00183 3.7.3.0 

5. 2021-03-26 
Beslut från Miljö- och konsumentnämnden 2021-03-23, § 58, 
Miljömålsuppföljning Tertial 3 2020, Borås Stad 
Dnr 2020-2052 

6. 2021-03-29 
Husbonden Ekonomisk Förening – Kvalitetsberättelse 2020 och 
Verksamhetsplan 2021 
Dnr SON 2021-00062 1.2.3.25 

7. 2021-03-29 
Husbonden Ekonomisk Förening – Årsredovisning 2020 
Dnr SON 2021-00062 1.2.3.25 

8. 2021-03-29 
Beslut från Kommunfullmäktige 2021-03-18, § 64, Feriejobb 2021 
Dnr KS 2021-00245 1.1.2.25 

9. 2021-03-29 
Beslut från Kommunfullmäktige 2021-03-18, § 63, Godkännande av 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken 
Dnr KS 2020-00811 3.1.1.0 

10. 2021-03-31 
Beslut från Kommunstyrelsen 2021-03-22, § 118, Socialt hållbart Borås 
Dnr KS 2021-00246 1.4.2.0 

11. 2021-03-31 
Beslut från Kommunstyrelsen 2021-03-22, § 119, 
Samverkansöverenskommelse 2021–2023 mellan Borås Stad och 
Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås 
Dnr KS 2021-00135 1.1.6.0 

12. 2021-03-31 
Beslut från Kommunstyrelsen 2021-03-22, § 130, Redovisning av  
Borås Stads inkomna synpunkter 2020 
Dnr KS 2021-00098 1.4.2.1 

13. 2021-03-31 
Beslut 2021-03-24 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om 
återkallelse av tillstånd för LSS Assistans Aros AB att bedriva verksamhet 
med personlig assistans (IVO dnr 3.7.3-09138/2021-2) 
Dnr SON 2021-00066 3.7.4.25 

14. 2021-04-01 
Dom 2021-03-30 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5981-20 

 
               

 
Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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