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Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00028 1.1.3.1 

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2017 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att lägga Patientsäkerhets- och 

kvalitetsberättelsen till handlingarna.      

Ärendet i sin helhet 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska varje vårdgivare årligen upprätta 
en patientsäkerhetsberättelse.  
Patientberättelsen ska beskriva:  

 Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår

 Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten

 Vilka resultat som har uppnåtts

Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9, 
7kap.1§) bör den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS med 
dokumentationen som utgångspunkt varje år upprätta en sammanhållen 
kvalitetsberättelse av vilken det bör framgå: 

 Hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår,

 Vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet,
och

 Vilka resultat som har uppnåtts

Sociala omsorgsnämnden har beslutat att i ett och samma dokument 

(Patientsäkerhet- och kvalitetsberättelsen) redovisa både arbetet med 

patientsäkerhet och kvalitet under det gångna året.       

Beslutsunderlag 

1. Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2017

2. Avvikelser fall och läkemedel Sociala omsorgsförvaltningen från Viva 2017
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Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 

Sociala omsorgsförvaltningen 

2017 

För patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse ansvarar förvaltningschef och verk-
samhetschef HSV 
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Sammanfattning  
 
I rapporten redovisas resultat och sammanställningar med analys, som är av varierande grad. Det 
som dock framgår av analyserna är att följsamheten till rutiner och arbetssätt brister. I vissa fall är 
också de rutiner och arbetssätt som finns, inte tillräckliga. För att åtgärda dessa brister kommer 
fokus framöver vara att kartlägga verksamhetens olika processer i enlighet med det beslut som 
finns i Borås Stad om ett processorienterat arbetssätt. 
 
De viktigaste områdena som identifierats avseende säkerhet och kvalitet för den enskilde: 

 Avvikelser inom hälso- och sjukvården handlar till stor del om läkemedel och fall vilket också 
är trenden i landet  

 Inom hälso- och sjukvården finns brister i uteblivna insatser  

 Process för avvikelsehantering för de båda lagrummen är under framtagande i det sociala 
klustret  

 Dokumentation är ett område där resultatet försämrats under året. Det finns fortfarande stort 
förbättringsbehov av kvalitén i patientjournalen.  

 Antalet gjorda riskbedömningar avseende fall, undernäring, trycksår och munhälsa har ökat 
något och behov finns av mer kunskap kring förebyggande åtgärder för att öka patientsäker-
heten 

 Vikten av en god kommunikation och samverkan behöver förbättras om förvaltningen ska 
klara av att bland annat leva upp till den nya lagstiftningen om samverkan vid utskrivning från 
slutenvården  

 Följa och utveckla arbetet med Samordnad individuell plan (SIP) samt följa patientens delak-
tighet i vård- och rehabiliteringsplaner 

 Fortsatt utvecklingsarbete behöver göras avseende en god palliativ vård i livets slut  

 Brukarundersökningarna visar att Sociala omsorgsförvaltningen levererar en verksamhet i 
nivå med riket i övrigt. Ändringar jämfört med fjolåret är begränsade. Noterbart är dock att 
antalet respondenter som svarar att de ofta är rädda på sitt boende har minskat, men det finns 
fortfarande behov av förbättringsarbete. 

 Hygienmätningarna visar att medarbetarna i stora delar följer basala hygienrutiner och kläd-
regler 

 
 

Begreppsdefinitioner 
 

 Brukare/klient – enskild med beslutad insats enligt SoL och/eller LSS 

 Den enskilde – i det här dokumentet menas med begreppet den enskilde patient, brukare 
och klient. 

 Egenkontroll - systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt 
kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens led-
ningssystem. 

 Huvudman - myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret för 
viss verksamhet.1 Respektive nämnd inom det sociala klustret är huvudman för den verk-
samhet dess reglemente definierar. För verksamheter som bedrivs på entreprenad enligt 

                                                 
1 Socialstyrelsens termbank 



 
 
 

3 
 

LOV (Lagen om valfrihet) eller LOU (Lagen om offentlig upphandling) kvarstår huvud-
mannaskapet hos nämnden men enskilda avtal reglerar genomföraransvar för olika delar 
av kvalitet- och uppföljningsarbetet. Ansvaret för patientsäkerhet kvarstår alltid hos hu-
vudmannen. 

 Kvalitet - Att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt 
lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till 
vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. 

 Ledningssystem - System för att fastställa principer för ledning av verksamheten. 

 Patient – enskild inskriven i HSV (hälso- och sjukvård)  

 sociala klustret – ett samlingsbegrepp för arbetslivsförvaltningen, individ och familje-
omsorgen, sociala omsorgsförvaltningen samt vård- och äldreförvaltningen i Borås stad 
 

 

Förkortningar 
 HSL- hälso- och sjukvårdslagen 

 HSLF-FS- Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, social-

tjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. 

 IBIC- individens behov i centrum 

 IVO- inspektionen för vård- och omsorg 

 LOV - Lagen om valfrihet 

 LOU - Lagen om offentlig upphandling 

 LSS- lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

 MAS- medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 MAR- medicinskt ansvarig för rehabilitering 

 SAS- socialt ansvarig samordnare 

 SFS- svensk författningssamling 

 SKL- Sveriges kommuner och landsting 

 SOL- socialtjänstlagen 

 SOSFS- socialstyrelsens författningssamling 

 VGR-Västra Götalandsregionen 

 Viva- verksamhetssystem för dokumentation 

 
 

Förvaltningens arbete med kvalitet och patientsäker-
het 

 Förvaltningens arbete med åtgärder och resultat av kvalitetsarbetet dokumenteras kontinuer-
ligt. Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen beskriver det kvalitetsarbete som bedrivits i So-
ciala omsorgsförvaltningen under 2017. Arbete med kvalitetsledningssystem har också inne-
burit: 

o Processkartläggningar 
o Rutiner 
o Riskanalyser 
o Egenkontroll  
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Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ 
Förvaltningens övergripande mål för kvalitetsarbetet är att skapa och implementera ett fullgott 
kvalitetsledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Förvaltningen arbetar också med IBIC. 
  

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 
 
Nämnd 
Nämnden är vårdgivare och ansvarar för att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvali-
tetsarbete och ytterst för verksamhetens kvalitet. 
 
Förvaltningschef 
Förvaltningschefen har ett övergripande ansvarig för att innehållet i ledningssystemet är ända-
målsenligt och för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs. Förvaltningschefen ansvarar också 
för att det tydligt framgår hur roller och ansvar fördelas i ledningssystemet. 
 
Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvård 
Ledningen inom hälso- och sjukvård ska enligt lag vara organiserad så att det säkerställs hög pati-
entsäkerhet och god kvalitet. I varje nämnd ska det beslutas vem som har det samlade ansvaret 
för hälso- och sjukvårdsverksamheten och är ansvarig verksamhetschef enligt HSL. 
 
Verksamhetschef/Enhetschef 
Enhetschef ansvarar för inom sitt verksamhetsområde att systematiskt och fortlöpande utveckla 
och säkra verksamhetens kvalitet. De ska planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och för-
bättra verksamheten samt dokumentera kvalitetsarbetet. 
 
Medarbetarna 
All personal ska vara delaktig i kvalitetsarbetet och på enhetsnivå kan arbetsplatsträffar vara fo-
rum för kvalitetsfrågor. 
 
Chef för kvalitet- och utveckling 
Chefer för kvalitet- och utvecklingsenheter har ansvar för att samordna och organisera kvalitets-
arbetet inom förvaltningen. 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska och Medicinskt ansvarig rehabilitering  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska och Medicinskt ansvarig rehabilitering arbetar övergripande 
med hälso- och sjukvårdsfrågor i Borås Stad. Ansvaret är lagstyrt för att patienterna ska få en sä-
ker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. I 
uppdraget ingår kvalitetssäkring av hälso- och sjukvårdens processer, rutiner samt uppföljning 
och utvärdering av patientsäkerhet och vårdkvalitet. MAS och MAR anmäler ärenden enligt lex 
Maria till IVO. 
 
SAS (Tillsynsansvarig över socialtjänst) 
SAS socialt ansvarig samordnare har till uppgift att utveckla, säkra och följa upp delar av det sys-
tematiska kvalitetsarbetet samt utöva tillsyn över verksamheter. SAS ska utforma, revidera eller 
initiera rutiner och system, bedriva omvärlds- och lagkravsbevakning. SAS ska också utreda Lex-
Sarah rapporter enligt SOSFS 2011:5 samt redovisa resultat av utredningar och tillsyn för ansvarig 
nämnd. 
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Struktur för uppföljning/utvärdering  
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 
För att få en tydlig struktur över uppföljning och utvärdering utgår verksamheten från process-
kartan för egenkontroll. 
 

 
 
Uppföljning och utvärdering utgår i huvudsak ifrån verksamhetsplan, resultat från egenkontroll, 
verksamhetsbesök från MAS/MAR/SAS, inkomna synpunkter, rapporterade avvikelser samt Lex 
Maria och Lex Sarah. 
 
 

Hur patientsäkerhets- och kvalitetsarbete har bedrivits samt vilka 
åtgärder som genomförts 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 
Uppbyggnaden av förvaltningens kvalitetsledningssystem omfattar hela förvaltningens kärnverk-
samhet, särskilt fokus har legat på och kommer även under 2018 att ligga på arbete med genom-
förandeplaner och därtill kopplade rutiner och processer.  
 
Under 2018 beräknas arbetet med att utforma kvalitetsledningssystemets grundläggande be-
ståndsdelar, det vill säga processer och rutiner, att slutföras. Arbetet med riskanalys och egenkon-
troll planeras utvecklas ytterligare. I SOSFS 2011:9 anges också att kvalitetsledningssystemet ska 
vara känt av organisationens medarbetare, samtliga ska arbeta i enlighet med befintliga processer 
och rutiner. För detta krävs ett omfattande implementeringsarbete som kommer att kräva mycket 
arbete under 2018. 
 
MAS/MAR/SAS har under året genomfört tillsynsbesök och arbetat med kvalitetsuppföljning 
och händelseanalys. 
 
Medicinskt ansvariga har genomfört informationsmöten med legitimerad personal, enhetschef 
HSV och verksamhetschefer. Nytt hälso- och sjukvårdsavtal trädde i kraft under våren. Nation-
ella riktlinjer ger en vägledning för hälso- och sjukvårdsfrågor inom flera områden och diagnoser.  
 
 

Uppföljning genom egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 §  p2 

 Under 2017 har förvaltningen arbetat med KKiK - kommunens kvalitet i korthet  

 ÖJ – öppna jämförelser 

 SKL brukarundersökning inom funktionshinderområdet 

 Verksamhetscontrollerns granskning. 
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 Verksamhetstillsyn av MAS/MAR/SAS har genomförts utifrån gällande lagstiftning.

 Vårdinventering av hälso- och sjukvårdsinsatser har genomförts under hösten.

 Kontinuerlig journalgranskning av MAS/MAR/SAS i samband med verksamhetstillsyner, ut-
redningar och avvikelser.

 Uppföljning av följsamhet till rutin för bedömningar inom hälso- och sjukvård i förebyg-
gande syfte vad gäller fall, nutrition, trycksår, munhälsa mm två gånger per år.

 Uppföljning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler genomfördes under våren.

Samverkan för trygg och säker vård och omsorg 
Samverkan med externa aktörer 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3 
Samverkan mellan VGR (Västra Götalandsregionen) och kommuner i regionen regleras i hälso- 
och sjukvårdvårdsavtalet. Delregional styrning sker via Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Det 
finns även lokala överenskommelser till exempel mellan kommunen och primärvården. 

Informationsöverföring mellan enheter/verksamheter eller olika vårdgivare(t.ex. mellan sjukhus 
och hemsjukvården) innebär risker om inte väsentlig information överförs. Ett av de vanligaste 
riskområdena är brister i kommunikation och samverkan vid vårdens övergångar. Detta upp-
märksammas i avvikelser i vårdsamverkan.  

Kontinuerlig uppföljning och utveckling av arbetssättet om inskrivning i hemsjukvården har skett 
under året. Förvaltningen har vid två tillfällen under året deltagit i workshops med primärvård 
och slutenvård för att förbättra vårdens övergångar. 

Förvaltningen har samverkat med omsorgskoordinatorer vid sjukhuset akutenhet. Omsorgskoor-
dinatorerna är sjuksköterskor med speciellt ansvar för att stödja och lotsa personer som bedömts 
ha fortsatt stöd eller insatser efter besöket på akutenheten. Rutinen som klargör informations- 
och kontaktvägar från sjukhuset till kommunen under dygnets alla timmar, har reviderats.  

Samverkan med regionen pågår för att erbjuda fler hembesök till brukare/patient av mobil hem-
sjukvårdsläkare och Närsjukvårdsteam. Gemensamma rutiner har tagits fram för att säkra bruka-
rens/patientens behov av trygghet och stärka samverkan för vård i hemmet. 

Under året har en uppdragsgrupp bildats med syfte att omhänderta lagstiftningen som gäller från 
januari 2018, ”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”. Den nya lagstiftningen 
ställer högre krav på alla vårdgivare och innebär i ännu större utsträckning att kommun, primär-
vård och sluten vården måste samverka för att den enskilde ska få en trygg och säker vård och 
omsorg. Inom uppdraget ingår att ta fram modeller för att det ska vara tryggt att bli utskriven 
från sjukhuset oavsett om det är till det egna hemmet, till korttidsplats eller till vård- och omsorg-
boende. 

Samverkan mellan interna aktörer 
Intern samverkan regleras i olika rutiner. Till exempel 

 Teammöten

 Kontakt med legitimerad personal för omvårdnadspersonal

 Sjuksköterskeinsatser hela dygnet, samordning och ansvar
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 Rutin för brukare/patient som tillfälligt vistas utanför egen verksamhet 

 Rutin informationsöverföring och klargörande av hälso- och sjukvårdsansvar för personer 
inom funktionshinderverksamheten och psykiatrin 

 
 
Samverkan med patienter, brukare, klienter och närstående 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 
Samverkan innebär att den enskilde ska beredas möjlighet till delaktighet i och inflytande över sin 
vårdplanering, vårdplan, rehabiliteringsplan, genomförandeplan och uppföljning av avvikelser 
samt möjlighet att bli hörd vid utredning av Lex Maria och Lex Sarah. 
 
I förvaltningens kvalitetsledningssystem regleras arbetet med vårdplanering och genomförande-
planer via processer och rutiner. Där framgår hur den enskildes rätt till delaktighet och inflytande 
ska tillgodoses. Kvalitetsledningssystemet är ännu under uppbyggnad och arbetet kommer att 
fortgå under 2018. Under 2017 har processen för att fånga upp brukarens delaktighet i genomfö-
randeplanen granskats och systematiserats. Under 2018 och 2019 kommer kvalitetsavdelningen 
att hålla utbildning för all personal i det nya arbetssättet. 
 
Ett arbete med att fastslå processer och rutiner för avvikelsehantering inom verksamhet reglerad 
av SoL och LSS har inletts under 2017 och beräknas kunna implementeras under 2018. 
 
Förbättring har påbörjats vid inskrivning i hemsjukvård genom att en skriftlig blankett lämnas till 
patienten med mål med inskrivning. Skriftlig information lämnas även om det inte blir inskriv-
ning samt vid utskrivning från hemsjukvården.  
. 
 

Riskanalys 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 
Verksamheten bedömer fortlöpande om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som 
kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan händelse ska verksamheten 
 

 Uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar, och 

 Bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. 
 
Verksamhetschef med enhetschefer samlas årligen och genomför riskanalys för sina respektive 
områden med stöd av verksamhetsutvecklare. Riskernas sannolikhet och konsekvens bedöms och 
verksamheterna tar ställning till behov av åtgärder/egenkontroll. Riskanalysarbetet utgör en del 
av förvaltningens övergripande arbete med styrning och ledning och finns inplanerat i årshjulet 
för detta.  
 

 

Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 
Förvaltningen har på olika sätt arbetat med informationssäkerhet under 2017. Bland annat ge-
nomfördes under hösten en uppföljning för att klassificera kommunens verksamhetssystem Viva 
med avseende på informationssäkerhet. Under november månad genomfördes riskanalys kring 
oplanerade avbrott och störningar i Viva.  
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Under hösten påbörjades ett arbete med att införa tvåfaktorsautentisering med hjälp av tjänste-
kort. Det innebär att användare har ett fysiskt kort i datorn och en pinkod för att logga in, där da-
torn automatiskt blir låst om kortet dras ut. 
 
I IT-systemen loggas användarna samt deras aktiviteter. I samband med en förändring i vart log-
garna ligger så har det brustit i kommunikationen vilket lett till att ingen granskat loggarna. 
 
MAS/MAR/SAS har granskat journaler i samband med verksamhetstillsyner och vid utredningar.  
MAS/MAR har också granskat ärenden i SAMSA (gemensam IT-tjänst mellan olika vårdgivare).  
 
 

Avvikelser, synpunkter och klagomål 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 3-8 § 
Verksamheten arbetar enligt Borås Stads rutiner för synpunktshantering, avvikelsehantering enligt 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 
 
Varje enskild avvikelse/synpunkt utreds och följs upp av ansvarig chef. Avvikelser/synpunkter 
följs också kontinuerligt upp på olika nivåer i organisationen. Till exempel på områdesledningar, 
arbetsplatsträffar samt av MAS/MAR/SAS i syfte att lära av varandra och att förhindra att lik-
nande händelser inträffar på nytt. Rapporterade avvikelser/synpunkter sammanställs och analyse-
ras en gång i halvåret. Med utgångspunkt från analysen identifierar verksamheterna riskområden 
och handlingsplaner upprättas. 
 
 

Resultat och analys 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 
Avvikelser HSL 
Sammanställning rapporterade HSL avvikelser i Viva, se bilaga 1. 
Under 2017 har det totalt rapporterats  1071 HSL avvikelser i verksamhetssystemet Viva. 2016 
var totala antalet avvikelser 1105. 
 
De risk-/utvecklingsområden som har identifierats är fallavvikelser och läkemedelsavvikelser som 
står för den stora delen av HSL avvikelserna. – vilket inte är något unikt för Borås Stad, då tren-
den är denna i hela landet. 

 Fall - Under 2017 har det rapporterats totalt 379 fallavvikelser och under 2016 var motsva-
rande siffra 283 

 Läkemedel - Under 2017 rapporterades totalt 545 läkemedelsavvikelser varav 283 handlade 
om helt uteblivna doser. Under 2016 var totala antalet läkemedelsavvikelser 403.  

 Uteblivna insatser, en stor risk finns då beställda hälso- och sjukvårdsinsatser inte utförs, kan 
vara träning, vikttagning mm.   
  

 
Lex Maria  
Medicinskt ansvariga har under året inga anmälningar enligt lex Maria.  

 
 
Avvikelser HSL i vårdsamverkan  
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221 avvikelser har skickats från Borås Stad till andra vårdgivare. Här ingår även avvikelser från 
Vård- och äldreomsorgsförvaltningen då ingen uppdelning gjorts. Sju avvikelser har inkommit till 
Sociala omsorgsförvaltningen från andra vårdgivare. Dessa har handlat om brister i informations-
överföring, remisshantering och provtagning 
 
 
Riskbedömningar hälso- och sjukvård 
Det totala antalet riskbedömningar ökade från totalt 48 första kvartalet till 125 sista kvartalet. 
Trots att antalet bedömningar har ökat finns ett stort förbättringsområde att utveckla antalet risk-
bedömningar kring fall, trycksår, munhälsa, samt bedömningar av arbetsterapeut och fysiotera-
peut.  
 
Läkemedel  
Vårdinventeringen visar att 84 % (332 personer av 395 personer med hälso- och sjukvårdsinsat-
ser) behöver stöd med sin läkemedelshantering genom att sjuksköterska har övertaget läkeme-
delsansvaret helt eller delvis.  
  
Läkemedelsgenomgångar  
Enligt rutin ska samtliga patienter som är inskrivna i Hälso- och sjukvården och där verksam-
heten övertagit läkemedelsansvaret för att ha en aktuell läkemedelsgenomgång minst en gång per 
år. Har inte följts utan är ett förbättringsområde.  
 
Dokumentation hälso- och sjukvård 
Inom förvaltningen finns utsedda stödanvändare som har i uppdrag att stödja och hjälpa kollegor 
kring dokumentation i Viva. MAS/MAR har genomfört en dokumentationsdag med stödanvän-
darna för legitimerad personal. Där presenterades en reviderad rutin för patientjournalens inne-
håll, detta för att tydliggöra vad en journal ska innehåll och var i systemet det ska dokumenteras.  
 
Journalgranskningar visar att det fortfarande finns förbättringsbehov av kvalitén i patientjourna-
len. Det saknas en funktion som håller ihop och utvecklar hälso- och sjukvårdsdokumentationen.  
 
Verksamhetstillsyner 
Under 2017 genomförde MAS/MAR/SAS fyra planerade verksamhetstillsyner. Resultatet visade 
bland annat behov av förbättring inom dokumentation och det systematiska förbättringsarbetet 
utifrån avvikelser. 
 
Under 2017 utförde ett konsultföretag tre kvalitetsgranskningar på kommunens egen verksamhet. 
Över lag fick verksamheten bra omdömen, men rekommendationer att se över och tydliggöra 
brukarnas beslut, samt att jobba vidare med individuella kompetensplaner för personal. Dessu-
tom påpekade rapporten att verksamheten behöver förtydliga rutinen för synpunktshantering. 
 
Basala hygienregler och klädregler - egenkontroll 
Enkät egenkontroll genomfördes den 29 mars 2017 och vände sig till all personal i vårdnära ar-
bete. De utvecklingsområden som identifierats och som verksamheterna arbetar vidare med 
handlar bland annat om att säkra att åtgärder vidtas i de fall där personal inte följer de ruti-
ner/regler som finns kring basal hygien samt att säkerställa att det med utgångspunkt från stadens 
rutin för vårdhygien finns utsedda hygienombud, sjuksköterskor med särskilt ansvar för hygien 
och att det finns fasta mötessituationer då vårdhygien diskuteras. 
 
Munhälsa- nödvändig tandvård 
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Under året har rutinen munhälsa-uppsökande och nödvändig tandvård reviderats. I rutinen fram-
går vem/vilka som har ansvar/roll att skriva intyg om nödvändig tandvård (grönt kort) samt att 
erbjuda årlig munhälsobedömning. Utfärdare av intyg samt ansvariga för att erbjuda munhälsobe-
dömning har utsetts.  
 
Säkerställa en god palliativ vård i livets slut 
Under året har handboken för palliativ vård i livets slut reviderats med utgångspunkt från det nat-
ionella vårdprogrammet ”Palliativ vård i livets slutskede” samt Socialstyrelsens utvärdering och 
sammanfattning med förbättringsområden ”Palliativ vård i livets slutskede 
 
Brukarundersökning 
Resultaten visar att daglig verksamhet har fortsatt goda resultat även om det ser något sämre ut 
än 2016, och LSS-boenden visar en försiktigt positiv utveckling även om någon siffra sjunkit. Bo-
endestödet som deltar i undersökningen för första gången ligger i likhet med övriga verksamheter 
inom rikets medel. Borås visar alltså resultat som är liknande de flesta andra kommuner. Svarsfre-
kvensen ser olika ut på olika enheter men ligger mellan 50 och 60 %. 
 
Lex Sarah 
Sammanställning lex Sarah,  

Totalt har det gjorts 27 Lex Sarah utredningar under 2017. Utav de 27 inkomna ärendena så be-
dömdes 5 föreligga risk för missförhållanden och 8 konstaterade missförhållande. 
 
Exempel på missförhållanden är otillräckliga rutiner för hantering av kontanter och narkotikaklas-
sade mediciner. Även brist på samverkan, externt och internt har lett till missförhållanden.  
 
Anmälan till IVO 
Ett lex Sarah ärenden har anmälts till IVO under 2017. Där det bedömts föreligga påtagliga risker 
för missförhållande för den enskilde. IVO har bedömt att det saknas konkreta åtgärder för att sä-
kerställa kraven om god kvalitet.  
 
IVO har avslutat ärendet under början på 2018. De kommer att granska ärendet utifrån en annan 
anmälan.  
 
Dokumentation enligt Socialtjänstlagen 
I samband med utredningarna gällande Lex Sarah så har det framkommit bister den sociala doku-
mentationen. Verksamheterna brister frekvent i att uppdatera sina genomförandeplaner inklusive 
bristfälligt innehåll.  
 

Verksamhet upphandlad enligt LOU eller LOV  
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ansvar för hälso- och sjukvården inom LOU.  
Under året har mycket fokus varit på externa utförare av LSS boenden där ett flertal problem har 
identifierats. Bland annat ett flertal avvikelser kring ej utförda beställda hälso- och sjukvårdsinsat-
ser. Samverkansmöten och tillsyn i verksamheten visade även brister i kommunikation mellan pri-
vat utförare och den legitimerade personalen. Samverkan med ledningen och verksamhetschef för 
extern utförare ledde till en förbättring inom hälso- och sjukvårdsområdet.  
 
Brister finns i hälso- och sjukvårdsdokumentation för de privata utförarna då de under 2017 inte 
varit inne i samma verksamhetssystem som Borås Stad. Dokumentation sker på papper eller i det 
egna systemet vilket ger att legitimerad personal har svårt att få tillgång till dokumentationen som 
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rör patienten. Även avvikelser skrivs i den externa utförarens egna system vilket ger en svårighet 
att följa hur arbetet kring uppföljning och förbättring har skett.  

Mål och aktiviteter för kommande år. 

Mål 
Under 2018 kommer den i sociala klustret gemensamma processen Att tillhandahålla hälso- och sjuk-
vård att kartläggas.  

En utblick mot 2018 tar fasta på att fortsätta utvecklingen av Närvårdssamverkan. Krav på sam-
verkan såväl internt som externt med sjukhus och primärvård är angeläget för att arbeta förebyg-
gande med syftet att undvika inläggningar på sjukhus. Vården ska ges nära patienten och erbjudas 
på rätt vårdnivå. Den nya lagen, Samverkan vid utskrivning från sluten vård, kommer att innebära 
ett stort arbete i verksamheten för att patienter ska kunna skrivas ut från sjukhus på ett tryggt och 
säkert sätt. Samordnad individuell planering (SIP) kommer att vara i fokus för alla vårdgivare. 

Under 2018 beräknas arbetet med att utforma kvalitetsledningssystemets grundläggande be-
ståndsdelar, det vill säga processer och rutiner, att slutföras. Arbetet med riskanalys och egen-
kontroll planeras utvecklas ytterligare. I SOSFS 2011:9 anges också att kvalitetsledningssystemet 
ska vara känt av organisationens medarbetare, samtliga ska arbeta i enlighet med befintliga pro-
cesser och rutiner. För detta krävs ett omfattande implementeringsarbete som kommer att kräva 
mycket arbete under 2018.  



Avvikelser fall och läkemedel Sociala omsorgsförvaltningen 
från Viva 2017 

Fallavvikelser 
Blåmärke/ 

Svullnad 
Fraktur Ingen 

synlig 
skada 

Skrubbsår Sårskada Vrickning/ 
stukning 

Saknas Antal 
redovisade 
avvikelser 

Totalt ej 
uppföljning 

49 5 280 46 23 5 0 379 62 

Läkemedel 
Avvikelsen 
upptäckts 

Helt 
utebliven 

dos 

Läkemedel 
givet till fel 

patient 

Ofullständig 
dos 

Annat Antal 
redovisade 
avvikelser 

Totalt ej 
uppföljning 

före 
överlämnande 

efter 
överlämnande 

283 11 58 123 545 89 215 327 
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Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättad månadsuppföljning 

med helårsprognos efter februari månad och skicka den till Kommunstyrelsen 

och Stadsrevisionen.    

Ärendet i sin helhet 

Sociala omsorgsnämnden har en budget på 620 700 tkr. Prognosen för helåret 

är ett negativt resultat på – 6 000 tkr. Handlingsplaner för en ekonomi i balans 

finns framtagna men dessa förväntas inte kunna ge nollresultat för året. 

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.    
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1  Inledning 

Avvikelsen mot budget är minus -14 438 tkr efter februari månad. Avvikelsen måste korrigeras med 
släpande intäkter och kostnader för att få ett rättvisande resultat. Den största fodringen finns på 
Försäkringskassan där vi har en fordran för personlig assistans som uppgår till ca 14 000 tkr per sista 
februari. Orsaken till den ökade fordran är nya utbetalningsrutiner hos Försäkringskassan som ställer 
högre krav på redovisningen som skickas in och betalningen sker i efterskott istället för i förskott som 
tidigare. För att komma tillrätta med rapporteringen till kassan är det tänkt att skicka alla rapporter 
elektroniskt men systemet brottas fortfarande med problem och det har inte kunnat införas som 
planerat. Bland skulderna så är de största för boenden på entreprenad och köpta tjänster. 

Den åtgärdsplan för en ekonomi i balans som togs fram under 2017 måste revideras och justeras för att 
nämnden ska komma tillrätta med sin ekonomi. Trots handlingsplan lämnar nämnden en negativ 
prognos som beror på övervältringseffekten inom LSS där kostnader flyttas från Försäkringskassan till 
kommunen. Nämnden kommer att implementera handlingsplan för god arbetsmiljö vars mål är att 
minska nämndens sjukfrånvaro. 

Vid jämförelser med förra året så skiljer sig vår verksamhet i år med att de insatser som ges till personer 
under 65 inom socialtjänstlagen (inte socialpsykiatri) flyttats till Vård- och äldrenämnden. 

2  Nämndens verksamhet 

2.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 2017-

02 
Utfall 2018-

02 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 66 153 4 784 4 784 0 

Avgifter och övriga intäkter 37 129 31 621 346 076 345 076 -1 000

Summa intäkter 37 195 31 774 350 860 349 860 -1 000

Personal -68 837 -72 325 -436 350 -439 350 -3 000

Lokaler -3 257 -3 230 -21 194 -21 194 0 

Övrigt -62 016 -69 955 -507 050 -514 816 -7 766

Kapitalkostnader -206 -196 -660 -1 200 -540

Summa kostnader -134 316 -145 706 -965 254 -976 560 -11 306

Buffert (endast i budget) -6 306 6 306 

Nettokostnad -97 121 -113 932 -620 700 -626 700 -6 000

Kommunbidrag 103 741 99 493 620 700 620 700 0 

Resultat efter kommunbidrag 6 620 -14 439 0 -6 000 -6 000

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

Resultat jfr med tillgängliga 
medel 

6 620 -14 439 0 -6 000 -6 000

Ackumulerat resultat 
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Resultatanalys 

Avvikelsen efter februari är minus -14 439 tkr jämfört med budget. Orsaken till den stora differensen är 
att den elektroniska rapporteringen till Försäkringskassan fortfarande inte fungerar vilket innebär att vi 
har en fordran till Försäkringskassan på ca 14 000 tkr. När rapporteringen fungerar som det ska så 
kommer vår fordran att minska och vara mer konstant över tiden. I dagsläget ha vi flera ärenden som 
släpar flera månader. I årets budget är kostnader/intäkter för daglig verksamhet periodiserad för att 
matcha det verkliga utfallet. 

Trenden med höga kostnader för LSS och som bottnar i Försäkringskassans nya tolkning av LSS-lagen 
som innebär en övervältring av kostnader från Försäkringskassan till kommunen fortsätter och det är 
den här kostnadsökningen inom LSS som är orsaken till nämndens negativa prognos. Nämnden har 
också stora svårigheter att bemanna sina, i sammanhanget, små enheter på ett optimalt sätt efter 
införandet av den nya arbetstidsmodellen. Nämnden brottas också med höga ohälsotal och under 2018 
ska en handlingsplan för god arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro implementeras. 

Jämfört med föregående år så har verksamheten för personer under 65 år och som är i behov av av 
omsorg enligt socialtjänstlagen, inte socialpsykiatri, flyttats till Vård- och äldrenämnden. 

2.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 2017-

02 
Utfall 2018-

02 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Avvikelse 

Tkr 

Gemensam administration 

Intäkt 1 2 0 0 

Kostnad -4 355 -4 345 -26 417 -28 373 -1 956

Nettokostnad -4 354 -4 343 -26 417 -28 373 -1 956

Politisk verksamhet 

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -97 -206 -1 471 -1 471 0 

Nettokostnad -97 -206 -1 471 -1 471 0 

Vård och omsorg i ordinärt 
boende 

Intäkt 507 1 042 19 134 19 134 0 

Kostnad -6 701 -6 677 -52 402 -54 202 -1 800

Nettokostnad -6 194 -5 635 -33 268 -35 068 -1 800

Vård och omsorg i särskilt 
boende 

Intäkt 555 571 4 089 4 089 0 

Kostnad -11 862 -11 337 -70 138 -74 138 -4 000

Nettokostnad -11 307 -10 766 -66 049 -70 049 -4 000

Insatser enl LSS och LASS 

Intäkt 36 115 29 760 324 245 324 245 0 

Kostnad -110 307 -121 581 -805 880 -810 180 -4 300

Nettokostnad -74 192 -91 821 -481 635 -485 935 -4 300
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Tkr 
Utfall 2017-

02 
Utfall 2018-

02 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Avvikelse 

Tkr 

Övrig vård o omsorg för äldre 
och funktionshindrade 

Intäkt 165 398 3 393 3 393 0 

Kostnad -993 -1 558 -8 946 -9 196 -250

Nettokostnad -828 -1 160 -5 553 -5 803 -250

Buffert 

Intäkt 

Kostnad -6 306 6 306 

Nettokostnad -6 306 6 306 

Intäkt 

Kostnad 

Nettokostnad 

Intäkt 

Kostnad 

Nettokostnad 

Totalt 

Intäkt 37 343 31 773 350 861 350 861 0 

Kostnad -134 315 -145 704 -971 560 -977 560 -6 000

Nettokostnad -96 972 -113 931 -620 699 -626 699 -6 000

2.2.1 Gemensam administration 

Gemensam administration består av Förvaltningschef, HR-funktion, Ekonomifunktion och Kvalitet- 
och utvecklingsenhet. 

2.2.2 Vård och omsorg i ordinärt boende 

2.2.2.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Enligt Borås Stads budget 2018 har den del av nämndens verksamhet som vänder sig till de som är 
under 65 år och i behov av omsorg enligt Socialtjänstlagen och kommunal hälso- och sjukvård (ej 
socialpsykiatri) flyttats till Vård och äldrenämnden. Arbete med att verkställa detta beslut pågår. 

Åtgärder 

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. 
Åtgärdsplan för ekonomisk balans finns framtagen. 
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Analys av verksamheten 

Lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård som gäller from 2018-01-01 ersatte den 
tidigare betalningsansvarslagen, innebär att antal dagar vid utskrivningsklara patienter inom psykiatrin 
ska minska från 30 till 3 dagar. Det finns idag ett förslag om nedtrappning under ett år för kommunens 
betalningsansvar för enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk vård. Det skulle innebära att tom 
2019-12-01 inträder kommunens betalningsansvar för enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk 
vård 15 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den enskilde är utskrivningsklar. From 2019-
12-02 regleras betalningsansvaret på samma sätt som somatiken. Förslaget om ekonomisk modell är nu
på remiss i kommunerna i Västra Götaland.

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

2.2.2.2 Insatser 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Avvikelsen mot budget är minus - 550 tkr. Underskottet beror på fortsatt låg utförandegrad samt hög 
sjukfrånvaro och höga vikariekostnader. 

Åtgärder 

Det pågår ett intensivt arbete på enheten för en budget i balans vid årets slut. Enhetschef tillsammans 
med medarbetare har arbetat fram handlingsplaner/åtgärdsplaner för en minskad sjukfrånvaro, 
minskade kostnader för vikarier, öka utförandegraden och därmed öka intäkterna samt minskad bomtid 
genom att arbeta mer motiverande med brukarna. De personalanpassningar som genomfördes under 
2017 har nu börjat ge full effekt och för första gången på lång tid uppvisar nu enheten en prognos i 
balans för personalkostnader. 

Analys av verksamheten 

Det är fortsatt hög bomtid och många planerade insatser som avbokas av brukarna. Detta påverkar 
utförandegraden och därmed också intäkterna. Som resultat av omfattande personalanpassningar ser vi 
en försämrad kvalitet när det gäller kontinuiteten, brukarna träffar idag fler personal från boendestödet 
än tidigare, vilket kan vara en orsak till att brukarna avbokar insatsen. Dialog med myndighetsutövning 
pågår gällande avslut av insatser då brukarna frekvent avbokar beslutade insatser. Enhetscheferna måste 
särskilt arbeta med att förbättra kontinuiteten för att på så sätt öka utförandegrad och därmed intäkter. 

Översyn av resurser samt effektivare planering innebär för medarbetarna att tiden mellan olika besök 
har minskats. I de fall brukarna konsekvent avbokar besök så innebär det för ekonomin minskade 
intäkter och för personal innebär det ineffektivitet. 

2.2.3 Vård och omsorg i särskilt boende 

2.2.3.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser 

Det finns ett underskott gentemot budget vad gäller vård och boende för psykiskt funktionshindrade, 
orsaker kan beror på samsjuklighet men också för att vissa insatser är svåra att ge på hemmaplan. 
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Kostnaden för tvångsvård förväntas kvarstå under 2018. 

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. Åtgärdsplan för ekonomisk balans finns framtagen. 

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. 

2.2.3.2 Insatser 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Avvikelsen mot budget är minus - 287 tkr. Flera av socialpsykiatrins boenden redovisar underskott för 
personalkostnader utifrån höga sjuktal samt ökat bemanningsbehov för att säkerställa en god 
arbetsmiljö. Brukarnas allt komplexare funktionsnedsättningar, ökande ålder samt mer omfattande 
omvårdnadsbehov kräver en ökad personaltäthet. 

Åtgärder 

Samtliga enheter som prognostiserar ett negativt resultat för året har fått i uppdrag att ta fram 
handlingsplaner för en budget i balans. På flera av boendena sker en översyn av personalresurser och 
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. 

Analys av verksamheten 

Nämnden påtalar i kommande lokalförsörjningsplan behov av att ersätta gruppboende Jössagatan 3 där 
lägenheter och gemensamhetsytor inte fullt ut är anpassade för målgruppen. Avsikten är att två nya 
boenden ersätter nuvarande boende Jössagatan 3. I dialog med myndighetsutövning som beviljar 
korttidsplatser bör det under året ske en översyn om de platser nämnden idag har till förfogande är 
tillräckliga i samband med de förändringar som sker i betalningsansvarslagen som för psykiatrins 
område träder i kraft den 1/1-2019. Dialog med Vård- och äldrenämnden måste också påbörjas och 
möjligheten att flytta brukare till traditionella vård- och omsorgsboenden vid förändrade behov t ex 
demenssjukdom är nödvändig för att få till en rörlighet och frigöra platser inom Sociala 
omsorgsnämndens egna boenden. Kommande personalanpassningar på aktuella enheter får en 
påverkan på både brukare och personal. För brukarna kan det innebära att insatser ses över och 
justeras. För personalen innebär anpassningarna färre personal framförallt på kvällar och helger. 
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2.2.4 Insatser enligt LSS och LASS 

2.2.4.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Antalet personer med insatsen personlig assistans ökade från 43 till 59 brukare, ca 5 500 timmar under 
2017 och ökningen förväntas fortsätta. Övervältringen som initierats av FK till kommunen syns vid 
uppföljning av verksamhetsmått genom ökning av ärenden inom personlig assistans men också att 
beslut om bostad med särskild service till denna målgrupp som fått assistansersättningen indragen. 
Januari 2018 presenterade Regeringen nya lagförslag om personlig assistans till Riksdagen som föreslås 
träda i kraft 1 april 2018. Förslaget innebär att personlig assistans enligt LSS ska kunna beviljas för 
väntetid och beredskap under dygnsvila samt mellan hjälpinsatser vid aktiviteter utanför hemmet. Om 
detta beslut fattas kommer kostnaderna för nämnden att öka avsevärt. 

Kostnaden för sjukersättning till privata assistansanordnare har under 2017 varit 3 605 tkr och 
förväntas kvarstå på samma nivå 2018. 

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. 
Åtgärdsplan för ekonomisk balans finns framtagen. 

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. 

2.2.4.2 Insatser 

Personlig assistans 

 Ersättning från Försäkringskassan gällande natt.

 Försäkringskassan har förändrat hur vi kan rapportera förhöjt belopp, vilket inneburit att då vi
får timkostnader först månaden efter att assistansen utförts har vi blivit helt utan ersättning.
Detta har konkret inneburit att i enbart ett ärende har vi mist 18 tkr på en månad. Detta
kommer att förändras när det nya lagförslaget träder i kraft, men kommer då ha inneburit en
högre budgetavvikelse än planerat.

 Det yttersta ansvaret för kommunen gällande en brukare, i avvaktan på boende.

 Systemet vilket vi rapporterat till Försäkringskassan fungerar inte tillfredställande, har inneburit
att vi fått tillbaka alla rapporter från FK och behöver göra om förfarandet. Detta innebär inte i
sig någon budgetavvikelse förutom att intäkterna fortsätter släpa och tiden som enhetscheferna
behöver lägga ner på att åter rapportera.

AKL, Lss-team och Korttid 

AKL och Korttid följer budget, ett positivt resultat är att förvänta. 

Lss-team är fortfarande en ny verkställighet där resultatet behöver längre tid för att kunna ge en god 
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analys. 

Servicebostäder 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Servicebostäder redovisar en budget i balans. Nya skattningar av brukarnas behov sker kontinuerligt vid 
förändringar och flera av enheterna har fått extra ersättning utifrån resursfördelningsmodellen (RFM). 
På någon av enheterna är det fortsatt hög sjukfrånvaro och detta i sin tur innebär höga 
vikariekostnader. 

Åtgärder 

Arbetet med framtagna handlingsplaner pågår och de åtgärder som vidtagits har gett positiva effekter 
på ekonomin. Enheterna har också fått i uppdrag att arbeta med ökad hälsa och handlingsplaner tas 
fram även för detta. 

Analys av verksamheten 

Den nya enheten Klintesväng 10 har under mars månad startats upp och i samband med detta har 
Våglängdsgatan 129 avvecklats. Antalet ej verkställda beslut till servicebostad är fortsatt låg. Den 
fortsatta prognoser för året är osäker. Ökad bemanning på två av enheterna kommer att krävas. På 
Kungsgatan har enheten i dagsläget en brukare som har assistansliknande behov och under våren har 
enheten två överanställningar för att möta upp behovet. På Klintesväng kommer det i maj att flytta in 
en brukare som har behov av en egen personalgrupp vilket innebär att enheten överanställer 
motsvarande 1 - 1,5 årsarbetare. I samband med öppnandet av Klintesväng utökas också det totala 
antalet platser inom servicebostäder vilket inte finns inlagt i budget för. 

Boendesektionen 

Gruppbostädernas bemanningsbehov är morgon, em/kväll och helg vilket innebär det saknas dagturer 
på flertalet enheter. Den nya arbetstidsmodellen resulterar i kostnadsökningar på grund av att man 
måste öka grundbemanningen för att ta bort korta och långa arbetspass men inte kan lägga ut timmarna 
på ett effektivt sätt. Ett par enheter har höga kostnader efter borttagande av dessa turer. Flera enheter 
har även lämnat in avsteg från kollektivavtalet med anledning av att hyresgästerna inte klarar byte av 
personal under ett arbetspass. 

2.2.5 Övrig vård och omsorg för äldre o funktionshindrade 

Mötesplats Berggården 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Enheten har en budget i balans. 

Analys av verksamheten 

Under hela 2018 pågår det fortsatta utvecklingsarbetet med stöd av PRIO-pengar. Fokus under året 
kommer även vara att utöka antalet deltagare samt att få fler från gruppbostäder som deltar i 
mötesplatsens aktiviteter. 

3  Verksamhetsmått 

De flesta budgetmått avser helår och är därför ett avsevärt högre värde än en månads utfall. I vissa fall 
saknas budgetmått helt och hållet, anledningen till detta är att budgetering av måttet inte anses ge något 
analysvärde. 
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3.1 Funktionshinderverksamhet LSS 

3.1.1 Personlig assistans 

Verksamhetsmått Utfall Feb 2017 Budget 2018 Utfall Feb 2018 

Antal personer med personlig assistans enligt 
LSS 

45 52 60 

Antal personer med personlig assistans enligt 
SFB 

184 201 179 

Antal beviljade timmar personlig assistans enligt 
LSS 

7 693 78 130 11 447 

Måttanalys LSS 
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3.2 Funktionshinderverksamhet SOL 

3.2.1 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått Utfall Feb 2017 Budget 2018 Utfall Feb 2018 

Antal personer med Boendestöd 129 271 92 

Antal utförda timmar Boendestöd 1 346 45 347 730 
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Datum 

2018-03-26 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2017-00160 739 

Initiativärende från allianspartierna om att kartlägga 

omfattning och konsekvenser av indragna eller nekade 

ansökningar av personlig assistans enligt LSS i Borås 

Stad 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar på förslag av ordförande Yvonne Persson (S) 

att lämna upprättad skrivelse som svar på rubricerat initiativärende. Ärendet är 

härmed avslutat.      

Sammanfattning 

1:e vice ordförande Wiwi Roswall (M) inkom till Sociala omsorgsnämndens 

sammanträde 2017-12-11 med ett initiativärende från allianspartierna gällande 

omfattning och konsekvenser av indragna eller nekade ansökningar av personlig 

assistans enligt LSS i Borås Stad. Allianspartierna yrkade i initiativärendet på att 

uppdra nämnden att kartlägga hur många personer i Borås Stad som fått sin 

personliga assistans enligt LSS indragen, eller nekad vid sin första ansökan till 

Försäkringskassan, samt redovisa vilka insatser kommunen nu erbjuder som 

konsekvens av den nekade/förändrade assistansen samt vad det medfört för 

konsekvenser för den enskilde. Allianspartierna yrkade även på att ge Sociala 

omsorgsförvaltningen i uppdrag att redovisa en kostnadsberäkning för de 

personer med indragen eller nekad assistans som Borås Stad har tagit över 

ansvaret för, samt utreda stadens ekonomiska beredskap för förväntade 

kostnadsökningar för personlig assistans.  

Sociala omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet att remittera ärendet till 

Sociala omsorgsförvaltningen för beredning.     

Ärendet i sin helhet 

1:e vice ordförande Wiwi Roswall (M) inkom till Sociala omsorgsnämndens 

sammanträde 2017-12-11 med ett initiativärende från allianspartierna gällande 

omfattning och konsekvenser av indragna eller nekade ansökningar av personlig 

assistans enligt LSS i Borås Stad. Allianspartierna yrkade i initiativärendet på att 

uppdra nämnden att kartlägga hur många personer i Borås Stas som fått sin 

personliga assistans enligt LSS indragen, eller nekad vid sin första ansökan till 

Försäkringskassan, samt redovisa vilka insatser kommunen nu erbjuder som 

konsekvens av den nekade/förändrade assistansen samt vad det medfört för 
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konsekvenser för den enskilde. Allianspartierna yrkade även på att ge Sociala 

omsorgsförvaltningen i uppdrag att redovisa en kostnadsberäkning för de 

personer med indragen eller nekad assistans som Borås Stad har tagit över 

ansvaret för, samt utreda stadens ekonomiska beredskap för förväntade 

kostnadsökningar för personlig assistans.  

Sociala omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet att remittera ärendet till 

sociala omsorgsförvaltningen för beredning.         

Att kartlägga hur många personer i Borås Stad som fått in personliga assistans 

enligt LSS indragen, eller nekad vid sin första ansökan till försäkringskassan är 

ingen tillgänglig information. Det Sociala omsorgsförvaltningen kan redovisa är 

att förvaltningen känner av en markant ökning av antal brukare, men kan inte 

precisera hur stor del av ökningen som går att härleda till de personer som fått 

indragen eller nekad personlig assistans enligt LSS av Försäkringskassan. Det 

förvaltningen kan se är den faktiska ökningen av antal brukare som beviljas 

personlig assistans av kommunen. Samt antalet personer i Borås stad som har 

assistans beviljad av försäkringskassan. 

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal 

assistenter till den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder 

behöver hjälp med sina grundläggande behov. Kommunen är ansvarig för 

kostnaden för personlig assistans när de grundläggande behoven uppgår till 

högst 20 timmar per vecka. Dessa brukare har ofta omfattande behov av 

assistans för andra personliga behov och aktiviteter vilket gör att antal 

assistanstimmar överstiger 20 timmar per vecka. Brukaren har rätt till 

assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken från Försäkringskassan när de 

grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka, men även då svarar 

kommunen ekonomiskt för de första 20 timmarna per vecka. Kommunen har 

också kostnaderna för tillfällig utökning av assistanstimmar och kostnaderna för 

sjukfrånvaro hos privata assistansanordnare. 

Tre vägledande domar, en från Kammarrätten och två från Högsta 

förvaltningsdomstolen, har förändrat rättsläget gällande rätten till personlig 

assistans med resultatet att färre personer får insatsen beviljad samt flertalet 

personer har fått neddragningar i sitt assistansbeslut. Efter dom i Högsta 

förvaltningsdomstolen i juni 2015 har endast personer med psykisk 

funktionsnedsättning rätt att få assistanstid för det femte grundläggande 

behovet, "annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den 

funktionshindrade". Det har inneburit kostnadsökningar inom personlig 

assistans för Sociala omsorgsnämnden eftersom en stor mängd beslut efter 

omprövning av Försäkringskassan kommit att understiga 20 timmars 

grundläggande behov och därmed överförts till kommunen. 

Förändringarna i rättsläget har även på annat sätt medfört en ökning av antalet 

beslut hos Sociala omsorgsnämnden genom att de nyansökningar som tidigare 

tillfallit Försäkringskassan nu direkt tillfaller Sociala omsorgsnämnden.  

De ekonomiska konsekvenserna kan anges i ökning av beslutade timmar. 

Antalet personer hos Sociala omsorgsnämnden med insatsen personlig assistans 
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enligt LSS har under året ökat från 43 till 59 brukare januari-december (37,2 % 

ökning under året), vilket motsvarar 8004 timmar i januari till 13 276 timmar i 

december.  

Under samma tidsperiod har antalet brukare som beviljats personlig assistans 

ifrån Borås Stad gått från 43 individer i januari 2017 till 59 individer i december 

2017. Antalet brukare som har sin assistans beviljad från försäkringskassan har 

under samma tidsperiod sjunkit ifrån 185 till 178 individer. 

Övervältringen till nämnden från Försäkringskassan utifrån det förändrade 

rättsläget som anger i vilken omfattning personer har rätt till assistansersättning 

enligt socialförsäkringsbalken sker dels genom att antalet ärenden inom 

personlig assistans ökar och fortsätter öka.  

När en enskild varit beviljad insats i form av personlig assistans av 

Försäkringskassan har kommunen betalat de första 20 timmarna, nu står 

kommunen även för de övriga kostnader som Försäkringskassan tidigare har 

tagit. 

Indirekta konsekvenser för Sociala omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsförvaltningen har även observerat indirekta följder av den nu 

pågående övervältringen. Detta då de personer som får avslag eller 

neddragningar i sin personliga assistans i större utsträckning beviljas andra 

kommunala LSS-insatser, däribland avlösarservice, ledsagning och bostad med 

särskild service. Förvaltningen ser även en ökning av insatser enligt SoL i denna 

målgrupp, exempelvis i form av hemtjänst, vobo, larm, etc, en målgrupp som 

tidigare enbart i mycket begränsad utsträckning varit aktuella för insatser enligt 

SoL. Denna indirekta ökning står för en belastning av nämndens ekonomi.  

I januari 2018 presenterade Regeringen nya lagförslag om personlig assistans till 

Riksdagen som föreslås träda i kraft 1 april 2018. De nya reglerna är tänkta att 

tillfälligt stoppa Försäkringskassans tvåårsomprövningar och återställa den 

tidigare tillämpningen av väntetid och beredskap. Förslaget innebär att 

personlig assistans enligt LSS ska kunna beviljas för väntetid och beredskap 

under dygnsvila samt mellan hjälpinsatser vid aktiviteter utanför hemmet. Om 

detta beslut fattas kan kostnaderna för nämnden komma att öka avsevärt 

beroende på hur rättspraxis för den nya lagtexten utvecklas. 

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. 

För att kunna möta de förändringar som skett inom assistansen har Sociala 

omsorgsförvaltningen skapat en ny assistansgupp, ”LSS-teamet”. Syftet är att 

möta nya och förändrade beslut om personlig assistans samt övriga effekter 

som förändringarna medfört. LSS-teamets arbete behöver följas under 2018 

och utvärderas utifrån effektivitet både gällande kvalitet och gällande ekonomi. 
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Beslutsunderlag 

1. Initiativärende från allianspartierna 2017-12-11

Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 
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Datum 

2018-03-26 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00022 3.4.4.0 

Er referens 

Dnr ALN 2018-00010 

Svar på remiss:  

Uppföljning Program för ett integrerat samhälle 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättad uppföljning av ”program för ett 

integrerat samhälle” och översänder den till Arbetslivsnämnden.       

Sammanfattning 

Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. 

Arbetet med dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle. 

Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare 

födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands, vilket motsvarar ca 25 

procent av kommunens invånare.  

Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga 

nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden 

utifrån sina respektive ansvarsområden. Med anledning av detta har 

Arbetslivsnämnden skickat ett antal frågor om integrationsinsatser under 2017. 

De frågor som Sociala omsorgsnämnden ska besvara är frågor inom 

programområdet arbete.

Nämndens yttrande i sin helhet 

I Programmet för ett integrerat samhälle står följande beskrivet ”Arbetet är 

nyckeln till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen 

försörjning, genom anställning eller eget företagande. Vi ska samverka med 

andra myndigheter och näringslivet för att alla nyanlända ska få praktisera på 

arbetsplatser så snart det är möjligt. Borås Stad ska vara ett föredöme i att 

anställa personal av annan etnisk bakgrund. Kunskap hos personalen om andra 

kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. Flerspråkighet 

och interkulturell kunskap ska vara en merit vid rekrytering. Borås Stad ska 

stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbetslivet är 

utvecklande och kan vara lönsamt för företaget.” 

Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. 

Arbetet med dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle, 

som fastställdes i kommunfullmäktige 2015-01-15 och gäller fram till 2018. 

Programmet för ett integrerat samhälle pekar ut den politiska viljeinriktningen 

och hur Borås Stad förväntas agera och gäller för alla nämnder och styrelser. 
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Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga 

nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden 

utifrån sina respektive ansvarsområden. Fokus under 2017 är på två av 

programmets sju programområden: arbete och boende. Sociala 

omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att rapportera följande frågor: 

På vilket sätt har Sociala omsorgsförvaltningen utvecklat arbetet för att anordna 

praktikplatser? 

Sociala omsorgsförvaltningen arbetar aktivt med att anordna praktikplatser 

genom samarbete med vuxenutbildningens vård- och omsorgsutbildning, 

ungdomsgymnasiets vård- och omsorgsutbildning och barn- och 

fritidsutbildning. Sociala omsorgsförvaltningens deltar i en lokal styrgrupp i VO 

college där både facket, arbetsgivare, lärare, rektorer finns representerade.  

Från och med januari 2018 är HR funktionen vid Sociala omsorgsförvaltningen 

ett stöd i att samordna praktikplatser och till viss del utbildningar.  

Under hösten 2017 gjordes ett förberedande arbete för att ta emot två personer  

i Daglig verksamhet för språkpraktik med start i mars månad 2018.   

Hur många praktikanter har Sociala omsorgsförvaltningen tagit emot i sina verksamheter? 

Under våren 2017 har Sociala omsorgsförvaltningen erbjudit 26 platser till  

vuxenutbildning vård- och omsorgsutbildning och 10 platser till 

Almåsgymnasiets vård- och omsorgsutbildning och 6 platser till barn- och 

fritidsutbildning. 2 platser till Drottning Blankas gymnasiums vård- och 

omsorgsutbildning.  

Under hösten 2017 har 20 platser erbjudits till vuxenutbildning vård- och 

omsorgsutbildning, Almåsgymnasiet har erbjudits 7 platser  till vård- och 

omsorgsutbildningen och 17 platser till barn- och fritidsutbildning, samt 4 

platser har erbjudits till yrkeshögskola.  

Under 2017 har Sociala omsorgsförvaltningen medverkat i en utbildningsdag 

för vårdlärare för att öka deras kunskap om området funktionsnedsättning för 

att motivera elever att söka praktik hos förvaltningen. Äldreomsorgen är mer 

känt och ett vanligare val för eleverna. Enhetschefer har även medverkat i 

informationstillfällen på barn- och fritidsprogrammet.  

På vilket sätt har Sociala omsorgsförvaltningen utvecklat arbetet för att anställa personer med 

annan etnisk bakgrund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands och boråsare födda i Sverige, 

vars båda föräldrar är födda utomlands? 

För att säkerställa att förvaltningen rekryterar rätt person till rätt tjänst använder 

sig förvaltningen av så kallad kompetensbaserad rekrytering. Genom att arbeta 

strukturerat och kompetensbaserat minimeras risken för felrekryteringar och en 

icke diskriminerande rekryteringsprocess säkerställs. I en kompetensbaserad 

rekrytering ska inte några andra ovidkommande faktorer än kompetens påverka 
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rekryteringsprocessen. För detta krävs största möjliga objektivitet och 

uppmärksamhet på risken för att vi omedvetet tänker och agerar utifrån våra 

egna, subjektiva referensramar. När vi gör urval av sökande utifrån 

genomtänkta och relevanta krav för tjänsten riskerar vi inte heller att 

diskriminera någon vare sig direkt eller indirekt. Enligt Sociala 

omsorgsförvaltningens plan för lika rättigheter och möjligheter är flerspråkighet 

och interkulturell kunskap meriterande. Kunskap om andra kulturer ökar 

möjligheterna att ge fler invånare likvärdig service. Förvaltningen ska eftersträva 

en jämn fördelning av antal män och kvinnor på en arbetsplats. Detta kan 

uppnås genom en kompetensbaserad rekrytering som är mångfaldsorienterad, 

d.v.s. att man tar tillvara individuella olikheter hos dem som uppfyller

kompetenskraven.

Under 2018-2019 är HR funktionens mål att utveckla arbetet med kompetens i 

förvaltningen och stärka chefens arbete i rekryteringsprocessen.   

Sociala omsorgsförvaltningen är från 2018 en av förvaltningarna som är med i 

integrationsmodellen som är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Jobb 

Borås och förvaltningar i Borås Stad. Syftet med integrationsmodellen är att 

tidigt få personer med invandrarbakgrund in i arbetslivet, öka motivering till 

vidareutbildning och samtidigt möta ett rekryteringsbehov i verksamheter med 

brist på sökande till lediga tjänster eller vikariat.  

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden

Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 
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Datum 

2018-02-06 
Instans 

Arbetslivsförvaltningen 
Dnr ALN 2018-00010 3.4.4.0 

Hans Johansson 
Handläggare 
033 35 84 69 

Samtliga nämnder och bolag 

Uppföljning Program för ett Integrerat samhälle 

Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. 

Arbetet med dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle, 

som fastställdes i kommunfullmäktige 2015-01-15 och gäller fram till 2018. 

Programmet för ett integrerat samhälle pekar ut den politiska viljeinriktningen 

och hur Borås Stad förväntas agera och gäller för alla nämnder och styrelser. 

Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga 

nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden 

utifrån sina respektive ansvarsområden. Fokus under 2017 är på två av 

programmets sju programområden: arbete och boende. Därför skickar vi ut ett 

antal frågor till samtliga nämnder och styrelser om nämndernas och 

Kommunala bolags integrationsinsatser under 2017.  

Svaren ska vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 2018- 03-31. 

Målgruppen för Program för ett integrerat samhälle 

Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare 

födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Denna målgrupp 

motsvarar ca 29 procent av kommunens invånare. (31731 personer 2016-12-

31), vilket är en ökning från föregående års siffror med 1 % och 1418 personer. 

Målområden 

Vid senaste uppföljningen 2016 konstaterades att målområde arbete och 

boende är två viktiga utvecklingsområden. Frågor inom dessa områden, samt 

område utbildning (med fokus på vuxenutbildning), ställs i detta PM. 

Arbetsmarknadsprognos och utbildningsnivå. 

Arbetsförmedlingen redovisar i sin prognos för 2017-2018 var behoven finns 

av arbetskraft. Jobbtillväxten väntas öka inom de flesta yrkesområdena och 

bristen på arbetskraft är mycket tydlig inom den offentliga tjänstesektorn. 

Arbetslösa med kort utbildning väntas öka framöver. För att gruppen ska få ett 

stadigt fotfäste på arbetsmarknaden och undvika en högre strukturarbetslöshet 

behövs utökade utbildningsinsatser inte minst inom Grundvux. Andelen 

nytillkomna med högre utbildningsnivå växer och kan med rätt insatser 

snabbare komma in på arbetsmarknaden.  
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Under 2018 väntas denna grupp utgöra 78 procent av de inskrivna arbetslösa. 

Vuxenutbildning är här den enskilt viktigaste insatsen för denna grupp att 

komma i arbete. 

En möjlighet i detta arbete är att samverka med Arbetslivsförvaltningens enhet 

Jobb Borås och Vuxenutbildningen i Borås Stad som också har möjlighet att 

genomföra prövning och validering av kunskapsnivåer1. 

Vid de två senaste uppföljningarna av Program för ett integrerat samhälle 

framgår det att vissa nämnder och bolag inte ser mottagandet av praktikanter 

från målgruppen som ett verktyg för bra integration. Snarare beskriver en del 

svar en begränsad syn på vad praktik kan vara, nämligen en förberedelse inför 

en tänkt anställning. Det är viktigt att bredda synen på praktik. För målgruppen 

är praktik det första mötet med arbetsmarknaden och oerhört viktigt för vilket 

val man kommer att göra. Det finns flera former av praktik som kan beskrivas 

enligt nedan. 

1. Språkpraktik

Språkpraktik syftar till att ge personer träning i vardagssvenska och där med 

åstad komma en bättre språkutveckling än vad som annars skulle ske. 

2. Prova på praktik/Vägledningspraktik

Denna praktikform syftar till att underlätta yrkesval eller utbildningsväg för 

personer som är arbetssökande utan erfarenheter av aktuellt arbetsområde. 

3. Praktik till arbete

Syftet med "praktik till arbete" är att deltagare skall få tillfälle att visa sina 

kunskaper och kvaliteter hos tänkbara arbetsgivare och därigenom öka chansen 

till anställning. 

Länk till Jobb Borås och Feriearbeten 

http://www.boras.se/download/18.7e585e8d14ec3328626e9fc6/14388398362

26/Folder_JobbBor%C3%A5s_febr2015+%282%29.pdf 

Utbildning. 

I rapporten ”Var finns jobben” konstaterar Arbetsförmedlingen att 

arbetsgivarna i större utsträckning kräver att sökande har minst gymnasial 

utbildning även om det med den starka jobbtillväxten blir lite lättare för dem 

med lägre utbildning att komma in på arbetsmarknaden. 

1

http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforvaltningen/vuxenu
tbildning/vuxenutbildning/provning.4.82f0a312665003f0d800056270.html 

http://www.boras.se/download/18.7e585e8d14ec3328626e9fc6/1438839836226/Folder_JobbBor%C3%A5s_febr2015+%282%29.pdf
http://www.boras.se/download/18.7e585e8d14ec3328626e9fc6/1438839836226/Folder_JobbBor%C3%A5s_febr2015+%282%29.pdf
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Länk till Vuxenutbildningen 

http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforval

tningen/vuxenutbildning/vuxenutbildning.4.46672496138d5310e5f80009448.ht

ml 

Av statistik 2016-12-31 framtagen av Brec framgår att Borås Stad har tagit emot 

totalt 600 vuxna (från 21 år) flyktingar under 2016. Av dessa har 113 personer 

(19%) 10-12 års utbildning, och 176 personer (29 %) har utbildning längre än 

12 år. Det innebär att 289 personer (48 %) har en högre utbildningsnivå2.  Det 

innebär jämfört med förra året en högre totalsumma för personer med högre 

utbildning men en minskad andel av totala antalet. 

Boende och Bostadsbristen 

Boverket har arbetat med att ta fram en byggbehovsprognos för riket fram till 

2025. Prognosresultatet innebär att det behöver byggas 558000 bostäder mellan 

2012- 2025. När nu prognosperioden har gått några år kan det konstateras att 

byggproduktionen har understigit byggbehoven. Samtidigt har befolkningen 

ökat mer än SCB prognosticerade 2012. Det har förändrat prognosen för 

återstoden av perioden fram till 2025. Fram till 2020 är behovet enligt den nya 

prognosen 426000 bostäder eller 71000 bostäder per år. Utöver det behövs 

utbyggnad av annan infra-struktur för att bostäderna ska fylla sin funktion3. 

Borås Stad har under en längre tid haft en stark befolkningstillväxt. Mellan 

2011-12-31 och 2016-12-31 har stadens befolkning ökat med 6586 personer. 

Målgruppen utrikesfödda och födda i Sverige med båda föräldrarna födda 

utomlands ökade med 4213 under samma period. 

Till detta kommer de som, enligt Lagen (2016:38) om mottagande av vissa 

nyanlända invandrare för bosättning, anvisats till Borås Stad. 

Nybyggnation  

I Borås Stads bostadsbyggnadsprogram står att läsa följande: 

2.3 Bostäder med rimliga boendekostnader  

Kommunen bör vid markanvisning för hyreslägenheter sträva efter rimliga 

boendekostnader. Nyproduktion kan inte tillgodose hela efterfrågan av 

lägenheter med låg hyra.   

Riktlinje: 

Kommunen ska verka för att hyreslägenheter till rimliga boendekostnader 

byggs genom att boendekostnaden beaktas vid markanvisning4. 

2 www.boras.se/.../borasregionensetableringscenter 
3 http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/ 
4 Borås Stads bostadsbyggnadsprogram reviderad i okt. 2016 

http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforvaltningen/vuxenutbildning/vuxenutbildning.4.46672496138d5310e5f80009448.html
http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforvaltningen/vuxenutbildning/vuxenutbildning.4.46672496138d5310e5f80009448.html
http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforvaltningen/vuxenutbildning/vuxenutbildning.4.46672496138d5310e5f80009448.html
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I Handlingsplan för Bostadsbyggande framgår att sammantaget omkring 912 

bostäder prognosticeras färdigställas genom nyproduktion 2017 och 619 

bostäder 2018 samt 593 bostäder under 2019. Hur många av dessa som 

kommer att färdigställas med möjlighet till inflyttning under respektive år är 

osäkert enligt Stadskansliet. Klart är att ett flertal av de bostäder som finns i 

prognosen inte kommer att ha färdigställts eller påbörjats i enlighet med 

planen5. 

Färdigställda bostäder enligt ovan omfattar samtliga bostäder; villor, 

bostadsrätter, hyresrätter och övriga boendeformer. Merparten av dessa är inte 

anpassade för målgruppen nyanlända, eftersom kostnaderna är för höga6. 

5 Borås Stads handlingsplan för bostadsbyggande 
6 Borås Stadsrevision: Granskningsrapport ”Borås Stads flyktingmottagande” 
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Arbete 

Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen 

försörjning, genom an-ställning eller eget företagande. Vi ska samverka med andra 

myndigheter och näringslivet för att alla nyanlända ska få praktisera på arbetsplatser så 

snart det är möjligt.  

Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk bakgrund. 

Kunskap hos personalen om andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig 

service. Flerspråkighet och interkulturell kunskap ska vara en merit vid rekrytering. 

Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbetslivet är 

utvecklande och kan vara lönsamt för företaget. 

Gäller alla nämnder och kommunala bolag 

Fråga 1 

- På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anordna praktikplatser?

Fråga 2 

- Hur många praktikanter har ni tagit in i era verksamheter?

Fördela dem mellan dessa tre grupper. Språkpraktik 

Prova på praktik 

Praktik till arbete 

Gäller alla nämnder och kommunala bolag 

Fråga 1 

- På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anställa personer med

annan etnisk bak-grund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands och

boråsare födda i Sverige, vars båda föräldrar är födda utomlands?

Gäller Arbetslivsnämnden 

Fråga 1 

- Hur många arbetsmarknadsanställningar finns i Borås Stad för personer

med annan etnisk bakgrund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands

och boråsare födda i Sverige, vars båda föräldrar är födda utomlands?

Fråga 2 

- Hur många arbetsmarknadsanställningar har gjorts i Borås Stad under

2017 för personer med annan etnisk bakgrund, d.v.s. boråsare som är

födda utomlands och boråsare födda i Sverige, vars båda föräldrar är

födda utomlands?

Gäller Arbetslivsnämnden, Kommunstyrelsen och kommunala bolag. 

Fråga 1 

- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att stödja

kunskapsspridning i näringslivet om mångfald i arbetslivet?
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Boende 

Borås Stad ska motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Vi ska 

verka för att ett vari-erat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer skapar ett blandat 

boende. 

Planering av bostadsområden ska skapa naturliga mötesplatser för de boende. Det kan ske 

med lokaler för exempelvis närservice samt fritids- och kulturaktiviteter. Borås Stad ska 

stötta nätverk som erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar 

stadsutveckling. 

Gäller Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen och Kommunala 

bostadsbolag. 

Fråga 1 

- På vilket sätt har ni utvecklat ert arbete för att motverka diskriminering

och segregation på bostadsmarknaden?

Fråga 2 

- På vilket sätt har ni utvecklat ert arbete för att få ett varierat utbud av

bostäder?

Fråga 3 

- På vilket sätt har ni arbetat för eller har för avsikt att arbeta med planer

för bostäder riktade till större familjer ur målgruppen.
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Utbildning 

Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare 

(SFI). SFI ska er-bjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik för att stödja 

inträdet på arbetsmarknaden. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar 

ska Borås samverka inom Sjuhärad. SFI ska även ges tillsammans med teoretisk utbildning 

Gäller Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Fråga 1 

- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att korta kötiderna

till SFI?

Fråga 2 

- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att erbjuda SFI i

kombination med yrkesutbildning, praktik eller tillsammans med

teoretisk utbildning?

Fråga 3 

- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att säkerställa

utbudet av yrkes och lärlingsutbildningar?

Svaren skall vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 31 mars 2018. 
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Datum 

2018-03-26 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00023 1.1.3.1 

Er referens 

Dnr ALN 2018-00009 

Svar på remiss: Program för ett integrerat samhälle 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat remissvar och översänder det till 

Arbetslivsnämnden.       

Sammanfattning 

Program för ett integrerat samhälle redovisar den politiska viljeinriktningen för 
hur Borås Stad ska verka för ett demokratiskt samhälle. Insatser som görs på 
integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden och ska 
återrapporteras till Kommunstyrelsen. Arbetslivsnämnden har 
Kommunfullmäktiges uppdrag att ge förslag på reviderat program för perioden 
2019-2022. Förslaget som arbetets fram på Arbetslivsförvaltningen har skickats 
på remiss till samtliga nämnder och bolagsstyrelser.

Nämndens yttrande i sin helhet 

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Program för ett 

integrerat samhälle. 

Arbetslivsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att ge förslag på 

reviderat program för perioden 2019-2022. Förslaget som arbetats fram på 

Arbetslivsförvaltningen har skickats på remiss till samtliga nämnder och 

bolagsstyrelser. Program för ett integrerat samhälle redovisar den politiska 

viljeinriktningen för hur Borås Stad ska verka för ett demokratiskt samhälle. 

Förslag till programmet för perioden 2019-2022 innehåller inte några nya 

områden. I programmet lyfts följande områden: arbete, boende, utbildning, 

delaktighet, trygghet, folkhälsa och kultur. 

Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, styrelser och 

kommunala bolag. Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan 

bör genomsyra allt arbete. Borås Stad ska värna om mänskliga rättigheter och 

människors lika värde och som tillåter alla boråsare, oavsett bakgrund och hur 

länge man levt i staden, att leva sitt eget liv så länge svenska lagar och regler 

följs. Insatser som görs på integrationsområdet följs årligen upp genom 

Arbetslivsnämnden, och återrapporteras till Kommunstyrelsen.  

Sociala omsorgsnämnden ser positivt på programmets innehåll och områden att 

följa upp. Personer med funktionsnedsättning har det svårare att inkluderas i 

vårt samhälle än många andra.  Sociala omsorgsnämnden anser därför att alla 
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ska ingå i målgruppen för ett integrerat samhälle eftersom integration måste ske 

i samarbete mellan alla människor.   

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslag till program för ett integrerat 

samhälle. 

Beslutsunderlag 

1. Förslag Program för ett Integrerat samhälle

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden

Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 



Program för ett 
integrerat samhälle 
Borås stad verkar för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors 
lika värde, som tillåter alla Boråsare oavsett bakgrund och hur länge man levt i staden att leva sitt 
eget liv, så länge svenska lagar och regler följs. 

Borås stad har i sitt integrationsarbete ett interkulturellt förhållningssätt. Med det menas att 
förutom att respektera och tillåta olika kulturer och etniska grupper att få ha sin kultur, så ska 
dessa ges möjligheter till att mötas och finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor 
som berör dem. Detta kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom 
andra samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former. 
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare födda i Sverige 
vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta är ca 25 procent av kommunens invånare. 

Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut 
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. Borås idag är en stad 
med en mångfald av kulturer, språk och religioner. Vi välkomnar alla inflyttade, oavsett ursprung 
eller religion, och vill säkerställa en god mottagning och integration.  

Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga i staden. Detta skapas 
bäst genom möten mellan människor med olika bakgrund, till exempel på arbetsplatser och i 
föreningslivet.  

Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, styrelser och kommunala bolag.  
Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör genomsyra allt arbete. Insatser 
som görs på integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden, och 
återrapporteras till Kommunstyrelsen. Programmet har även kopplingar till välfärdsbokslutet och 
vissa uppföljningar framgår där. 



Arbete 
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning, 
genom anställning eller eget företagande.  

Borås Stad ska vara ett föredöme i den egna organisationen med att se flerspråkighet och 
interkulturell kunskap som en merit vid rekrytering och att anställa personal med olika etnisk 
bakgrund. Vi ska också göra det möjligt för våra nyanlända att få praktik, som ger språkträning 
och värdefull arbetslivserfarenhet.  

Borås Stad verkar för att ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom feriejobb. 
Särskilt viktigt är detta för ungdomar med utländsk bakgrund som ofta saknar kontaktnät i 
samhället. 

Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet att mångfald i arbetslivet är utvecklande 
och kan vara lönsamt för företaget. Genom att vi i Borås Stad ställer krav på socialt 
ansvarstagande i våra upphandlingar kan vi aktivt möjliggöra för våra nyanlända att få chans till 
praktik, som kan leda till arbete i näringslivet. 

Boende 
Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Staden ska 
strategiskt verka för att skapa ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer och 
prisnivåer. Staden ska verka för att boendet blir mer etniskt och socioekonomiskt blandat. 
Ett särskilt ansvar har de av staden ägda allmännyttiga bostadsbolagen, att aktivt motverka 
segregationen och verka som ett föredöme för övriga fastighetsbolag. Detta gäller framför allt de 
bolag som verkar i de yttre delarna av kommunen, att särskilt prioritera möjligheten till bostäder 
för våra nyanlända Boråsare. 

Mötesplatser är viktiga för att boråsare av olika etniskt ursprung, ålder, kön och religion ska 
kunna mötas i sitt närområde på naturligt sätt.  Borås Stad ska stödja nätverk och föreningar som 
erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling. 

Utbildning 
Barn och ungdomar 
Borås Stad har ansvaret för att alla unga får lika möjligheter till en god uppväxt och utbildning. 
Elever med annat modersmål ska erbjudas undervisning i detta, och i övrigt få det stöd de 
behöver i utbildningen. Modersmålslärarnas kompetens ska användas även i skolans arbete med 
interkulturella frågor. 

Borås Stad ska verka för att genomföra insatser som syftar till att uppnå en jämn socioekonomisk 
och etnisk sammansättning bland elever i alla våra förskolor och skolor.  

Vuxna 
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare 
(SFI). SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik, för att stödja 
inträdet på arbetsmarknaden. SFI ska även erbjudas tillsammans med grundläggande 
vuxenutbildning. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås 
Stad samverka inom Sjuhärad.  



Borås Stads anställda 
Borås Stad verkar för att alla medarbetare utbildas i frågor som är viktiga för arbetet i den egna 
specifika verksamheten. Utbildning som t.ex. handlar om olika kulturer, interkulturell kompetens, 
normer, värderingar och förhållningssätt. Kunskap hos personalen i dessa frågor ökar 
möjligheten att ge fler invånare likvärdig service.  

Delaktighet 
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur samhället i vid 
bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet erbjuds alla nyanlända och 
samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen har till uppgift att säkerställa att alla 
invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka och ha inflytande i 
kommunen samt får ett bra bemötande och god kommunal service. Mötesplatser på olika 
bostadsområden ger förutsättningar för informationsspridning, service, stöd och delaktighet för 
medborgare. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, delaktighet och jämställdhet en förutsättning 
för att inkludera alla ungdomar.  

Föreningslivet i Borås är viktigt och Borås Stad ska verka för att aktivt stödja föreningar och att 
alla boråsare får kontakt med föreningar. Föreningar fungerar som mötesplatser där personer 
med olika bakgrund knyter kontakter och kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Borås Stad 
ska ge möjlighet till delaktighet genom att regelbundet ha dialog och samverkansmöten med 
invandrarföreningar samt med föreningar som arbetar med integration.   



Trygghet 
Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är nyanländ eller infödd. Borås 
stad ska verka för att alla nyanlända får bra förutsättningar att delta i samhället och rättvist 
behandlade i stadens alla verksamheter. Genom samhällsorienteringen får man god kännedom 
om sina rättigheter, men också vilka skyldigheter man som medborgare har. Det ska vara enkelt 
och lätt för medborgarna att få service och stöd utifrån sina behov och förutsättningar. Den 
nyanlände Boråsaren ska även få möjligheter till möten som ger kontaktnät och kontakt med 
föreningslivet. 

Staden arbetar aktivt för att motverka våld och hedersförtryck bland barn och unga, i relationer 
och familjer, samt arbetar för att motverkar alla former av våldsbejakande extremism. Staden och 
bostadsbolagen samverkar med polisen för att skapa lugna och trygga miljöer i alla våra 
bostadsområden och på andra offentliga platser såsom torg och parker. Vi stödjer även 
föreningar/idéburna organisationer som gör insatser för en tryggare närmiljö, genomför 
trygghetsvandringar och arbetar för rena och snygga miljöer och mot nedskräpning. 
Staden genomför särskilda insatser i så kallade utsatta områden, där det långsiktiga målet är att 
bryta segregation och för att tryggheten inte ska skilja sig från andra bostadsområden. 

Invånare med annat modersmål än svenska, som har särskilda behov, ska i möjligaste mån få 
hjälp på modersmål. 

Folkhälsa 
Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.  
Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt samordnade insatser för 
integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsättningar för hälsa och social hållbarhet. 
Borås stad ska särskilt beakta nyanländas behov av förbättrad hälsa. Många flyktingar har trauman 
som behöver bearbetas. Borås Stad ska samverka med primärvård, specialistvård och andra 
aktörer för att stödja möjligheter till rehabilitering och god hälsa.  

Borås Stad ska verka för att alla barn och unga ges möjlighet till aktiv och hälsosam fritid. 

Kultur 
Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat 
samhälle. Vi ska verka för att alla medborgare ska få rätten till sitt kulturarv samt möjligheten att 
ta del av kultur och kulturarv från Sverige och från andra länder. Kulturföreningar ska stödjas för 
att olika kulturer och kulturarv ska tas tillvara och lyftas fram. 

Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter och ska ges stöd för 
jämlika förutsättningar att utöva dessa.  



Arbetsmetoder 
Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i samtliga kommunala förvaltningar och bolag. 
Borås Stads nämnder och kommunala bolagsstyrelser ska årligen planera för insatser i eget 
integrationsarbete utifrån ”Program för ett integrerat samhälle”. De ideella och idéburna 
organisationerna är en viktig resurs i integrationsarbetet. Där det är möjligt ska Borås Stad 
samverka med dessa samt med andra kommuner, myndigheter och näringsliv. Om det finns 
internationella nätverk som underlättar arbetet med integrationen kan Borås Stad vara med i 
sådana. Samverkan kan öka både kvalitet och effektivitet i integrationsarbetet.  

Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och där är Arbetslivsnämndens 
”Nätverk för integration” en viktig resurs. Nätverket är det forum som används inom kommunen 
för att sprida information om integrationsarbete från egna arbetet i förvaltningen/bolaget samt 
sprida information om integrationsarbete till egna förvaltningen/bolaget. Representanter i 
integrationsnätverket har även till uppgift att lyfta frågor inom integrationsområdet i den egna 
förvaltningen/egna bolaget.  

I Arbetslivsnämndens samordningsuppdrag ingår att hålla dialogmöten och integrationsråd samt 
ta del av nationell och internationell kunskap. 

Uppföljning 
Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp insatser som görs på integrationsområdet, 
samt senast 2022 ge Kommunfullmäktige ett förslag till reviderat program. 
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Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och översänder upprättat 

remissvar till Samhällsbyggnadsnämnden.      

Sammanfattning 

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om granskning för 

detaljplan för Druvefors Björnflokan 5 m.fl. – Druveforsvägen. 

Detaljplanens syfte är att genom förtätning med bostäder, kontor och handel 

utveckla Druveforsvägen som ett urbant stråk och binda ihop Druvefors med 

stadskärnan. Syftet är även att skapa en ny förskola och en ny park.

Nämndens yttrande i sin helhet 

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om granskning för 

detaljplan för Druvefors Björnflokan 5 m.fl. – Druveforsvägen. 

Detaljplanens syfte är att genom förtätning med bostäder, kontor och handel 

utveckla Druveforsvägen som ett urbant stråk och binda ihop Druvefors med 

stadskärnan. Syftet är även att skapa en ny förskola och en ny park. 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker detaljplanen. Vid ett kommande 

bostadsbyggande vill nämnden framhålla behovet av boende enligt LSS (Lag 

om stöd och service till vissa funktionshindrade) som väl lämpar sig i ett 

bostadsområde med såväl hyresrätter som blandade upplåtelseformer. Det är 

också viktigt att i området ombesörja att tillgängligheten gällande 

framkomlighet för personer med funktionsnedsättning är god. 

Barn och unga 

Barn och unga tillhörande målgruppen kan, då de blir vuxna, få erbjudande om 

bra och fullvärdiga boenden.  

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan för Druvefors Björnflokan 5 m.fl. -Druveforsvägen
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Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att genom förtätning med bostäder, 
kontor och handel utveckla Druveforsvägen som ett urbant 
stråk och binda ihop Druvefors med stadskärnan. Syftet är 
även att skapa en ny förskola och ny park på Druvefors.

Detaljplanen möjliggör ca 200 nya lägenheter, handelsytor, 
kontor, en ny förskola med 6 avdelningar, parkeringshus och 
en ny park. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att genom förtätning med bostäder, 
kontor och handel utveckla Druveforsvägen som ett urbant 
stråk och binda ihop Druvefors med stadskärnan. Syftet är 
även att skapa en ny förskola och ny park på Druvefors.

Detaljplanen möjliggör ca 200 nya lägenheter, handelsytor, 
kontor, en ny förskola med 6 avdelningar, parkeringshus och 
en ny park. 

Planområde
Området ligger söder om riksväg 40, och öster om Druve-
forsvägen. Planområdets storlek är ca 2,5 hektar. Största 
delen av planområdet är i privat ägo, och Borås Stad äger en 
mindre del. 

Gällande detaljplan
Planområdet omfattas av fyra gällande detaljplaner: P323 
- laga kraft 1966-06-29, P227 - laga kraft 1961-11-24, P187
– laga kraft 1949-11-18 och P1100 – laga kraft 2008-02-13.
Gällande detaljplaner anger industriändamål, gata och park.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen yttrade sig 2015-10-26 positivt till att 
Samhällsbyggnadsnämnden prövar möjligheten att ändra 
detaljplanen under förutsättning att en förskola kan etableras 
inom området samt att det klarläggs att Götalandsbanan inte 
påverkar projektet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 
2015-11-12 § 356 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan. 

Planarbetet pausades när den rosa korridoren för Göta-
landsbanan presenterades sommaren 2016. I januari 2017 
hade representanter för Borås Stad möte med Trafi kverkets 
projektledare för sträckan Bollebygd-Borås, som meddelade 
att detta område inte berörs av Götalandsbanan och därför 
kunde planarbetet fortsätta.  

Preliminär tidplan
Samråd  Första kvartalet 2018
Granskning Andra kvartalet 2018
Antagande Tredje kvartalet 2018
Laga kraft Fjärde kvartalet 2018

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

Byggstart för området är beräknad till 2019.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet är beläget söder om riksväg 40, i gränsen mellan 
Druvefors och stadskärnan. Druveforsvägen som avgränsar 
området i väster är ett viktigt stråk som förbinder stadskär-
nan med stadsdelarna Druvefors, Göta, Gässlösa, Furuberg, 
Kristineberg och Dammsvedjan. 

Området är en del av Druvefors som planerades och byggdes 
under 1940- och 50-talen med en tidstypisk luftig bebyg-
gelsestruktur. Direkt öster om planområdet ligger kvarteret 
Blåelden med radhus från 1970-talet, och kvarteren Blåsippan 
och Blåklockan med friliggande villor från slutet av 1920-
talet.

Väster om planområdet och Druveforsvägen är Gamla 
Åkerlunds Spinneri, en av landets bäst bevarade textilfa-
briker. Idag fi nns kontorslokaler, studieförbund och gym i 
byggnaden. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Druvefors, Björnfl okan 5 m.fl . - Druveforsvägen, Borås Stad, upprättad den 5 februari 2018. 

Användning enligt gällande detaljplaner

Kulturvärde

Teknisk anläggning

Industri

Planområdesgräns

Bostäder

Parkering

Trafik

Park

Vatten

Gata



DETALJPLAN 5

Ny bebyggelse

Den nya planerade bebyggelsen är:

• parkeringshus och kontor närmast riksväg 40,

• bostäder och handel/centrumverksamhet längs Druve-
forsvägen,

• iordningställande av en ny park på kullen i korsningen
Druveforsvägen/Kellgrensgatan

• och en ny förskola sydost om Vasastigen. Vasagatan
breddas.

• Skogen mot Vasagatan kommer bevaras och skötas på
samma sätt som idag.

P

P

Vasagatan

Vasabergsgatan

D
ruveforsvä

Kjellgrensga

Vasastigen

Vasastigen

Bostäder med 
handel och verk-
samheter i botten-
plan, 6-7 våningar

Punkthus, 16 
våningar

Parkeringshus 
och kontor, 6-8 
våningar 

Förskola i sex 
avdelningar

Ny park

Bostäder, 8 
våningar

Befintlig park

kan användas 
av förskolans 
barn

Möjlig 
uteserving

Transformator-
station

Trappa till 
parken Innergård med 

parkering under

Föreslagen bebyggelse 
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Sektion A-A

P

P

Vasabergsgatan

Vasastigen

Vasastigen

A
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God koppling mellan byggnad och gata
Viss koppling mellan byggnad och gata
Ingen koppling mellan byggnad och gata

Stråket längs Druveforsvägen varierar kraftigt. Vissa delar 
präglas av en stadsmässig struktur där det fi nns en koppling 
mellan byggnaden och gatan och grönytor sköts omsorgsfullt. 
Andra delar har slutna bottenvåningar och gaturummet 
präglas av storskalig markparkering. 

För att förändra helhetsupplevelsen av Druveforsvägen fi nns 
det tre områden att fokusera på: 

1. Ulysseus/Venus
Området präglas idag av markparkeringar. Arbete pågår i 
planprogrammet för Södra Centrum. Behov av tydligare 
gaturum, publika bottenvåningar, kvalitativ grönska och 
trygg passage för gående och cyklister under motorvägen. 

2. Björnfl okan/Kamelian/Nejlikan 
Området präglas av slutna bottenvåningar. Arbete pågår i 
denna detaljplan. Behov av funktionsblandning, publika bot-
tenvåningar och kvalitativa grönytor.

3. Forsen/Solrosen
Området präglas av slutna bottenvåningar. Planuppdrag 
fi nns men arbetet med detaljplanen är inte påbörjat. Behov av 
funktionsblandning och publika bottenvåningar.

1.

2.

3.

Analys av Druveforsstråket

Till vänster är Gamla Åkerlunds spinneri. Fasaden har fönster vilket innebär en 
viss koppling mellan byggnad och gata. Entrén leder till publika verksamheter så 
här fi nns det god koppling mellan byggnad och gatan. Till höger är Stema tryckeri, 
fasaden är helt sluten uten fönster eller entréer och därmed saknas helt koppling 
mellan byggnaden och gatan. 

I förgrunden till vänster är Alelyckans park. Längre fram längs gatan är kvarteret 
Nejlikan. Bottenvåningarnas fasader är i princip helt slutna. och därmed saknas 
koppling mellan byggnder och gatan. Byggnaden till höger har butikslokaler i 
bottenvåningen. Det är entréer och stora fönsterpartier som kommunicerar med 
förbipasserande på gatan. Kopplingen mellan gata och byggnad är därmed god.

Till vänster är kvarteret Forsen som skiljs från gatan med staket och bitvis 
taggtråd. Byggnaden har inte heller entréer mot gatan. Därmed saknas koppling 
mellan byggnaden och gatan. Till vänster är kvarteret Solrosen, i förgrunden fi nns 
entréer till privat verksamhet, efter det är fasaden sluten. Viss koppling mellan 
byggnad och gatan fi nns i samband med entrén, men efter det saknas koppling. 

v

v

v



DETALJPLAN 9

Stadsbild och gestaltning
Druveforsvägen är ett viktigt urbant stråk som förbinder 
stadskärnan med angränsande stadsdelar. Idag kantas gatan 
av en industribyggnad och markparkering. 

Utformningen påverkar upplevelsen av att röra sig längs 
gatan. De tillkommande byggnaderna ska vända sig ut mot 
gatan och i byggnadernas bottenvåningar kommer det att 
fi nnas lokaler för handel. På så sätt skapas en gatumiljö som 
upplevs som trevligare och tryggare att röra sig i. 

Byggnaderna längs Druveforsvägen planeras till 6-7 våningar 
vilket är anpassat till Spinneriets höjd. Ett punkthus planeras 
till 16 våningar för att möta upp höghuset Nejlikans höjd. 
Byggnaden närmast Druveforskullen planeras till 8 våningar 
vilket är anpassat efter punkthusen längs Kellgrensgatan. På 
grusplanen öster om Vasastigen planeras en förskola med 6 
avdelningar. Förskolans angöring kommer ske från Vasagatan 
och lekytorna kommer vara placerade mot Druveforskullen. 

Druveforsvägen – ett urbant stråk
I förslaget till ny översiktsplan för Borås lyfts Druveforsvä-
gen fram som ett urbant stråk. Urbana stråk är utvecklings-
stråk på lokal nivå inom staden Borås där ny bebyggelse och 
andra åtgärder särskilt bör främjas. Stråken är viktiga för att 
binda samman centrala staden med övriga stadsdelar samt 
möjliggöra för en koncentrerad stadsutveckling som främjar 
hållbara transporter. Genom omvandling till stadsgator 
kantade av ny stadsbebyggelse med mer bostäder, service och 
mötesplatser möjliggörs en utveckling till livliga stadsrum 
som får staden att växa ihop.

Stadskärnan och Druvefors har successivt integrerats genom 
de senaste årens bebyggelseförtätning. En analys av stråket 
visar på ett behov av funktionsblandning, publika bottenvå-
ningar och kvalitativa grönytor för att nå de urbana kvaliteter 
som eftersträvas här. Kvaliteten i gång- och cykelvägnätet 
behöver också förbättras.  

Historik och kulturmiljöer
Mitt över Druveforsvägen ligger Spinneriet (Gamla Åker-
lunds Spinneri) som är en kulturhistoriskt intressant bygg-
nad. Den monumentala tegelbyggnaden utgör ett landmärke 
i staden och ligger mycket exponerat utmed riksväg 40. 
Byggnaden uppfördes år 1898 för Åkerlunds Bomullspinneri. 
Stilmässigt uppfördes byggnaden i ett nyklassicistiskt form-
språk med en medveten tegelbehandling där fönsterband, 
portar, gavlar och tornavslutningar betonats. 

Byggnaden är ursprungligen uppförd i tre våningar med fasa-
der i gult tegel. Under 1900-talets första hälft genomfördes 
ett antal tillbyggnader, bland annat 1916 då en fjärde våning 
tillkom samt 1946 då en större tillbyggnad i funktionalistisk 
stil gjordes vid byggnadens nordvästra hörn. Det höga torn-
taket över byggnadens huvudentré revs av okänd anledning 
ner år 1939 vilket fi ck en negativ påverkan på byggnadens 
karaktär. Idag består byggnaden av källare och fyra våningar 
med stora rumshöjder, som mest ca 4,5 meter. 

Bostäder
Idag bor ca 2000 personer på hela Druvefors. Flera nya 
bostadsprojekt är planerade i området vilket innebär att ca 
200 nya lägenheter håller på att byggas. Denna detaljplan 
möjliggör ytterligare ca 200 nya lägenheter. I genomsnitt 
bor det två personer per lägenhet i Sverige, det innebär att 
Druvefors befolkning troligen kommer öka till ca 2800 
personer med detta och andra pågående byggprojekt. Detta 
skapar ett behov av mer offentlig och kommersiell service 
inom området vilket beskrivs i styckena nedan. 

Arbetsplatser
På fastigheten fi nns idag ett tryckeri, som planerar att fl ytta 
till nya lokaler under året. Den planerade bebyggelsen 
innehåller centrumverksamhet och förskola vilket skapar nya 
arbetsplatser. 

Offentlig service
Det är idag brist på förskoleplatser på Druvefors. Den plane-
rade bebyggelsen möjliggör en förskola med 6 avdelningar, 
vilket ger möjlighet för 120 barn att få en förskoleplats här. 

Det är brist på grundskoleplatser i Borås men arbete med att 
öka kapaciteten i befi ntliga skolor pågår.  

Kommersiell service 
Den planerade bebyggelsen omfattar centrumverksamhet 
längs Druveforsvägen. Det skapar ett större serviceutbud på 
Druvefors och kommer innebära att många upplever det som 
tryggare och mer spännande att röra sig längs Druveforsvä-
gen.   

Tillgänglighet 
Planområdet är plant längs Druveforsvägen och mycket 
kuperat mot Druveforskullen. Druveforsvägens gång- och 
cykelbana är idag smal men kommer i samband med planens 
genomförande att breddas vilket ökar tillgängligheten. 
Området där förskolan är planerad kommer angöras från 
Vasagatan. 
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neberg och Dammsvedjan. Ett stråk med allmän platsmark 
kommer göra det möjligt att gå mellan Druveforsvägen och 
den nya parken, den nya förskolan och Vasagatan. 

Cykeltrafi k och cykelparkering
Cykelväg fi nns längs Druveforsvägen. Gång- och cykelvägen 
längs Druveforsvägen kommer att breddas för att säkerställa 
att framkomligheten är god. Borås Stads parkeringsregler 
innebär att de tillkommande bostäderna och centrumverk-
samheten generar 500 cykelparkeringsplatser. Av dessa ska 30 
% placeras nära entréer. Övriga ska vara väderskyddade eller 
inomhus. Förskolan kommer behöva ca 25 cykelparkerings-
platser. 

Kollektivtrafi k
Planområdet har mycket god tillgång till kollektivtrafi k. På 
Druveforsvägen stannar busslinjerna 2 och 7, och inom 500 
meter ligger Södra Torget där alla stadsbusslinjer passerar. 
Regional buss- och tågtrafi k fi nns inom 800 meter från 
planområdet. 

Biltrafi k och bilparkering 
Fler bostäder i ett område bidrar med fl er människor och 
därmed fl er resor. Normalt brukar man räkna med att varje 
bostad alstrar ca 4-6 bilförfl yttningar per vardagsdygn. För 
att ta sig med bil från planområdet mot målpunkter längs 

3. Gator och trafi k
Gatunät
Planområdet ligger utmed Druveforsvägen vilket är ett 
viktigt urbant stråk i området. Det förbinder stadskärnan 
med stadsdelarna Druvefors, Göta, Gässlösa, Furuberg, 
Kristineberg och Dammsvedjan. Detta är områden med stor 
potential för förtätning och Gässlösa är utpekat i förslaget 
till Översiktsplan som ett utvecklingsområde där det ska tas 
fram en ny strategisk plan för ett stort antal nya bostäder. 

Längs Druveforsgatan passerar idag många människor 
gåendes, cyklandes, med kollektivtrafi k eller i bil. Med 
bebyggelseutvecklingen i ovan nämnda stadsdelar så kommer 
antalet trafi kanter att öka och det fi nns ett behov av att 
förbättra attraktiviteten för gång, cykel- och kollektivtrafi k. 
I samband med planens genomförande kommer gång- och 
cykelvägen längs Druveforsvägen breddas. 

Förskolan kommer angöras via Vasagatan. Den är en lokal-
gata och bedömningen är att den har kapacitet för den ökade 
trafi ken en förskola innebär. 

Gångtrafi k
Gångvägen längs Druveforsvägen förbinder stadskärnan med 
stadsdelarna Druvefors, Göta, Gässlösa, Furuberg, Kristi-

Planområdet med angränsande gång- cykel- och bilvägar, samt entréer och parkeringar.

Gångväg
Cykelväg
Bilväg
Entré (gående) 
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riksväg 40 belastas framförallt Brodalsmotet och Annelunds-
motet. Brodalsmotet nås via Sven Eriksongatan och 
Annelundsmotet via Fabriksgatan. Exempel på målpunkter 
väster om Brodalsmotet är Viared, Landvetter fl ygplats och 
Göteborg, exempel på målpunkter öster om Annelundsmotet 
är Södra Älvsborgs Sjukhus, Brämhult och Jönköping. För 
resor till målpunkter norr om Borås centrum, exempelvis 
Knalleland, belastas Kungsleden. För resor till målpunkter 
söderut, exempelvis Varberg, belastar trafi ken Trandögatan 
och Åhagarondellen. 

Att antalet resor ökar behöver dock inte betyda att alla 
resor sker med bil. Genom att det fi nns god tillgänglighet 
med kollektivtrafi k och bra gång- och cykelförbindelser till 
målpunkter såsom livsmedelsbutik, arbetsplatser och andra 
funktioner samt till Borås centrum kan fl ertalet resor ske 
med andra färdmedel än bil, och påverkan på trafi ksystemet 
kan därmed bli mindre. Planområdet är en plats med mycket 
goda förutsättningar för att de boende ska välja andra färd-
medel än bil vilket talar för att det är positivt med förtätning 
med bostäder i aktuellt läge.

För att utreda detaljplanens påverkan på trafi ksystemet har 
en trafi kutredning tagits fram (SWECO, 2017-08-16). I 
trafi kutredningen har trafi kprognoser har tagits fram för 
år 2022, 2029 och 2040. Dessa baseras på Borås Stads nu 
kända planer som antas vara genomförda till respektive år. 
En annan förutsättning har också varit dagens vägnät, dvs 
inga nya kopplingar i vägnätet har antagits vara genomförda. 

Biltrafi kalstringen (restal/individ) utgår fram dagens resva-
nor, med relativt sett hög bilandel, vilket betyder att det fi nns 
en potential för högre andel hållbara färdmedel. 

Kapacitetsberäkningar har utförts med utgångspunkt från 
beräknade trafi kmängder för 2022, 2029 och 2040. Beräk-
ningarna baseras på stadens bedömning av befolkningens 
tillväxt och tillväxten av sysselsatta till respektive prognosår. 
Kapaciteten i Annelundsmotet har analyserats med mikro-
simulering. Analyserna visar att kapaciteten är tillräcklig 
fram till 2029, men inte baserat på 2040 års trafi kmängder. 
Ett problem som uppstår med 2029 års trafi kmängder är att 
det kommer att uppstå köer på avfartsrampen från väster 
som tidvis kommer att sträcka sig upp till huvudkörfälten på 
riksväg 40. 

Analyserna som har genomförts för korsningarna i det 
lokala vägnätet visar att det fi nns kapacitet även för 2040 års 
trafi kmängder. 

För att lösa de övergripande frågorna kopplade till trafi ksys-
temet arbetar Borås Stad tillsammans med Trafi kverket med 
åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Denna studie har 
pågått i drygt två år och planeras att avslutas vid årsskiftet 
2017/2018. Åtgärdsvalsstudien Noden Borås tar hänsyn till 
stadens utveckling och förväntade trafi kökning i ett övergri-
pande perspektiv. Stadens förhoppning är att denna åtgärds-
valsstudie ska skapa en samsyn och en plan kring åtgärder i 
trafi ksystemet för att hantera en växande befolkning. 

Sektion över Druveforsvägen. Druveforsvägen breddas för att möjliggöra separerad gång- och cykelbana samt trädplantering (QPG).
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I samband med åtgärdsvalsstudien arbetar Borås Stad även 
med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att studera 
kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för avsikt 
att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 tillsam-
mans med Trafi kverket 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 samarbets-
former och metoder. 

Behovet av nya parkeringsplatser regleras av Borås Stads 
parkeringsregler. De nya bostäderna och handeln skapar ett 
behov av ca 135 nya parkeringsplatser. Förskolan skapar ett 
behov av 19 nya parkeringsplatser. Platserna för hämtning 
och lämning kommer att skapas inom den egna kvarters-
marken, platserna för personalparkering kommer skapas på 
kvartersmark eller lösas genom avtal/parkeringsköp i nära 
anslutning till förskolan. Det kommer att skapas ett fåtal 
parkeringsplatser på allmän platsmark längs Druveforsvägen. 
Dessa parkeringsplatser kommer att regleras till korttids-
parkeringar och kan inte användas för att tillgodoräkna sig 
antalet parkeringsplatser som ska skapas inom kvartersmark. 

Angöring och utfarter
Infart till bostäder, parkeringshus och handel sker från infart 
i Druveforsvägen. Ett fåtal korttidsparkeringsplatser skapas 
längs Druveforsvägen. Angöring till förskolan sker via 
Vasagatan. 

Riksintressen
Planområdet är beläget nära riksväg 40 som är riksintresse för 
kommunikation. Säkerhetszonen från riksväg 40 är 8 meter 
från vägens räcke. Avståndet mellan vägen och närmaste 
byggrätt är 15 meter. Fastigheten Innerstaden 1:1 planläggs 
dels som natur och dels som kvartersmark till parkerings-
huset, men som prickmark vilket innebär att den inte får 
bebyggas. Byggrätten närmast riksväg 40 innehåller parkering 
och kontor, vilket är de verksamheter som är minst känsliga 
för påverkan från buller, risker eller luftmiljön från vägen. 
Vasagatan breddas med två meter för förbättrad tillgänglighet 
till den nya förskolan. Från Vasagatan är det som närmast 15 
meter till Trafi kverkets väghållningsområde. Därmed riskerar 
det inte planens genomförande att försvåra utnyttjandet av 
riksväg 40. Kommunens bedömning är därmed att det är 
säkerställt att riksintresset inte påverkar möjligheterna till 
drift, underhåll eller framtida utveckling negativt. 

Planområdet ligger inom utredningsområdet för Götalands-
banan. I januari 2017 hade representanter för Borås Stad 
möte med Stefan Paterson, vid den tiden projektledare för 
sträckan Bollebygd-Borås, som meddelade att detta område 
inte berörs av Götalandsbanan och därför kunde planarbetet 
fortsätta. Götalandsbanan innebär risker för buller, vibra-
tioner och stomljud. Bedömningen är dock att i samtliga 
utredningsalternativ är dessa störningar låga.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

Längs Druveforsvägen är det också möjligt att anlägga parkeringsfi ckor. 

Vasagatan breddas längs den sträckade linjen för att förbättra framkomligheten till 
den nya förskolan. 
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Dagvatten
För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 
skall fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med 
en effektiv volym av 3m3 per 100 m2 hårdgjord yta skall 
anläggas. Fördröjningsanordningar inom kvartersmark skall 
anläggas av exploatören. Exploatören skall bekosta dessa.  

Värme
Det fi nns möjlighet att ansluta planerat bebyggelse till 
fjärrvärmenätet. 

El, tele och fi ber
Området är anslutet till el och teleledningar.

Transformatorstationen i planområdets södra del kommer 
behöva ersättas av en ny transformatorstation vid Kellgrens-
gatan. Exploatören bekostar denna fl ytt. På sikt planerar 
Borås Elnät att bygga ytterligare en transformatorstation 
i områdets norra del för att möta ett framtida ökat behov. 
Denna transformatorstation bekostas av Borås Elnät. 

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

5. Mark
Natur och vegetation
Den södra och östra delen av planområdet är idag 
obebyggda. Dessa ytor är kuperade och här växer blandskog. 
Skogspartiet skapar ett grönt stråk mellan bebyggelsen på 
Vasabergsgatan och tillkommande bebyggelse vid Druvefors-
vägen. 

Rekreation 
Planförslaget innebär att en ny park görs iordning på kullen i 
korsningen Druveforsvägen/Kellgrensgatan. Det innebär ett 
välbehövligt tillskott på gröna ytor för rekreation på Druve-
fors. Parken kommer kunna angöras via Druveforsvägen, 
Vasastigen och från Vasagatan. 

Den nya förskolan innebär att grusplanen invid Vasastigen 
försvinner. 

Fornlämningar 
I området fi nns inga kulturhistoriska lämningar eller forn-
minnen.

Grönområdesplan
Den nya förskolan gränsar till Druveforskullen som är en 
skog med naturliga stigar och en lekplats. I Borås Stads 
Grönområdesplan (2013) beskrivs att kullen har höga natur-

Kullen i korsningen Druveforsvägen/Kellgrensagatan, sett från Kellgrensgatan. 
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värden samt besöks-, frilufts- och stadsvärden. Detaljplanen 
innebär att en ny park kan skapas på kullen i korsningen av 
Druveforsvägen och Kellgrensgatan. 

Geoteknik och Radon
En geoteknisk utredning har utförts av ÅF Infrastructure 
AB (2016-08-29). Den visar att den naturliga jorden inom 
området klassas som högradonområde med avseende på 
radonförhållandena. Nya byggnader som uppförs på jord ska 
utföras radonsäkert som ställer höga krav på att byggnaden 
är tät mot inläckande jordluft. Berget inom området klassas 
sammantaget som normalradonområde. Nya byggnader som 
uppförs på berg ska utföras radoskyddat dvs. med grundkon-
struktion som inte ger uppenbara otätheter mot markluft.

Inga restriktioner avseende användning av sprängsten 
erhållna vid bergschakt bedöms nödvändiga dock rekommen-
deras att gammastrålningsmätning utförs över terrassnivå i 
samband med byggnation.

Grundläggning av byggnader bedöms kunna utföras med 
kantförstyvade plattor eller grundsulor på packad fyllning 
och/eller på berg. Beroende på höjdsättning kan bergschakt 
bli nödvändig. Området bedöms inte vara sättningskänsligt 
och sättningar av långtidskaraktär bedöms inte uppkomma. 
Innan grundläggning utförs ska bortschaktning av eventuella 
organiska jordlager ske inom byggnadsytor samt inom anslu-
tande hårdgjorda ytor. Återfyllning utförs med friktionsjord 
eller sprängsten.

Vid schakt ska beaktas att jorden innehåller silt och därmed 
har fl ytjordtendenser. Vid schaktning i samband med byggna-
tion ska försiktighet vidtas i slänten vid exponering av större 
block som kan komma i rörelse. I samband med projektering 
av den planerade bebyggelsen bör kompletterande geotek-
niska undersökningar utföras i läge för blivande byggnader 
för att i detalj bedöma slutligt grundläggningssätt.

Risk för omgivningspåverkan vid sänkning av befi ntlig 
grundvattennivån ska beaktas och bör inte genomföras innan 
påverkansområdet utretts. 

Förorenad mark
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har utförts av 
ÅF Infrastructure AB (2017-04-10). Undersökningen visar 
att det fi nns föroreningar i halter över Naturvårdsverkets 
riktvärde för känslig markanvändning (KM). Halten och 
typen av föroreningar varierar mellan de olika provpunkterna 
vilket innebär en heterogen föroreningsbild inom området. 

I grundvattnet var halten av zink högt i en provtagnings-
punkt, det ska dock påpekas att halten var 140 μg/l, och 
allt i intervallet mellan 100 och 1000 μg/l räknas som högt. 
I samtliga grundvattenprov fanns en låg halt av nickel. I 
asfaltsprovet var halten av PAH lägre än aktuella riskvärden 
och därmed fri från stenkolstjära. 

Vid den översiktliga porgasmätningen inuti fabriksbyggnaden 
påvisades inga halter över laboratoriets rapporteringsgränser. 
Det kan dock inte helt uteslutas att klorerade lösningsmedel 
inte kan återfi nnas på fastigheten då provtagningen varit av 
en översiktlig karaktär. En eventuell förorening bör dock inte 
vara av mer omfattande karaktär då halter inte påträffats över 
laboratoriets rapporteringsgräns, varken vid utförd porgas- 
eller grundvattenprovtagning. 

Utifrån nu erhållna analysresultat och jämförelse med 
generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) 
och mindre känslig markanvändning (MKM) konstateras 
att förorening över KM förekommer i ett antal punkter på 
delar av nu aktuellt undersökningsområde. Bedömningen av 
undersökningen är att förorening fi nns spridd runt om på 
fastigheten i det översta jordlagret (0-0,5 m u my). De prov 
som har tagits under detta djup har inte föroreningar över 
KM. Troligen beror föroreningen på närheten till biltrafi k 
och inte (åtminstone inte till största delen) från industriverk-
samheten på platsen. Risken för förorening av större karaktär 
på fastigheten bedöms som mindre sannolik med tanke på att 
enbart enstaka parametrar i den nu genomförda undersök-
ningen överskrider KM i några av de uttagna provpunkterna. 
Jordmassor från stora delar av området kommer därmed 
troligen i stor utsträckning kunna nyttjas för återanvänd-
ning i den utsträckning det är tekniskt möjligt alternativt 
deponeras på lämplig deponi utifrån föroreningsgrad efter 
samråd med tillsynsmyndigheten. Lokal förorening kan inte 
helt uteslutas då undersökningen som gjorts är av översiktlig 
karaktär. Kompletterande miljöprovtagning kan därmed vara 
motiverat i samband med kommande schaktarbete. 

I syfte att i större utsträckning möjliggöra avgränsning i 
djup och plan, erhålla ett bättre beslutsunderlag avseende 
behov av åtgärder i området samt utesluta risk för människor 
som kommer att bo och vistas i området utifrån nu erhållna 
resultat rekommenderar det översiktliga miljötekniska 
markundersökningen följande åtgärder: 

Inför kommande schaktarbete ska en anmälan om avhjälpan-
de åtgärder upprättas då föroreningar över Naturvårdsverkets 
riktvärde för KM påträffats inom området. 

En saneringskontroll bör utföras i samband med exploatering 
för att kontrollera att uppsatta åtgärdsmål för aktuella 
fastigheter uppnåtts, framförallt i anslutning till planerad 
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förskola och bostäder. I området för utomhusplats/lekyta för 
förskolan bör det säkerställas att föroreningshalterna i det 
övre markskiktet inte överstiger tillämpbara riktvärden för 
KM. 

Innan avhjälpande åtgärder sker på delar av fastigheten kan 
det vara motiverat med en kompletterande miljöteknisk 
undersökning. Denna undersökning skulle utgöra ett bättre 
underlag med avseende på föroreningssituationen i området, 
främst i vertikalt plan, inför kommande exploatering och 
därmed utföra ett bättre underlag för kommande entrepre-
nad. 

6. Vatten
Strandskydd
Delar av planområdet ligger inom 100 m från Viskan, ny 
användning inom detta område är park. Strandskyddet som 
återinträder vid planläggning upphävs med hänvisning till att 
området är ianspråkstaget och bebyggt.

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010.

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 fi nns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det fi nns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

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

Planförslaget innebär att förorenad mark saneras vilket är 
positivt för grundvattnet och påverkar vattnets kemiska 
status positivt.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassifi ceras 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 vattenfl ödet inte är det 
samma 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 fi nns 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. Den här detaljplanens genomförande med tillskott på 
fl erbostadshus, handel, förskola och parkering bedöms inte 
påverka Miljökvalitetsnormerna negativt. 

Släckvatten
Vid en eventuell brand i parkeringshuset eller garaget kan 
större mängder förorenat släckvatten skapas. Området bör 
därför planeras på ett sådant sätt att släckvatten förhindras 
från att nå känsliga områden såsom Viskan. Detta kan 
exempelvis göras genom att dagvattensystemet förses med en 
ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids 
vid eventuell brand. För att förhindra att släckvatten når reci-
pienten skall ett magasin anläggas med avstängningsfunktion 
för att kunna ta hand om släckvattnet från en normal 
släckningsinsats. I plankartan regleras med en bestämmelse 
att byggnaden ska förses med ett system för att förhindra att 
släckvatten kommer ut i VA-nätet. Systemet ska ha kapacitet 
för att hålla kvar 5 m3 släckvatten.  

7. Sociala perspektiv
Förskola
Druvefors har ett stort behov av nya förskolelokaler, genom-
förandet av detaljplanen löser den brist som fi nns idag och 
tryggar även en långsiktig barnomsorg. I omedelbar närhet 
fi nns ett stort antal boende och många barn som i och med 
detta får nära till en förskola som också kan bli en viktig 
mötesplats. 

Grönytor
Druvefors har förtätats mycket och det skapar ett ökat behov 
av kvalitativa grönytor i området. Genomförandet av detalj-
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planen gör att kullen i hörnet Druveforsvägen/Kellgrensga-
tan som idag är snårig och svårtillgänglig kommer omvandlas 
till en parkyta. 

Trygghet
Druveforsvägen är ett viktigt urbant stråk där många rör sig 
till fots eller med cykel. Industribyggnaden och markparke-
ringarna som fi nns där idag bidrar till att gatan upplevs som 
ödslig och otrygg. De tillkommande byggnaderna kommer 
göra att gatan upplevs som mer befolkad och tryggare. Gång 
och cykelbana kommer att separeras från varandra vilket 
skapar en säkrare miljö för gång- och cykeltrafi kanter. 

8. Störningar på platsen
Då området är beläget i direkt anslutning till riksväg 40 är det 
utsatt för buller, farligt gods och föroreningar. Planeringen 
av området har gjorts med hänsyn till dessa störningar och 
för att nå planens mål om att förstärka Druveforsvägen som 
urbant stråk. 

Grundprincipen för att hantera buller, risk och föroreningar 
är att de minst känsliga verksamheterna kan placeras närmast 
riksväg 40 medan de mest känsliga ska placeras så långt 
därifrån som möjligt. 

För risker förknippade med farligt gods avgörs känsligheten 
av hur många personer som kan vistas där, om de är vakna 
eller sovande, om de har lokalkännedom, och om de är 
särskilt känsliga (exempelvis barn och äldre). För buller fi nns 
krav för bostäder och förskola, och det har stark påverkan på 
rekreationsvärdet på en park. För luftföroreningar är också 
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Grundprincip markanvändning nära riksväg 40 Markanvändning för att också stärka Druveforsvägen som urbant stråk

barn extra utsatta eftersom deras lungor, organ och nervsys-
tem fortfarande utvecklas. Utifrån störningarna blir prin-
cipen för markanvändning att parkering kan vara närmast 
riksväg 40, och därefter kontor/handel, sedan bostäder och 
längst bort park och förskola. 

Eftersom syftet med planen är att stärka Druveforsvägen 
som urbant stråk och binda ihop stadskärnan och Druvefors 
behöver denna princip utvecklas. Kontor kan med hjälp av 
tekniska lösningar få en låg risknivå, och parkering med 
kontor avskärmar övriga området från buller och risker. Med 
handel i bottenvåningen och entéer mot Druveforsvägen 
förbättras upplevelsen av stråket. Park och förskola föreslås 
fortfarande längst från riksväg 40.

Risk
Planområdet ligger invid riksväg 40 där hastigheten är 
begränsad till 70 km/h. Markanvändningen inom planom-
rådet är planerad med hänsyn till risknivåerna. Området 
närmast riksväg 40 är parkeringshus och kontor, därefter 
kommer fl erfamiljshus och handel. Längst bort från riksväg 
40 är förskola och park. 

Inom området som ligger 15-50 meter från riksväg 40 är 
planerad markanvändning parkering och kontor. För att 
uppnå en låg risknivå krävs att byggnaden har brandskyddad 
fasad (Översiktlig riskanalys, Wuz risk consultancy AB, 2016-
12-19). Brandskyddad fasad säkerställs med bestämmelser på 
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plankartan. För att säkerställa räddningstjänstens åtkomst till 
riksväg 40 får området närmast vägen inte bebyggas, detta 
område är prickmarkerat på plankartan. 

Inom området som ligger 50-160 meter från riksväg 40 
är planerad markanvändning fl erfamiljshus, handel och 
centrumverksamhet. Detta område skyddas av parkerings-
huset. På detta avstånd står förgiftning för mer än 95 % av 
riskbidraget (se fi gur 45, Översiktlig riskanalys, Wuz risk 
consultancy AB, 2016-12-19). Därmed krävs riskreducerande 
åtgärder i form av ventilationsåtgärder för att minska 
risknivån. Vid en olycka där giftig gas sprids är den som 
är inomhus med avstängd ventilation mest skyddad från 
olyckans konsekvenser. I samråd med räddningstjänsten har 
det bedömts vara motiverat med avstängningsbar ventilation 
samt att bostadsbyggnaders friskluftintag ska vara placerade 
minst 80 meter från riksväg 40. Ventilation som är avstäng-
ningsbar, placerad minst 80 meter från riksväg 40 samt högt 
placerad säkerställs med bestämmelser på plankartan. Inom 
detta område är också förskolans parkering placerad.

Inom området som ligger 120-220 meter från riksväg 40 är 
planerad markanvändning förskola respektive park. Här gör 
avståndet till riksväg 40 att risknivån är låg. Alla förskolor i 
Borås Stad byggs med avstängningsbar ventilation vilket gör 
att konsekvensen vid en farligt godsolycka minskas. 

Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

I området planeras bostäder intill en trafi kerad väg och 
därför har en bullerutredning tagits fram (Cedås Akustik, 
2017-12-05). Med hjälp av utredningen visas förslag på hur 
området kan bebyggas så att risken för att människor blir 
störda av buller minimeras. Utredningen baseras på trafi k-
analysens prognos för 2040 (SWECO, 2017-08-16). 2040 är 
den prognos som ligger längs fram i tiden, och innebär att 
utredningen tar höjd för hur trafi ksituationen kommer vara 
ca 10 år efter planens genomförandetid. 

Beräkningarna visar att trafi kbullernivån överskrider rikt-
värdet på 60 dBA på några fasader vilket innebär att bygg-
nadernas placering, form och planlösningar för lägenheter 
har anpassats för att skapa bästa möjliga ljudmiljö på platsen. 
Parkeringshuset närmast riksväg 40 fungerar som en buller-
skärm. Förskolan och parken har placerats längst från riksväg 
40. Bostadshusen däremellan har formats för att skapa en
ljuddämpad innergård. Punkthusets form har anpassats för
att skapa en mer ljuddämpad sida.

Trots byggnadernas placering och form fi nns det vissa 
fasader där planlösningarna för lägenheterna behöver anpas-
sas. I kvartershuset är norra hörnet mot Druveforsvägen mest 
bullerutsatt. Detta kan hanteras genom att placera trapphuset 
i hörnet, smålägenheter (max 35 kvm) i norra hörnet mot 
riksväg 40 och resten av lägenheterna får vara genomgående 
med minst hälften av boenderummen mot innergården som 
är ljuddämpad sida med högst 55 dBA. 

Lamellhuset har bullerutsatt fasad mot öster. Beroende på 
parkeringshusets höjd kan det krävas att smålägenheter byggs 
i översta våningen mot norr. Övriga lägenheter är genomgå-
ende med minst hälften av boenderummen mot innergården 
som är ljuddämpad med högst 55 dBA.  

Punkthuset har bullernivåer högre än 60 dBA mot 
Druveforsvägen. Detta kan hanteras genom att bygga 
smålägenheter mot väster och norr. Detta kan också hanteras 
med skärmade balkonger, ljuddämpningen blir ca 4-5 dBA på 
fasaden mot Druveforsvägen vilket gör att nivån understiger 
60 dBA. Mot söder och öster bullernivåerna lägre än 60 dBA.

Alla bostäder har tillgång till uteplats i form av den 
gemensamma innergården. Där är ljudnivån lägre än 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå samt lägre än 65 dBA maximal ljudnivå.

Närmaste järnväg är kust-till-kustbanan som ligger 350 
meter från planområdet och påverkar inte bullernivån inom 
planområdet. I de utpekade korridorerna för Götalandsbanan  
har Trafi kverket gjort en MKB med bullerberäkningar som 
visar de olika korridorernas bullertillskott. (Miljökonsekvens-
beskrivning, Bilaga 2 PM Buller 2016-01-29 rev 2016-06-30). 
Utifrån den går att se att området skulle påverkas något vid 
ljusgrön och mörkgrön korridor. Vid övriga korridorer går 
det inte att utläsa någon skillnad jämfört med nuläge (2015) 
eller 0-alternativ. Kommunens bedömning är att det inte är 
motiverat att avvakta med planarbetet på grund av detta.

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

Planområdet är beläget nära riksväg 40. För att bedöma 
haltnivåerna inom planområdet efter utbyggnad har sprid-
ningsberäkningar utförts (ÅF, 2016-08-26). Även dagens 
luftföroreningssituation har beräknats med spridningsbe-
räkningar för att bedöma den framtida trenden. Luftkvali-
tetsutredningen visar att luftmiljön avseende partikelhalter 
och kvävedioxid vid den aktuella fastigheten bedöms vara 
acceptabel för exploatering och att samtliga miljökvalitets-
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normer innehålls. Beräkningarna visar också att utsläppen 
från fordonsavgaser kommer att minska i framtiden. Den 
framtida dubbdäcksanvändningen i fordonsfl ottan bedöms ha 
avgörande betydelse för de framtida PM10-halterna. För att 
minimera risken med förhöjda haltnivåer i de nya byggnader-
na inom planområdet så kan hänsyn tas till hur uteluftsintag 
och ventilation placeras. Detta regleras på plankartan. 

Inom planområdet planeras även för en förskola. Barn är 
känsligare än vuxna förluftföroreningar eftersom de rör sig 
mer och andas mer i förhållande till sin kroppsvikt. Dess-
utom utvecklas fortfarande barns organ, centrala nervsystem 
och lungor. Förskolan kommer att lokaliseras längst söderut 
inom planområdet vilket innebär att en ligger längst bort 
från riksväg 40 vilket är positivt. Spridningsberäkningarna 
visar att halterna av luftföroreningar minskar relativt snabbt 
med avståndet från riksväg 40 och samtliga miljökvalitetsmål 
innehållas inom södra delen av planområdet.

9. Planbestämmelser
Allmän platsmark - HUVUDGATA
Druveforsgatan breddas för att möjliggöra separerad 
gång- och cykelväg, detta markeras med HUVUDGATA på 
plankartan. 

Allmän platsmark - LOKALGATA
För att möjliggöra en breddning av Vasagatan markeras detta 
med LOKALGATA på plankartan. 

Allmän platsmark - PARK
Kullen i hörnet Druveforsvägen/Kellgrensgatan omvandlas 
till en park och kommunen kommer ha ansvar för skötseln 
av den, detta markeras med PARK på plankartan. Parken går 
hela vägen till Druveforsgatan och kommer möjlig att nå via 
trappa och ramp. Detta markeras med ”trappa” på plankar-
tan. Där trappan leder fram till parken är det ett område som 
kommer parkeringsplatser åt bostäderna eller handeln. Detta 
kommer byggas över med planterbart bjälklag och ovansidan 
kommer vara en del av parken. Denna yta kommer ha samma 
höjd som innergården så parken och innergården hänger 
samman, detta regleras med två höjdangivelser på plankartan. 
Vasastigen kommer vara kvar som gångväg men dragningen 
kommer ändras i norra delen, detta är markerat som ”gång” 
på plankartan. 

Allmän platsmark – NATUR
Den skogsbevuxna branten i östra delen av planområdet 
kommer fortsätta vara kommunal mark som sköts som Natur. 
Skillnaden mellan Park och Natur är att skötselnivån är högre 
för Park och lägre för Natur. 

Kvartersmark – PKE
Byggrätten närmast motorvägen planeras att användas för 
parkeringshus och kontor. Det ska också vara möjligt att 
placera tekniska anläggningar exempelvis transformatorsta-
tion här. Detta markeras med PKE på plankartan. Huset 
måste vara minst 18 meter högt för att dämpa bullret från 
riksväg 40 tillräckligt. Beroende på hur många våningar 
kontor som byggs kan det bli upp till 8 våningar. Det marke-
ras med +151-+161 på plankartan. Byggnadens fotavtryck 
får vara maximalt 1400 kvadratmeter och ska vara inom det 
område som inte är prickat. Eftersom farligt gods transpor-
teras på riksväg 40 ska fasaden ditåt vara brandskyddad. Det 
ska också fi nnas automatisk avstängningsbar ventilation. 
Byggnaden ska också utformas så att utrymning kan ske 
bort från riksväg 40. Detta markeras med m1 och m2 på 
plankartan. Det område som är markerat med prickar får inte 
bebyggas. 

Kvartersmark – BCHP
Inom denna yta får bostäder, centrumverksamhet, handel 
och parkering fi nnas. På markplan mot Druveforsvägen får 
centrumverksamhet eller handel fi nnas. Mot Druveforsvägen 
ska entréer och uppglasade partier fi nnas. Innanför detta 
får parkering fi nnas. Bostäder får fi nnas från andra våning 
och uppåt. En innergård skapas ovanpå bjälklaget för parke-
ringen. Bostadshusen är 4, 5, 6, 8 respektive 16 våningar. 
Balkonger är tillåtet från andra våningen och uppåt. För att 
säkerställa en låg risknivå ska friskluftsintaget placeras minst 
80 meter från riksväg 40.

Kvartersmark – S
Skolan har placerats med hänsyn till att barnen ska få goda 
och säkra lekmiljöer samt att den ska vara praktisk för 
Druveforsborna. Angöring med bil sker från Vasagatan. Här 
fi nns en yta markerad med kryss, där får man endast bygga 
komplementsbyggnader. Druveforskullen kommer fortsätta 
vara allmän platsmark som den är idag, men förskolan 
kommer kunna använda Druveforskullen för lek. 

Kvartersmark – E
Här planeras en transformatorstation. 

10. Övergripande beslut
Vision 2025
I Vision 2025 beskrivs visionen av att det är lätt att förfl ytta 
sig mellan Borås olika delar till fots eller med cykel och att 
stadens invånare reser kollektivt i allt större utsträckning 
med miljöanpassade transportsystem. Det beskrivs också hur 
Borås har en stadskärna med en mångfald av mötesplatser för 
rekreation och upplevelser där människor kan umgås tryggt. 
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Detaljplanen möjliggör förtätning i ett urbant stråk i 
utkanten av stadskärnan och bidrar därmed till hållbara 
transporter och en livskraftig stadkärna.  

Översiktlig planering
Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan för Borås Stad. 
I granskningsförslaget beskrivs hur Borås Stad ska utvecklas 
för att skapa en hållbar och attraktiv kommun. Druvefors-
vägen är utpekat som ett urbant stråk och att ”tillkommande 
byggnader utmed Druveforsvägen behöver samspela med 
gatan genom att öppna upp för verksamhetslokaler som ger 
liv till stråket. Det allt tätare stadsrummet kräver att trafi k-
strukturen ses över i ett större perspektiv och att tillgången 
till grönytor säkerställs.” 

Miljömål
Det nationella miljömålet ”god bebyggd miljö” har 10 
preciseringar, följande är relevanta i detta planarbete:

God vardagsmiljö: Den bebyggda miljön utgår från och 
stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och 
trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, 
service och kultur.

Natur- och grönområden: Det fi nns natur- och grönområden 
och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet och 
tillgänglighet.

Kollektivtrafi k, gång och cykel: Kollektivtrafi ksystem är 
miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och det fi nns 
attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar.

Hälsa och säkerhet: Människor utsätts inte för skadliga 
luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter 
eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Detaljplanen innebär en förbättring av ”god vardagsmiljö”, 
”natur- och grönområden” och ”kollektivtrafi k, gång och 
cykel”. ”Hälsa och säkerhet” har varit vägledande för var och 
med vilka villkor som den nya bebyggelsen får ske. Buller, 
risk, mark- och luftföroreningar har beaktats under planar-
betets gång och bedömningen är att förslaget tar tillräcklig 
hänsyn till detta.  

I miljömålen för Borås Stad 2013-2016 återfi nns de nationella 
miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden, där målen 
inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar 
till att nå de nationella miljökvalitetsmålen avseende ”god 
bebyggd miljö” och ”begränsad klimatpåverkan”. Följande 
mål bedöms vara relevant för planen: ”Borås Stad planerar 
för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånarna ska 
ha en hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd. 

Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och 
nära kollektivtrafi k. Grönområden och tysta miljöer värderas, 
liksom energieffektiva lösningar och medvetna materialval.”

11. Konsekvenser
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts 
användning för bostäder, handel, kontor, parkering, förskola 
och park. Med planbestämmelser begränsas var respektive 
användning får ske, och vilka säkerhetshöjande åtgärder som 
behövs. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning kvartersmark
Respektive fastighetsägare ansvarar för samtliga åtgärder 
inom sin egen fastighet såsom förberedande markarbeten 
och byggnation mm. Som ägarbilden ser ut är det sannolikt 
att den tomt som planläggs för förskola kommer bebyggas 
i kommunal regi medan övriga kvarter kommer bebyggas i 
privat regi.

Ansvarsfördelning allmänna platser
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. 
Ansvaret för utförande av allmänna anläggningar på allmän 
plats regleras i det exploateringsavtal som ska tecknas mellan 
kommunen och exploatören. Kommunen ansvarar för 
framtida drift och underhåll av allmänna platser (huvudga-
tan, park och natur) inom planområdet.

Ansvarsfördelning allmänna tekniska an-
läggningar
Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme samt 
avfallshantering. Alternativt kan ansvaret för utförandet 
överlåtas till exploatören i samband med att exploateringsav-
tal tecknas.

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad samt framtida drift 
och underhåll av allmänna anläggningar för el- och fi berför-
sörjning.
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Avtal
I samband med att detaljplanearbetet påbörjades tecknades 
ett plankostnadsavtal mellan Borås Stads Samhällsbyggnads-
förvaltning och Serneke Group AB (exploatören) som bl. a. 
reglerar fi nansiering av detaljplanearbetet.

Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas 
mellan Borås Stad och exploatören. Avtalet kan bl.a. reglera 
ansvarsfördelning för ombyggnation av gator (Druveforsvä-
gen och Vasagatan), omdragning av Vasastigen och anläg-
gande av park samt fi nansiering av dessa åtgärder. Avtalet kan 
även innefatta breddning av den del av Vasagatan som ligger 
utanför planområdet i det fall detta bedöms som nödvändigt 
för att exploateringen ska anses lämplig.

Avtalet bör också reglera de marköverlåtelser som detaljpla-
nen förutsätter.

Fastighetsrättsliga frågor
Totalt 5 fastigheter ligger helt eller delvis inom planområdet; 
Björnfl okan 5 som ägs av Borås Björnfl okan Ekonomisk 
förening (som i sin tur ägs av exploatören) samt Björnfl okan 
2 och 6, Druvefors 1:1 och Innerstaden 1:1 som ägs av 
kommunen.

De delar av Björnfl okan 2 och 6, Druvefors 1:1 samt Inner-
staden 1:1 som omfattas av kvartersmark bör genom fastig-
hetsreglering övergå till Björnfl okan 5. Från Björnfl okan 5 är 
det sedan möjligt att stycka av fl era fastigheter. 

Den del av Björnfl okan 5 som ska utgöra allmän plats bör 
genom fastighetsreglering övergå till kommunens fastighet 
Druvefors 1:1. 

Den del av planområdet som utgör förskola bör styckas av 
från Druvefors 1:1 och Björnfl okan 5 till att bilda en ny 
fastighet.

Om Björnfl okan 5 styckas upp i fl era fastigheter kan det bli 
aktuellt att bilda gemensamhetsanläggning för anläggningar 
som ska vara gemensamma för fl era fastigheters behov. 
Anläggningar inom planområdet som kan komma att bli 
aktuella är vägar på kvartersmark samt underjordisk parke-
ringsanläggning. För de ytor som tas i anspråk för gemen-
samhetsanläggningar bildas lämpligen marksamfälligheter.

Inom en del av den yta som planläggs som allmän plats, park, 
medger planen byggnation under mark för bostäder, handel, 
parkering och centrumverksamhet. För att genomföra 
planens intentioner i denna del förutsätts 3D-fastighets-
bildning där ”kvartersfastigheten” (Björnfl okan 5) urholkar 
”parkfastigheten” (Druvefors 1:1). 

Inom planområdet fi nns ledningsrätt för starkströmskablar 
och transformatorstation tillhörande Borås Elnät AB. 
Ledningsrätten kommer i konfl ikt med de nya byggrätterna 
som skapas i detaljplanen. Ledningsrätten behöver omprövas 
i samband med att transformatorstationen och kablarna 
fl yttas eller ersätts på annan plats. Ev. tillkommande trans-
formatorstation och starkströmskablar som placeras inom 
kvartersmark säkerställs lämpligen i samband med ompröv-
ning av befi ntlig ledningsrätt.

På fastigheten Druvefors 1:1, på ytor som avses överföras till 
Björnfl okan 5 eller avstyckas som förskolefastighet, ligger 
allmänna vatten-, avlopp- och dagvattenledningar tillhörande 
Borås Energi & Miljö AB samt belysningskabel tillhörande 
Borås Stad. Om ledningarna ska ligga kvar i befi ntliga lägen 
bör de säkerställas med ledningsrätt eller servitut i samband 
med fastighetsbildning.

Ekonomi
Grundprincipen för fi nansieringen är att en exploatör ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploa-
tering men som bedöms nödvändig för det allmänna ska 
fi nansieras av Kommunen. 

Kommunen får utökade drift och underhållskostnader till 
följd av nya anläggningar såsom park (inklusive trappa från 
Druveforsvägen) och utökade gatusektioner, där kommunen 
ska vara huvudman. Kommunen kan tillgodogöra sig den 
värdeökning av kommunens mark som detaljplanen medför.

Exploatören svarar för samtliga kostnader för framtagande av 
planhandlingar, fastighetsbildningskostnader samt kostnader 
för åtgärder som krävs för att genomföra byggnationen inom 
kvartersmark (undantaget tomten för förskola).

Finansiering av åtgärder på allmän plats inom planområdet 
samt breddning av Vasagatan utanför planområdet regleras 
i exploateringsavtalet. Åtgärder inom planområdet som 
bedöms bli aktuella att reglera i exploateringsavtalet är:

• breddning av gång- och cykelväg utmed Druveforsvägen

• breddning av Vasagatan

• anläggande av ny park inkl. trappa från Druveforsvägen

• omdragning av gångbana mellan Kellgrensgatan och
Vasagatan 

Exploatören kommer belastas med kostnader för fl ytt av 
ledningar och transformatorstation som erfordras för att 
genomföra exploateringen.
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Exploatören kan tillgodogöra sig den värdeökning av exploa-
törens fastighet som detaljplanen medför.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år  efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Fastighetsplan
Fastighetsplan fastställd den 18 augusti 1950 upphävs för 
fastigheten Björnfl okan 2, se plankarta.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden/Kommun-
fullmäktige etc.

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:

» Trafi kbullerutredning (Cedås Akustik AB, 2017-12-05).

» Geoteknisk utredning (ÅF-Infrastructure AB, 2016-08-
29).

» Luftkvalitetsutredning (ÅF-Infrastructure AB, 2016-
08-26).

» Översiktlig miljöteknisk markundersökning
(ÅF-Infrastructure AB, 2017-04-10)

» Trafi kutredning (SWECO, 2017-08-16)

» Översiktlig riskanalys (Wuz risk consultancy AB,
2016-12-19)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman Agnes Sandstedt
Plan- och bygglovschef Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson
Mark- och exploateringsingenjör
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Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 
som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 
möjlighet till delaktighet och infl ytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprät-
tas men initiativet kan komma från privata intressenter. 
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, 
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen. En 
detaljplan kan även behöva upprättas för befi ntlig bebyggelse 
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har 
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 
verkan. En detaljplan genomgår fl era olika skeden innan 
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 

som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds-
redogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag 
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunk-
ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 
skedena. 

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag 
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget 
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av 
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissin-
stanser. Förslaget fi nns även tillgängligt på vår hemsida www.
boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 
i planarbetet vi kommer, desto fl er förutsättningar blir av 
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 

Varför detaljplan?
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Planprocessen.

till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt. 

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och 
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av 
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om 
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur 
planen kan överklagas. 

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att 
överklaga antagandebeslutet till Mark- och miljödomstolen 
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens 
anslagstavla. Mark- och miljödomstolen prövar därefter 
överklagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolens 
beslut vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och 
övriga fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolens 
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööver-
domstolen av den som inte är nöjd. 

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-
byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla 
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni 
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 
saker som berör sådant som planen reglerar. 

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 
planprocessen.

Alla detaljplaner på samråd och granskning fi nns tillgängliga 
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-
gare så är det bra om ni bokar tid.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen vunnit laga 
kraft är det inte längre 
möjligt att överklaga 
beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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Sociala omsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Bryggaregatan 15 
Hemsida 

boras.se 
E-post

socialomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Jonas Ringström 
Handläggare 
033-35 84 72

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-03-26 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00036 1.1.3.1 

Habiliteringsersättning 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att höja habiliteringsersättningen för 

deltagare inom daglig verksamhet och daglig sysselsättning till 70 kr för heldag. 

Habiliteringsersättningen är för närvarande 50 kr för heldag och den nya 

ersättningen innebär en höjning med 20 kr per heldag. Höjningen genomförs 

retroaktivt from 2018-01-01.      

Ärendet i sin helhet 

Sociala omsorgsnämnden kommer att rekvirera statsbidrag från Socialstyrelsen 

för att finansiera höjningen. Rekvisitionen ska ha inkommit senast 1 juni 2018 

till Socialstyrelsen. Borås Stad kan maximalt söka 3 745 000 kr i statsbidrag för 

höjning av habiliteringsersättningen. Socialstyrelsen betalar ut medlen under 

2018 och de kan användas tom 31 december 2018.   

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen för kännedom

Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden 2018-03-26 

Delegationsbeslut 

Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 
Förteckning med beslut om rätt att attestera bokföringsorder inom 
Sociala omsorgsförvaltningen fr.o.m. 2018-03-01. 

Beslut om avslut beslutsattest: 
Carola Sandberg Ansvarskod 307662, 307665       Slutdatum 2018-02-28 

Protokoll: 
2018-02-14 Lokal samverkansgrupp Dnr 2018-00025 
2018-02-19 Förvaltningens samverkansgrupp Dnr 2018-00011 
2018-02-26 Socialutskott 

Lex Sarah: 
2018-02-16 Utredning lex Sarah SoL, inget missförhållande     Dnr 2017-00084 
2018-02-27 Utredning lex Sarah LSS, risk för missförhållande  Dnr 2018-00007 
2018-03-12  Utredning lex Sarah LSS, påtaglig risk för allvarligt Dnr 2017-00116 

missförhållande 

Förslag till beslut 

Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger delegationsbesluten 
till handlingarna. 
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Anmälningsärenden 2018-03-26 

Inkomna och avgivna skrivelser 

Inkomna: 
2018-02-20 Nämndbudget 2018      Dnr 2017/KS0077 
2018-02-20 Kvalitetsuppföljning Torstenssonsgatan 4          Dnr 2016-00061 

December 2017- januari 2018  
2018-02-23 Protokollsutdrag Miljö- och konsumentnämnden         Dnr 2017-00089 

2018-02-20, § 46, Miljörapport för Borås Stad 2017 
2018-03-01 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-02-05,          Dnr 2016-00087 

§ 64, Anslagsframställan för nybyggnad av LSS- 
  boende Skogsfrugatan, del av Torpa Sjöbo 2:5 
2018-03-01 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-02-05,          Dnr 2016-00088 

§ 63, Anslagsframställan för nybyggnad av LSS- 
  boende Gyllingstorpsgatan, del av Torpa-Sjöbo 2:1 
2018-03-01 Verksamhetsberättelse Primacura Media 2017           Dnr 2018-00029 
2018-03-02 Beslut 2018-02-20 Lokalförsörjningsnämnden  

Redovisning av hyresförhandlingar 2018 
2018-03-02 Beslut 2018-02-20 Lokalförsörjningsnämnden          Dnr 2017-00050 

Införande av hyrestak för lägenheter inom 
psykiatriboenden 

2018-03-07 Uppföljning Söderängsgatan 14          Dnr 2016-00061 
2018-03-07  Uppföljning Södervärnsgatan 6A           Dnr 2016-00061 
2018-03-07  Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-02-22, 

§ 23, Miljörapport Borås Stad tertial 2- 2017
2018-03-07  Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-02-22, 

§ 24, Borås Stads miljöpolicy
2018-03-09  Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-02-22,     Dnr 2014-00185 

§ 19, Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden
och fyllnadsval

2018-03-09  Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-02-22, 
§ 25, Borås Stads miljömål

2018-03-09  Information ägarbyte Frösunda Omsorg         Dnr 2018-00037 
2018-03-12  Dialogmöte med Inspektionen för vård           Dnr 2018-00038 

och omsorg, IVO  
2018-03-12  Handlingsplan avseende Torstensonsgatan 4          Dnr 2016-00061 
2018-03-14  Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-02-19, 

§ 82, Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting vision E-hälsa 2025

2018-03-14  Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-02-19, 
§ 100, Taxa för mat inom omsorgen om äldre och
personer med funktionsnedsättning 2018

2018-03-14  Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-02-19, 
§ 85, Samarbetsavtal för nutrition och förbruknings- 

  artiklar för blås- och tarmdysfunktion 
2018-02-21 Dom 2018-02-19 Förvaltningsrätten i Jönköping        Mål nr 107-18 
2018-02-27 Mailkonversation med anhörig           Dnr 2018-00002 
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2018-03-01  Beslut 2018-02-28 Kammarrätten i Jönköping          Mål nr 380-18 
2018-03-05  Mailkonversation med anhörig           Dnr 2018-00002 
2018-03-07  Dom 2018-03-02 Förvaltningsrätten i Jönköping         Mål nr 2866-17 
2018-03-08 Anmälan – lex Sarah          Dnr 2018-00033 
2018-03-14 Mailkonversation med anhörig           Dnr 2018-00002 
 

Förslag till beslut 

Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till 
handlingarna. 
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