
 

 
 

 

 

KALLELSE 
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Datum 
2019-06-03 

 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 

 
 

Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till 
sammanträde måndagen den 10 juni 2019 kl. 17:30 

 
Plats:  Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, 

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

Susanne Sprigg 
Tf Förvaltningschef 

 

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

1.  Beredning av ärenden i gruppmöte 
  

 

2.  Val av protokolljusterare 
  

 

3.  Allmänhetens frågestund 
  

 

4.  Förvaltningschefen informerar 
  

 

5.  Besök av Attendo 
  

 

6.  Sammanfattning genomförda avtalsuppföljningar 
Dnr 2019-00082 1.1.3.0 

Verksamhets- 
controller 
Jenny Haglund 

7.  Revisionsrapport - Styrning och uppföljning av privata utförare 
inom förskola, skola, vård och omsorg 
Dnr 2019-00028 1.1.3.1 

 

8.  Månadsuppföljning och prognos t.o.m. maj 2019 
Dnr 2019-00039 1.2.4.1 

Läggs på bordet 

9.  Uppföljning av kompetensförsörjningsplan 
Dnr 2019-00087 2.3.2.25 

 

10.  Initiativärende om att utreda orsakerna till de höga sjuktalen  
Dnr 2018-00142 1.1.3.1 

 

11.  Initiativärende - Ny yrkestitel Specialistundersköterska 
Dnr 2019-00035 1.1.3.1 

 

12.  Samrådsyttrande över detaljplan för Hestra Parkstad, Hestra 4:4 
m.fl., Borås Stad 
Dnr 2019-00077 1.1.3.1 

 

13.  Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2019-00004 1.1.3.1 

 

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

 

15.  Övriga frågor 
  

 

 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Jenny Haglund 
Handläggare 
033 355089 
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Datum 
2019-06-10 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00082 1.1.3.0 
 

  

 

Sammanfattning av genomförda avtalsuppföljningar 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden får en sammanfattning av genomförda 
avtalsuppföljningar för våren 2019 och noterar informationen.       

Sammanfattning 
I kommuner och landsting kan insatser inom vård och omsorg utföras i egen 
regi eller av externa utförare som har tilldelats utförandet genom upphandling 
enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) eller LOV (Lagen om 
valfrihetssystem). Enligt Kommunallagen (2017:725) är nämnden huvudman 
och ytterst ansvarig för att alla verksamheter bedrivs enligt de mål, lagar, 
förordningar, förskrifter och riktlinjer som finns upprättade för sådan typ av 
verksamhet samt att de personer som har insatser inom vård och omsorg får 
sina behov tillgodosedda. 

I Kommunallagen 3 kap 19 § beskrivs också ett ansvar att följa upp 
verksamheter som finns under nämndens huvudmannaskap, oavsett om den 
utförs i egen regi eller av annan utförare. Syftet är att säkerställa att utföraren 
bedriver sin verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning, föreskrifter och 
riktlinjer samt ingångna avtal/styrdokument. 

Att följa upp är också ett sätt att systematiskt och fortlöpande upptäcka behov 
av förbättringar och åtgärder och därmed utveckla kvaliteten.  

 

 

Sociala omsorgsnämndens verksamhetscontroller har under den aktuella 
perioden haft i uppdrag att granska och följa upp avtal som finns upprättade 
med privata utförare. Denna rapport omfattar därför enbart resultat från privat 
regi inom verksamhetscontrollerns uppdrag. 

Den 3 december 2018 blev Attendo ansvarig utförare för 14 grupp- och 
servicebostäder. Under denna tid fram till idag, har fokus varit att starta igång 
verksamheterna på bästa sätt och underlätta för brukare, personal och chefer att 
få en bra uppstart i Borås Stad. 

Efter Attendos övertagande i december 2018 har fokus i verksamheterna varit 
att omhänderta och säkra det dagliga utförandet, börja skapa struktur och 
arbetssätt och lära känna varandra; både för brukare, personal och chefer. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Sedan tidigare avtalsperioder finns vetskapen att det tar tid att starta igång en ny 
verksamhet. Efter genomförda avtalsuppföljningar är slutsatsen att Attendo har 
kommit en god bit på väg och genomfört mycket under sitt dryga halvår i Borås 
Stad. Det finns dock behov av fortsatt arbete men flera krav har åtgärdats. Det 
finns tydliga handlingsplaner hur ej godkända krav ska förbättras vilket också 
underlättar fortsatt arbete. Uppföljning, dialog och samverkan med Attendo 
kommer ske löpande för att fortsätta säkra kvaliteten i Attendos verksamheter.           

Beslutsunderlag 
1. Sammanställning avtalsuppföljning, december 2018 - april 2019                                
 
Yvonne Persson 
Ordförande 

Susanne Sprigg 
Tf Förvaltningschef 
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1. Inledning   
I kommuner och landsting kan insatser inom vård och omsorg utföras i egen regi eller av externa 
utförare som har tilldelats utförandet genom upphandling enligt LOU (Lagen om offentlig 
upphandling) eller LOV (Lagen om valfrihetssystem). Enligt Kommunallagen (2017:725) är 
nämnden huvudman och ytterst ansvarig för att alla verksamheter bedrivs enligt de mål, lagar, 
förordningar, förskrifter och riktlinjer som finns upprättade för sådan typ av verksamhet samt att 
de personer som har insatser inom vård och omsorg får sina behov tillgodosedda.  
 
I Kommunallagen 3 kap 19 § beskrivs också ett ansvar att följa upp verksamheter som finns 
under nämndens huvudmannaskap, oavsett om den utförs i egen regi eller av annan utförare. 
Syftet är att säkerställa att utföraren bedriver sin verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning, 
föreskrifter och riktlinjer samt ingångna avtal/styrdokument.  
 
Att följa upp är också ett sätt att systematiskt och fortlöpande upptäcka behov av förbättringar 
och åtgärder och därmed utveckla kvaliteten. Resultatet kan ses som en hjälp att bland annat: 

 leda och styra en verksamhet, 

 prioritera och besluta om uppdrag, 

 arbeta med ständiga förbättringar,  

 fördela budget, 

 förutse samt upptäcka avvikelser och oegentligheter, 

 kontrollera följsamhet till ingångna avtal och styrdokument 
 

2. Uppföljning och granskning 
Sociala omsorgsnämndens verksamhetscontroller har under perioden haft i uppdrag att granska 
och följa upp avtal som finns upprättade med privata utförare. Denna rapport omfattar därför 
enbart resultat från privat regi inom verksamhetscontrollerns uppdrag. 
 
Tillsammans med vård- och äldreförvaltningen pågår ett arbete med att ta fram ett förslag på 
gemensam modell för granskning och uppföljning. Framtagen modell ska syfta till att granskning 
och uppföljning av nämndens verksamheter ska ske på samma sätt, oavsett regiform. Förslaget 
ska presenteras 11 juni 2019 för förvaltningarnas kvalitetschefer. 
 
 

3. Privata utförare 

I april 2018 skrev Sociala omsorgsnämnden avtal med Attendo. Avtalet omfattar stöd, service 
och omvårdnad för 92 brukare som bor på dessa 14 grupp- och serviceboenden (i maj 2019 finns 
88 brukare pga. fyra tomplatser). Grundavtalet är tre år med option till förlängning med maximalt 
36 månader.  
 
Sociala omsorgsnämnden har också ett avtal med föräldrakooperativet Husbonden som omfattar 
stöd, service och omvårdnad för fem brukare. Avtalet undertecknades av Sociala 
omsorgsnämnden i juli 2011. Avtalet är ett tillsvidareavtal med möjlighet till 12 månaders 
uppsägning. 
 
Det finns idag också fyra dagliga verksamheter enligt LOV. Avtalen är ett år i taget med möjlighet 
till förlängning. LOV följs upp av Stadsledningskansliet. 
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4. Genomförda uppföljningar  
Denna rapport är en övergripande, sammanfattande information till Sociala omsorgsnämnden 
om genomförda avtalsuppföljningar under perioden december 2018 - april 2019 samt analys av 
dess resultat. 
 
Den 3 december 2018 blev Attendo ansvarig utförare för de 14 grupp- och servicebostäderna. 
Under denna tid fram till idag, har fokus varit att starta igång verksamheterna på bästa sätt och 
underlätta för brukare, personal och chefer att få en bra uppstart i Borås Stad.  
 

 
5.1 Uppstartsbesök 
Efter Attendo övertagande av verksamheterna genomfördes ett uppstartsbesök på varje boende. 

Syftet med detta besök var att: 

 Vara nystartad/övertagande verksamhet/verksamhetschef behjälplig att få en god start i 

Borås Stad, 

 Få en nulägesstatus på IT-systemens funktionalitet och tillämpning, 

 Stämma av verksamheternas upplevda nuläge och reflektioner kring övertagandet 

 Fånga upp om det finns något som behöver åtgärdas 

 

Se resultat under punkt 6.1. Uppföljning har skett under april 2019. 

 
 

5.2 Mervärdesuppföljningar 
I Attendos anbud till Sociala omsorgsnämnden finns fem mervärdesområden. Dessa mervärden 
är utöver de grundläggande skakrav som finns i avtalet. Mervärdena kan beskrivas som 
”guldkantskrav” eller ”extra god kvalitet” för brukare och personal. 
 
De fem mervärdesområdena är: 

1. Kvalitetskriterier enligt LSS 
2. Närvarande ledarskap och administrativt stöd 
3. Rekreation, kultur och fritidsaktiviteter 
4. Bemanning 
5. Attraktiv arbetsgivare 

 
Uppföljning av mervärden syftar till att säkerställa att vinnande leverantör lever upp till det som 
utlovats i upphandlingen. 
 
Under perioden december – april har följande mervärden följts upp: 

1. Kvalitetskriterier enligt LSS 
2. Närvarande ledarskap och administrativt stöd  

 
Eftersom varje mervärde innehåller flera delar, har ett urval gjorts inför vårens uppföljning gjorts. 
Se resultat under punkt 6.2 
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5.3 Samverkansmöten 
I avtalet är det reglerat att det ska ske minst ett samverkansmöte per år med Attendo. I samråd 
med Attendo bedömdes detta inte vara tillräckligt. Därför genomförs istället samverkansmöten 
en gång per kvartal. 
 
På samverkansmötena presenteras och diskuteras frågor, resultat, möjligheter och utmaningar. 
Syftet är att det ska skapa ett lärande, verka förebyggande och skapa en god samverkan mellan 
Borås Stad och Attendo samt underlätta för Attendo att bedriva verksamhet i Borås Stad. 
 
Varje samverkansmöte har ett tema. Utifrån temat presenteras delar i avtalet utifrån upprättade 
skakrav. Attendos verksamhetschefer presenterar på mötet hur de uppfyller skakraven i avtalet 
utifrån aktuellt temaområde. SOF kan också komma stämma av samma frågor och svar med 
personal eller brukare.   
 
I februari genomfördes det första samverkansmötet. Temat var social dokumentation och 
genomförandeplaner. Socialt ansvarig samordnare (SAS) medverkade på mötet. Se resultat under 
punkt 6.3. 
 

 

5. Resultat  
 

Genomförda uppföljningar och dess resultat presenteras i nedanstående tabeller. På boenden 
som fått bedömning delvis godkänt eller inte godkänt har ansvarig verksamhetschef fått inkomma 
med handlingsplan för hur och när åtgärder kommer vidtas för att kravet ska bli godkänt. 
Kontroll att åtgärder har vidtagits och genomförts som beskrivet för samtliga nedanstående krav, 
kommer genomföras under vecka 23 och/eller vecka 35. 
 
Färgförklaring: 

 = Godkänt 

 = Delvis godkänt 

 = Inte godkänd 
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6.1 Resultat uppstartsbesök 

 
December 2018 - januari 2019 
- Första uppföljningen 
 

  

April 2019 

- Uppföljning att åtgärder vidtagits 

 

 

Sammanfattande analys 

De första besöken i Attendos verksamheter genomfördes bara några veckor efter övertagandet. I 

en överlämningsprocess och uppstart av 14 boenden, som tidigare haft olika utförare, var det att 

förvänta att fokus varit att omhänderta och säkra den dagliga, löpande driften, börja skapa 

struktur och arbetssätt och förebygga eventuell oro. Uppstartsbesöket syftade därför till att hjälpa 

Attendo att fånga upp om något behövde åtgärdas och därmed vara behjälplig att få en bra start i 

Borås Stad. 

Analysen av uppstartsbesökens resultat visar att: 

1. Överlämning och uppstart 

Överlämningen och uppstarten har generellt fungerat mycket bra. Personalens 

uppfattning är att inga brukare påverkats eller upplevt oro. Personal beskrev att de fått 
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vara med i processen och i ett tidigt skede fått träffa Attendo och givits möjlighet att 

ställa frågor vilket personalen menade minskade deras eventuella oro. Upplevelsen är att 

Attendos övertagande, i jämförelse med tidigare, varit tydlig och strukturerad. 

 

2. IT-relaterade svårighet 

Borås Stads verksamhetssystem Viva implementerades i samband med övertagandet. IT-

systemets funktionalitet hade inte kontrollerats i tillräcklig omfattning av Borås Stad innan 

övertagandet vilket innebar att det uppstod IT-relaterade svårigheter på flertalet av 

boendena. Personalen och verksamhetschef kunde därmed inte dokumentera eller 

verkställa LSS- och HSL-beställningar vilket försvårade det dagliga arbetet. Det var bland 

annat det som bidrog till att vissa boenden upplevde situationen på boendet som rörig när 

tekniken inte fungerade och många IT-tekniker var ute och arbetade på boendena för att 

åtgärda problemen. 

 

Problem med IT hade kunnat förebyggas. Utvärdering har genomförts av berörda i Borås 

Stad. Utvärderingens slutsats är att kommunikationen mellan förvaltningen och 

Dataservice måste förbättras och vid projekt av denna karaktär, ha tydliga delmål och 

överlämningsplaner för att veta vem som ska göra vad och när. Detta är en lärdom inför 

kommande samarbete. 

 

3. Beställningar och social dokumentation  

Vid kontroll i april kvarstod flera ej verkställda HSL-beställningar. Orsaken var pga. 

otydlighet på Vivautbildning i hur nya beställningar ska verkställas. När orsaken till varför 

beställningar inte verkställts skickades en manual med beskrivning hur det ska göras till 

samtliga verksamhetschefer. Samarbete mellan Attendo och förvaltningens HSV-

organisation har också påbörjats med syfte att för att hjälpa verksamhetschefen att få 

vetskap när beställning inkommer och ha en dialog om vad den innebär för brukare och 

personal. 

 

Vid uppföljning av social dokumentation är bedömningen att social dokumentation sker 

på 13 utav 14 boenden. På de två boenden som uppnått delvis godkänt resultat sker 

dokumentation sällan. Orsaken till utebliven dokumentation på ett boende beror på 

missuppfattning att det bara är HSL-dokumentation som ska skrivas i Viva. Personal har 

därför dokumenterat LSS-insatser med penna och papper. När upptäckten gjordes 

påbörjades arbete med att lägga över all manuellt skriven dokumentation i Viva och 

verksamhetschef informerade personal. Verksamhetschef har också vidtagit regelbundna 

kontroller för att säkra att dokumentation nu sker. 

 

En analys vid granskning av social dokumentation är att det finns en tendens att det ofta 

är samma medarbetare som dokumenterar.  

 

4. Vidtagna åtgärder 

Vid uppföljning av uppstartsbesökets resultat i april 2019, ca fem månader efter 

övertagandet, är majoriteten av tidigare ej godkända områden nu uppfyllda (89 % mot 
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tidigare 47 %). De krav som är delvis eller inte är godkända, har verksamhetschef 

inkommit med handlingsplan. Detta kommer följas upp vecka 23 och/eller vecka 35. 

 

6.3 Mervärdesuppföljning 

Kvalitetskriterier enligt LSS - mars 2019 

- Första uppföljningen 

 

Närvarande ledarskap och administrativt stöd - april 2019 

- Första uppföljningen 

 

 

Sammanfattande analys 

Resultatet visat att: 

1. Fokus efter övertagandet 

Det finns variationer i hur väl boendena har uppnått godkänt resultat. Som ovan nämnt 

så har det varit mycket fokus efter övertagandet att få den dagliga, löpande driften för 

både brukare och medarbetare att fungera. En annan analys till resultatet är att på flera 
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boenden har brukare fått större och mer omfattande behov. Det har inneburit att 

grundläggande faktorer såsom bemanning, kompetens och arbetssätt hanterats i första 

hand och mervärdena därefter. 

 

I samband med övertagandet vidtog Attendo också några personalrelaterade åtgärder. Det 

har inneburit vissa personalförändringar och kan förklara att funktioner såsom 

värderingscoach kvarstår för några verksamheter. Det beskrivs också i inkomna 

handlingsplaner att det inte funnits utrymme att avsätta 30 minuter för värderingsarbete 

på APT då det varit mycket på agendan i uppstartsfasen men att det kommer påbörjas för 

samtliga boenden från 6 maj. 

 

2. Olika behov 

Attendo har i sina mervärden beskrivit att det ska vara veckovisa husmöten i 

verksamheterna för att möjliggöra inflytande för de boende, brukarna ska ges möjlighet 

att vara delaktighet i värderingsarbete och inbjudas till regionala bostadsklubbar.  

 

Vid uppföljning konstateras att dessa mervärden, enligt Attendos beskrivning, inte är 

möjliga fullt ut på flera boenden på grund av brukarnas behov. T ex så finns det brukare 

som inte har förmåga eller mår väl av att träffas i grupp och har svårigheter att uttrycka 

sig och kommunicera i sådana forum. Eftersom kraven är till för den enskildes möjlighet 

till inflytande och delaktighet är bedömningen att varje boende, där koncepten som 

beskrivits i mervärdena inte är möjliga, istället måste ha alternativ på hur mervärdet ändå 

ska uppfyllas. Det viktiga är att alla brukare ges möjlighet till inflytande och delaktighet 

men hur det ska tillgodoses måste vara en individuell anpassning efter varje persons 

behov och förmågor – standardlösningar fungerar inte för alla. 

 

3. Närvarande ledarskap och kompetensutveckling 

I tidigare avtalsperioder inkom synpunkter om verksamhetschefens närvaro i 

verksamheterna. Därför har denna uppföljning fokuserat särskilt på mervärdet närvarande 

ledarskap. 

  

Bedömningen är att majoriteten av tillfrågad personal är nöjda med verksamhetschefens 

tillgänglighet och närvaro. Attendos verksamhetschefer har inga kontor utan ska vara ute i 

sina verksamheter. Personal uppger att cheferna i snitt är på plats 1-2 gånger i veckan per 

boende medan några chefer är ute mer ofta, 3-4 gånger per boende. På två boenden finns 

en önskan att verksamhetschefen är mer fysiskt närvarande på boendet. 

 

Personal beskriver att de inte alltid vet när eller hur ofta chefen är på plats eftersom 

personal arbetar olika tider under veckan; både dag, kväll och natt. Därför kan det ibland 

gå längre perioder innan personal träffar verksamhetschefen. Personal beskriver också att 

det finns olika perioder när det finns mer eller mindre behov av chefens närvaro. 

Närvaron är därför inte konstant utan beror på verksamhetens behov.   

 

Samtliga tillfrågade medarbetare menar att chefen alltid svarar snabbt på sms och telefon 

och återkopplar till medarbetare när det finns frågor eller svårigheter att omhänderta.  
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Samtliga verksamhetschefer ska enligt anbudet under avtalsår 1 utbildas i praktiskt 

ledarskap. Vid uppföljning av mervärdet har en av sex verksamhetschefer fått bekräftad 

plats på utbildning. Övriga fem är anmälda men inte fått bekräftelse att de fått plats. 

Därför är detta mervärde ännu inte uppfyllt. 

 

4. Platsansvarig 

I avtalet framgår att varje boende ska ha 100 % anställd platsansvarig. Idag har två 

boenden uppnått godkänt resultat då det finns en utsedd person för uppdrag och som 

enligt anbudet arbetar 100 %. Flera verksamhetschefer har beskrivet i handlingsplan att 

ökning av tjänstgöringsgrad för flera platsansvariga kommer ske inom kort.  

 

I uppföljningen av mervärdet har Sociala omsorgsförvaltningens tolkning varit att det ska 

vara en utsedd platsansvarig per boende Efter uppföljningen är analysen att det finns 

vissa oklarheter vad som står i anbudet gällande platsansvarig och hur skrivningen tolkas. 

Det finns därför behov av översyn av denna del i anbudet, så Sociala 

omsorgsförvaltningen och Attendo har samma uppfattning. 

 

 

5. Kommande uppföljning 

Mervärdesuppföljningens resultat har kommunicerats till samtliga Attendos 

verksamhetschefer. De krav som är delvis eller inte är godkända, har verksamhetschef 

inkommit med handlingsplan. Dessa kommer följas upp v. 23 och/eller vecka 35. 
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6.4 Samrådsmöte – Genomförandeplaner, social dokumentation och 

registrerade avvikelser 

 

 

 

 

 
Totalt antal registrerade avvikelser under perioden: 
 

HSL-avvikelser LSS-avvikelser SoL-avvikelser Fallavvikelser 

169 59 2 17 
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Sammanfattande analys 

Resultatet visat att: 

1. Genomförandeplaner 

I januari 2019 hade ca 68 % av alla brukare en genomförandeplan. Vid uppföljning i april 

2019 har ca 98 % av alla brukare en upprättad genomförandeplan. Bedömningen är att 

Attendo har hörsammat och skyndsamt åtgärdat så alla utom två brukare idag har en 

genomförandeplan. SAS (socialt ansvarig samordnare) har också granskat 

genomförandeplanernas kvalitet (en genomförandeplan per boende). Bedömningen är att 

de generellt har en hög kvalitet och beskriver på ett tydlig och informativt sätt vad den 

enskilde brukaren har för behov av hjälp och stöd samt hur och när det ska utföras. 

 

2. Social dokumentation 

Social dokumentation har kontrollerats vid uppstartsbesöken i december 2018 – januari 

2019 samt april 2019. För resultat, se punkt 6.1. 

 

3. Avvikelser 

Mellan januari – april har antal registrerade avvikelser kontrollerats. Analysen är att 

boendena har kommit olika långt i sitt avvikelsearbete. Framförallt är det HSL-avvikelser 

som registreras. Det antas bero på att sjuksköterskor eller rehabpersonal, i kontakt med 

personal, ofta uppmanar personal att skriva avvikelser om något inträffat eller avviker 

från det som är bestämt i HSL-beställningen.  

 

Utifrån resultatet behöver arbetet med LSS- och fallavvikelser förbättras på flertalet av 

boendena. Likaså att verksamhetscheferna behöver förtydliga vilka åtgärder som vidtas 

för att avvikelsen inte ska ske igen och det ska bli ett lärande. 

 

21 maj 2019 upprättades en reklamation för Södra Kyrkogatan 36B på grund av ej 

vidtagna åtgärder i avvikelsearbetet, utifrån inkomna synpunkter och klagomål på 

boendet. Uppföljning av reklamationen sker 3 juni 2019. Om förbättringar inte kan 

påvisas kommer vite att utgå. 

 

6. Slutsats 
Efter Attendos övertagande i december 2018 har fokus i verksamheterna varit att omhänderta 

och säkra det dagliga utförandet, börja skapa struktur och arbetssätt och lära känna varandra; 

både för brukare, personal och chefer. Sedan tidigare avtalsperioder finns vetskapen att det tar tid 

att starta igång en ny verksamhet.  

 

Efter genomförda avtalsuppföljningar är slutsatsen att Attendo har kommit en god bit på väg och 

genomfört mycket under sitt dryga halvår i Borås Stad. Det finns dock behov av fortsatt arbete 

men flera krav har åtgärdats. Det finns tydliga handlingsplaner hur ej godkända krav ska 

förbättras vilket också underlättar fortsatt arbete. Uppföljning, dialog och samverkan med 

Attendo kommer ske löpande för att fortsätta säkra kvaliteten i Attendos verksamheter. 
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Revisionsrapport - Styrning och uppföljning av privata 
utförare inom förskola, skola, vård och omsorg 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att anta redovisningen av vidtagna åtgärder 
med anledning av Stadsrevisionens granskning Styrning och uppföljning av 
privata utförare inom förskola, skola, vård och omsorg, samt översända 
densamma till Stadsrevisionen.               

Sammanfattning 
Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom 
förskola, skola, vård och omsorg i Borås Stad. Syftet med granskningen var att 
med utgångspunkt i lagstiftning och lokala styrdokument bedöma om berörda 
nämnder har ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning och uppföljning av privata 
utförare. 
 
Idag har Sociala omsorgsnämnden 14 LSS-boenden som drivs i privat regi av 
en utförare. Förhållandet är reglerat i ett avtal som är upphandlat enligt LOU. I 
avtalet har Sociala omsorgsnämnden tillförsäkrat sig möjlighet till insyn och 
uppföljning av kvalitetsarbetet, möjlighet att göra besök, följa upp ekonomi 
m.m. Om något service-eller gruppboende inte följer avtalet finns det en 
sanktionstrappa med åtgärder.  
 
Avseende en gruppbostad har nämnden ett särskilt avtal och bedrivs som ett 
föräldrakooperativ. I detta avtal saknas avtalad möjlighet att följa upp kvalitén i 
verksamheten. Avtalet innehåller inte sanktioner om utföraren inte följer avtalet 
såsom vitesklausul eller angiven sanktionstrappa. Avtalet saknar slutdatum och 
gäller tills vidare.  
 
Stadsrevisionen har bedömt att Sociala omsorgsnämnden i huvudsak har en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av privat utförare på de LSS-boenden 
som drivs på entreprenad via LOU. Nämnden bör se över avtalet med 
föräldrakooperativet och säkerställa att insyn, kontroll och uppföljning liksom 
avtalsvillkor i övrigt likriktas för samtliga privata utförare inom området. 
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Sociala omsorgsnämnden kommer under hösten 2019, enligt Stadsrevisionens 
rekommendation, påbörja arbetet att se över avtalet med föräldrakooperativet 
Husbonden. 

               

Ärendet i sin helhet 
Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom 
förskola, skola, vård och omsorg i Borås Stad. Syftet med granskningen var att 
med utgångspunkt i lagstiftning och lokala styrdokument bedöma om berörda 
nämnder har ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning och uppföljning av privata 
utförare. 
 
Vid tiden för granskningen fanns 48 grupp- och servicebostäder i Borås Stad. 
33 av dessa bedrevs i kommunal regi och 15 boenden i privat regi. Det är en 
och samma privata utförare för 14 boenden (elva gruppbostäder och tre 
servicebostäder) och förhållandena regleras i ett avtal som är upphandlat enligt 
LOU. Avseende en gruppbostad har nämnden ett särskilt avtal som inte 
omfattades av upphandlingen av de 14 andra boendena. Det boendet drivs som 
ett föräldrakooperativ. Nämnden betalar en högre ersättning till 
föräldrakooperativet än till de 14 andra boendena. 
 
I avtalet med de 14 boendena har Sociala omsorgsnämnden tillförsäkrat sig 
möjlighet till insyn och uppföljning av kvalitetsarbetet, möjlighet att göra besök, 
följa upp ekonomi m.m. Om något service-eller gruppboende inte följer avtalet 
finns det en sanktionstrappa med åtgärder. Sanktionstrappan möjliggör för 
nämnden att utkräva vite och i slutändan häva avtalet. I avtalet med 
föräldrakooperativet saknas avtalad möjlighet att följa upp kvalitén i 
verksamheten. Avtalet innehåller inte heller sanktioner om utföraren inte följer 
avtalet såsom vitesklausul eller angiven sanktionstrappa. Avtalet saknar 
slutdatum och gäller tills vidare.  
 
Stadsrevisionen har bedömt att Sociala omsorgsnämnden i huvudsak har en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av privat utförare på de LSS-boenden 
som drivs på entreprenad via LOU. Nämnden bör se över avtalet med 
föräldrakooperativet och säkerställa att insyn, kontroll och uppföljning liksom 
avtalsvillkor i övrigt likriktas för samtliga privata utförare inom området.  
 
Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen håller på att ta 
fram en granskningsmodell för en likvärdig uppföljning oavsett utförare. Den 
gemensamma modellen beräknas vara klar under 2019. Modellen ska omfatta 
samtliga verksamheter inom Sociala omsorgsförvaltningen; daglig verksamhet, 
socialpsykiatri, boendestöd, korttidsverksamhet, grupp och servicebostäder 
samt personlig assistans.  
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Sociala omsorgsnämnden kommer enligt Stadsrevisionens rekommendation, 
under hösten 2019 påbörja arbetet att se över avtalet med föräldrakooperativet 
Husbonden för att säkerställa att insyn, kontroll och uppföljning liksom 
avtalsvillkor i övrigt likriktas för samtliga privata utförare inom området. 

Beslutsunderlag 
1. Rapport Styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola, 
vård och omsorg, Stadsrevisionen 2019                            

Beslutet expedieras till 
1. Stadsrevisionen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Susanne Sprigg 
Tf Förvaltningschef 
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STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV PRIVATA UTFÖRARE 
INOM FÖRSKOLA, SKOLA, VÅRD OCH OMSORG

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola och vård 
och omsorg i Borås Stad.  Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och lokala 
styrdokument, bedöma om berörda nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning och uppföljning 
av privata utförare. 

Stadsrevisionens bedömning är att granskade nämnder till största delen har möjliggjort en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av privata utförare genom LOV och LOU. Upprättade avtal styr i huvudsak mot 
efterfrågad kvalitet och måluppfyllelse och möjliggör insyn, kontroll och uppföljning.

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens, Sociala omsorgsnämndens, Vård- och 
äldrenämndens samt Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens styrning och uppföljning av privata utförare 
via LOV och LOU till största delen är ändamålsenlig. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden bedöms inte ha en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 
merparten av de privata utförare nämnden lämnat över verksamhet till genom LOU. Förhållandena medför 
att Individ- och familjeomsorgsnämnden inte säkerställt att verksamhet som lämnats över till privata utförare 
har bedrivits med en tillräcklig intern kontroll och på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Förskolenämnden bedöms ha en ändamålsenlig tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak 
ändamålsenlig insyn i de fristående gymnasieskolorna. Grundskolenämnden har enligt Stadsrevisionens 
bedömning inte en ändamålsenlig insyn i fristående förskoleklass och grundskola. Nämnden har 
inte genomfört någon insyn i de fristående skolorna under 2017 eller 2018. Förhållandena medför att 
Grundskolenämnden inte hållit sig informerad om hur verksamheter vid fristående skolor utvecklats och 
möjliggjort allmänhetens insyn i de privata grundskolorna. 

I granskningen konstateras ett flertal olika avvikelser. Stadsrevisionen bedömer att berörda nämnder 
bör genomföra åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer. I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till 
granskningsresultaten i bilagd rapport.

Missivet med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Vård- och äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Svar från 
Kommunstyrelsen och nämnderna emotses senast 2019-06-17. 

Boris Preijde  
Ordförande andra revisorsgruppen 
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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata 
utförare inom förskola, skola och vård och omsorg i Borås 
Stad. Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i 
lagstiftning och lokala styrdokument, bedöma om berörda 
nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning och 
uppföljning av privata utförare.

Styrning och uppföljning av verksamhet som 
utförs via LOV och LOU
Den verksamhet som kommunen ansvarar för kan utföras i 
många olika former. Kommuner får med vissa undantag lämna 
över verksamhet till privata utförare enligt kommunallagen. 
Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna 
för sådana verksamheter på samma sätt som för verksamhet 
som bedrivs i egen regi. Det framgår i kommunallagen att 
nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 
sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet 
har lämnats över till någon annan.

Stadsrevisionen kan konstatera att kommunallagen har omfattande 
krav på styrning, kontroll och uppföljning av verksamhet 
som nämnderna lämnat över till någon annan utförare. 
Granskade nämnder har omfattande verksamhetsområden som 
utförs via privata utförare genom avtal i enlighet med lagen om 
offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem 
(LOV). Granskningen visar att upprättade avtal i huvudsak 
möjliggör insyn, kontroll och uppföljning av avtalade 
leverantörer. Avtalen omfattar vanligen hur insyn, 
uppföljning och kontroll ska bedrivas under avtalstiden 
med utgångspunkt i de kvalitets- och verksamhetskrav som 
formulerats.

Stadsrevisionen bedömer med utgångspunkt i upprättade avtal att 
granskade nämnder till största delen möjliggjort en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av privata utförare. Upprättade avtal 
styr i huvudsak mot efterfrågad kvalitet och måluppfyllelse 
och möjliggör insyn, kontroll och uppföljning. Stadsrevisionen 
rekommenderar att vitesklausuler införs i samtliga nya avtal.

Uppföljningen av privata utförare i enlighet med LOV och 
LOU bedöms per nämnd enligt nedanstående. Redogörelsen för 
varje nämnd inleds med en samlad bedömning för nämndens 
uppföljning varefter Stadsrevisionen redogör för bedömda 
avvikelser och rekommendationer.

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens styrning 
och uppföljning av de privata utförarna för hemtjänst som avtalats 
via LOV till största delen är ändamålsenlig. Kommunstyrelsen 
bör se över avtalslängden och uppföljningen av avtalen med de 
privata utförarna av daglig verksamhet enligt LSS som avtalats 
via LOV. Stadsrevisionen bedömer även att Kommunstyrelsen 
bör säkerställa att en samlad uppföljningsrapport av privata 
utförare redovisas för Kommunstyrelsen avseende respektive 

LOV-område. Rapporten bör även skickas till Vård- och 
äldrenämnden respektive Sociala omsorgsnämnden för att 
säkerställa insyn inom de verksamhetsområden som nämnderna 
ansvarar för. Rapporten bör även diarieföras för att säkerställa 
allmänhetens insyn i uppföljningen. Kommunstyrelsen behöver 
se över delegationsordningen och säkerställa att avtalstecknare för 
Kommunstyrelsen är i enlighet med beslutad delegationsordning.

Stadsrevisionen bedömer vidare att Sociala omsorgsnämnden 
har en i huvudsak ändamålsenlig styrning och uppföljning av de 
privata utförarna av de LSS boenden som drivs på entreprenad via 
LOU. Nämnden bör se över avtalet med föräldrakooperativet och 
säkerställa att insyn, kontroll och uppföljning liksom avtalsvillkor 
i övrigt likriktas för samtliga privata utförare inom området. 

Vård- och äldrenämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning 
en i huvudsak ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata 
utförare av de två äldreboendena som drivs via entreprenad 
via LOU. Nämnden bör säkerställa att en sammanfattning av 
genomförd kontroll och uppföljning av de privata utförarna 
rapporteras till nämnden. Rapporten bör diarieföras för att 
möjliggöra allmänhetens insyn. 

Stadsrevisionens bedömning är att Individ- och familjeomsorgs-
nämndens styrning och uppföljning av privata utförare inte är 
ändamålsenlig. Nämnden bedöms dock ha en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning för boendet på entreprenad via LOU. I 
övrigt har nämnden inte följt upp något av de sammanlagt 38 avtal 
som har upphandlats genom LOU avseende; familjehemsvård för 
barn och unga, familjehemsvård för vuxna, öppenvård för barn 
och unga, öppenvård för vuxna och HVB för vuxna under 2017 
eller 2018. Nämnden har inte heller genomfört någon uppföljning 
av de HVB för barn och unga som upphandlats via ramavtal 
genom SKL-Kommentus 2017 eller 2018. Den uppföljning 
som sker inom området är ärendeuppföljning på individnivå. 
Förhållandena medför att Individ- och familjeomsorgsnämnden 
inte säkerställt att verksamhet som upphandlats av privata 
utförare via LOU bedrivits med en tillräcklig intern kontroll 
och på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Nämnden behöver säkerställa att en plan för uppföljning av 
privata utförare tas fram, genomförs och dokumenteras. En del 
av genomförandet bör vara en systematisk genomgång av giltiga 
tillstånd och tillsynsresultat från IVO. En sammanfattning av 
uppföljningen bör rapporteras till nämnden minst en gång/år 
och diarieföras för att säkerställa allmänhetens insyn. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt 
Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av vuxenutbildning som är upphandlad 
genom LOU. Nämnden bör säkerställa att vuxenutbildningen 
följer upp avtalen med samtliga privata utförare på ett systematiskt 
och likartat sätt. Nämnden bör säkerställa att en sammanfattning 



3

Styrning och uppföljning av privata utförare 

av uppföljningen av de privata utförarna rapporteras till nämnden 
och att rapporten diarieförs så att allmänheten kan ta del av 
uppföljningen för vuxenutbildningen. Nämnden bör även se 
över delegationsordningen och säkerställa att avtalstecknare 
för nämnden är i enlighet med beslutad delegationsordning.

Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk 
omsorg
En kommun ansvarar för att utbildning i förskola kommer till 
stånd för alla barn i kommunen. Kommunen får fullgöra sin 
skyldighet genom att erbjuda motsvarade utbildning i fristående 
förskola. Det är kommunen som godkänner en enskild huvudman 
som ansöker om att bedriva förskola eller fritidshem

Enligt Skollagen har kommunen tillsyn över förskola vars 
huvudman kommunen har godkänt och tillsyn över pedagogisk 
omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till 
bidrag. Tillsynen ska ge underlag för att ta ställning till i vilken 
mån verksamheterna följer de nationella målen. Kommunen bör 
i egenskap av tillsynsmyndighet; utöva sin tillsyn regelbundet, 
ha fungerande rutiner för hur tillsynen utförs, utformas och 
följs upp och ha fungerande rutiner för hur råd och vägledning 
ges inom ramen för tillsynen 

Stadsrevisionen bedömer att Förskolenämnden har en 
ändamålsenlig tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk 
omsorg. Nämnden bör fastställa de riktlinjer/rutiner för tillsyn 
av fristående förskolor och pedagogisk omsorg som tagits fram 
av förvaltningen. 

Insyn i fristående skolor
Skolinspektionen godkänner enskild som huvudman för 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. Den kommun där den fristående skolan är 
belägen har rätt till insyn i verksamheten så att kommunen 
kan fullgöra sina skyldigheter enligt skollagen och tillgodose 
allmänhetens behov av insyn. Med insyn i verksamheten avses 
att kommunen fortlöpande ska hålla sig informerad om hur 
verksamheten vid den fristående skolan utvecklas.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt 
Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig 
insyn i de fristående gymnasieskolorna. Nämnden bör säkerställa 
att genomförd insyn i fristående skolor redovisas till nämnden 
och diarieförs för att möjliggöra allmänhetens insyn.

Stadsrevisionen bedömer vidare att Grundskolenämnden inte 
har en ändamålsenlig insyn i fristående skolor. Nämnden har inte 
genomfört någon insynsåtgärd/insynskontroll på de fristående 
skolorna under 2017 eller 2018. Grundskoleförvaltningen har 
däremot informationsmöten med fristående grundskolor två 
gånger årligen. Förhållandena medför att Grundskolenämnden 
inte fullt ut hållit sig informerad om hur verksamheter vid 
fristående skolor utvecklats.

Nämnden behöver säkerställa att en plan för insynsåtgärder 
tas fram, genomförs och dokumenteras. Genomförd insyn 
i fristående skolor bör redovisas till nämnden och 
diarieförs för att möjliggöra allmänhetens insyn.

Sammanfattande bedömning
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att granskade 
nämnder till största delen har möjliggjort en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av privata utförare genom LOV och 
LOU. Upprättade avtal styr i huvudsak mot efterfrågad 
kvalitet och måluppfyllelse och möjliggör insyn, kontroll 
och uppföljning. 

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens, 
Sociala omsorgsnämndens, Vård- och äldrenämndens samt 
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens styrning och 
uppföljning av privata utförare via LOV och LOU till 
största delen är ändamålsenlig. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden bedöms inte ha en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av merparten av de privata 
utförare nämnden lämnat över verksamhet till genom LOU. 
Förhållandena medför att Individ- och familjeomsorgsnämnden 
inte säkerställt att verksamhet som lämnats över till privata 
utförare har bedrivits med en tillräcklig intern kontroll och 
på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Förskolenämnden bedöms ha en ändamålsenlig tillsyn av 
fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt 
Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig 
insyn i de fristående gymnasieskolorna. 

Grundskolenämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning 
inte en ändamålsenlig insyn i fristående skolor. Nämnden har 
inte genomfört någon insyn i de fristående skolorna under 2017 
eller 2018. Förhållandena medför att Grundskolenämnden inte 
hållit sig informerad om hur verksamheter vid fristående skolor 
utvecklats och möjliggjort allmänhetens insyn i de privata 
grundskolorna.

I granskningen konstateras ett f lertal olika avvikelser. 
Stadsrevisionen bedömer att berörda nämnder bör genomföra 
åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer. Verktygen 
för uppföljning och kontroll av privata utförare som är framtagna 
av SKL kan enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel 
användas av flertalet granskade nämnder.
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Styrning och uppföljning av privata utförare 

1 Projektbeskrivning

1.1 Bakgrund 

För att överlämna verksamhet till extern utförare förutsätts att kommunen har säkerställt möjligheter 
att kontrollera och följa upp verksamheten. Enligt 10 kap 7-9 §§ kommunallagen ska kommunen 
tillförsäkra sig att de kan kontrollera och följa upp verksamheter innan en kommunal angelägenhet 
lämnas ut till annan. Vidare ska kommunen tillförsäkra sig tillgång till information som gör det 
möjligt för allmänheten att få insyn i hur verksamheten utförs. 

För verksamheter som lagts ut på entreprenad genom Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt 
enligt Lagen om valfrihet (LOV) ska kommunen reglera möjligheter och insyn i avtal. Staten har 
gett kommunerna uppgiften att godkänna fristående förskolor samt utöva tillsyn över verksamheten. 
Skolinspektionen ger tillstånd att bedriva verksamhet för fristående grundskolor och gymnasieskolor. 
Skolinspektionen utövar tillsyn medan kommunerna har rätt till insyn i verksamheten när det gäller 
fristående skolor.

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och lokala styrdokument, bedöma 
om berörda nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning och uppföljning av privata 
utförare.

Revisionsfrågor

• Finns tillfredsställande styrdokument och skrivna avtal med utförarna för hur insyn ska
garanteras?

• Bedrivs ett strukturerat arbete för att säkerställa en god kontroll av privata utförare och
som är i enlighet med lagkrav inom området?

• Hur fungerar samarbetet mellan berörda nämnder och de privata utförare som utför
verksamhet?

• Sker en systematisk uppföljning och utvärdering av privata utförare inom berörda nämnder? 
Hur används resultat från dessa?

1.3 Avgränsningar
Granskningen omfattar Borås Stads verksamhet inom vård och omsorg som är utlagd på privata 
utförare via LOU och LOV. Granskningen omfattar även insyn och tillsyn av fristående förskola, 
skola och gymnasieskola. 

1.4 Revisionskriterier
Revisionskriterier är kommunallagen (KL) socialtjänstlagen (SoL), lagen om offentlig upphandling 
(LOU), lagen om valfrihet (LOV) och skollagen (SkolL) samt annan tillämplig lagstiftning, allmänna 
råd och föreskrifter. Utöver det utgör interna styrdokument, regelverk och beslut revisionskriterier 
liksom riktlinjer och rekommendationer från statliga verk/styrelser. 

1.5 Ansvarig nämnd/styrelse
Ansvariga nämnder är Individ- och familjeomsorgsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden, Vård- och äldrenämnden, och Sociala omsorgsnämnden 
och Kommunstyrelsen.
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1.6 Granskningsansvariga
Granskningsledare för projektet är Anna Duong vid Revisionskontoret. Projektmedarbetare är 
Andreas Ekelund vid Revisionskontoret.

1.7 Metoder 
Metoderna för granskningen är dokumentstudier av styrdokument, kontroll av avtal samt intervjuer 
med tjänstemän vid berörda förvaltningar. 
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2 Granskningsresultat

2.1 Lagar och riktlinjer 

2.1.1 Kommunallagen (2017:725)
Den verksamhet som kommunen ansvarar för kan utföras i många olika former. Fullmäktige i 
kommuner eller landsting får, besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till 
en juridisk person eller en enskild individ, om det inte finns särskilda föreskrifter som förhindrar 
detta. Om skötseln av angelägenheten innefattar myndighetsutövning, får den lämnas över endast 
om det finns stöd för det i lag.1

Kommuner får enligt kommunallagen (2017:725) 10 kap. 7-9 §§ lämna över verksamhet till privata 
utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana verksamheter på 
samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Detta innebär att kommunen ska kontrollera 
och följa upp verksamheten och genom avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över.2

Det framgår i kommunallagen 6 kap. 6 § om styrelsen och nämndernas ansvar för verksamheten 
att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på 
ett i övrigt tillfredställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med 
stöd av 10 kap. 1 § kommunallagen har lämnats över till någon annan.3

2.1.2 Socialtjänstlagen (2001:453) 
Kommunen får enligt socialtjänstlagen (SoL) 2 kap. 5 § sluta avtal med annan om att utföra 
kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Uppgifter som omfattar myndighetsutövning får dock 
inte överlämnas till annan.4

När en kommun tecknar avtal med annan om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten 
innebär det inte någon förändring när det gäller huvudmannaskapet. Kommunen är huvudman 
även om verksamheten utförs av en privat utförare.5 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har 
tillsyn över både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Tillsynen gäller bland annat verksamheter 
som lämnats över till enskild att utföra samt tillsyn över att verksamheten uppfyller mål enligt lagar 
och föreskrifter. IVO har möjlighet att förelägga den som svarar för verksamheten att avhjälpa 
missförhållanden.6

2.1.3 Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) och Lagen 
om valfrihetssystem (2008:962)
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) reglerar upphandling som genomförs av en 
upphandlande myndighet (offentlig upphandling). Med upphandling avses de åtgärder som vidtas 
i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.7

1 10 Kap. 1 § Kommunallagen

2 10 kap. 7-9§§ Kommunallagen 

3 6 kap. 6 § Kommunallagen

4 2 kap. 5 § Socialtjänstlag

5 SOU 2013:53, Privata utförare – kontroll och insyn, 99. 

6 13 kap 1 § Socialtjänstlag

7 1 kap 2 § Lagen om offentlig upphandling 
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Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) är frivillig för kommuner och avser valfrihetssystem 
för socialtjänsten. LOV reglerar vad som ska gälla när upphandlade myndighet konkurrensutsätter 
delar av sin verksamhet genom att överlåta till brukaren att välja utförare bland leverantörer i ett 
valfrihetssystem.8

Borås Stad har infört LOV inom två verksamhetsområden. Hemtjänst enligt SoL sedan 2009 och 
daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) sedan 2010.9 

2.1.4 Borås Stads riktlinjer för uppföljning av privata utförare 
Kommunfullmäktige har den 17 maj 2018 beslutat om riktlinjer för uppföljning av privata utförare 
av kommunal verksamhet och gäller alla nämnder och bolag som upphandlar privata utförare. 

Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta riktlinjer för verksamheter som bedrivs av 
privata utförare. Med privat utförare avses juridisk person eller enskild individ som utför en kommunal 
verksamhet, det vill säga aktiebolag, stiftelse, enskild firma, idéburen organisation eller annan 
som upphandlats för att på uppdrag av Borås Stad utföra en tjänst eller sköta en verksamhet. Med 
privat verksamhet avses inte ett hel- eller delägt kommunalt bolag. Med privat utförare avses inte 
heller stiftelse, som kommunen bildat ensam eller tillsammans med någon annan, eller förening 
där kommunen bestämmer tillsammans med någon annan.

Formellt överlämnas oftast verksamheten efter en offentlig upphandling genomförts,
främst enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), eller lagen om valfrihetssystem
(LOV). Kommunen är huvudman för en verksamhet både när verksamheten bedrivs av en upphandlad 
entreprenör och i ett valfrihetssystem. Riktlinjerna omfattar verksamhet där Borås Stad är huvudman 
inom t ex områdena vård och omsorg, kultur och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning och 
infrastruktur. Riktlinjerna gäller också de kommunala bolagen. Fristående förskolor och skolor är 
sina egna huvudmän och omfattas därför inte.

I riktlinjerna framgår det att varje nämnd och styrelse ansvarar för att säkerställa att alla utförare, 
såväl kommunala som privata, inom nämndens och styrelsens ansvarsområde bedriver verksamhet:

• i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter,
• så att de följer de styrande dokument som gäller generellt för hela Borås Stad och/
• eller för respektive nämnd och styrelse och
• så att stadens mål kan uppfyllas

Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och systematiskt sätt. Uppföljningen 
ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll för att förutse och upptäcka 
avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete och möjliggöra allmänhetens insyn. 
Nämnderna ska årligen redovisa till Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och insyn har 
bedrivits och resultaten av dessa.10 

2.1.5 Inspektionen för vård- och omsorg (IVO)
IVO bedriver tillsyn inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt verksamhet enligt lagen om 
stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Inom hälso- och sjukvårdsområdet bedriver 
IVO tillsyn av såväl verksamheter som hälso- och sjukvårdspersonal. För socialtjänsten och LSS-

8 Lag (2008:962) om valfrihetssystem

9 Borås Stads webbplats: https://www.boras.se/foretagare/upphandlingavtalochinkop/privatautforare/ 

 valfrihetssystemlov.4.47a68bf5158f34c02991d8a6.html

10 Borås Stads Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet, fastställt av Kommunfullmäktige  

17 maj 2018
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verksamheter genomför myndigheten tillsyn av verksamheterna och handläggning av enskilda 
klagomål.11

För att få bedriva privata verksamheter som till exempel hem för vård och behandling (HVB) eller 
personlig assistans behövs ett tillstånd från IVO. Från den 1 januari 2019 behöver även följande 
verksamheter tillstånd från IVO; Hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL), ledsagarservice enligt 
LSS, biträde av kontaktperson enligt LSS och avlösarservice i hemmet enligt LSS.12

Kommuner behöver själva kontrollera om de utförare som anlitas har tillstånd från IVO och informera 
sig om resultat från den tillsyn som IVO genomför. 

2.2 Styrning och uppföljning av verksamhet som utförs 
via LOV och LOU 
Nedanstående är en genomgång av de verksamheter inom berörda nämnder som har upphandlat 
verksamhet via LOU eller där kommunen har infört valfrihetssystem via LOV. Uppgifterna bygger på 
intervjuer med verksamhetsföreträdare och på genomgång av tillgängliga avtal, rutiner för uppföljning 
och insyn, uppföljningsrapporter och övrig befintlig dokumentation. 

2.2.1 Styrning och uppföljning av LOV verksamhet i Borås 
Stad

Kommunstyrelsen 
I Borås Stad finns det fem privata utförare av hemtjänst enligt SoL (januari 2019), vilket motsvarar 
ungefär 15 % av alla brukare i Borås Stad. Uppföljning av avtalen genomförs av Stadsledningskansliet. 
IVO beviljar tillstånd till privata utförare enligt SoL och har tillsynsansvar.  

Avtalen med de privata utförarna av hemtjänst enligt SoL avser en längd om ett år. I avtalen finns 
det tydligt reglerat hur uppföljningen och samverkan av avtalet ska ske. Det finns upprättade rutiner 
och arbetsbeskrivningar på Stadsledningskansliet som avser hur avtalen ska följas upp. Om någon 
av de privata utförarna inte följer avtalet kan följden bli att avtalet hävs, det finns ingen vitesklausul 
i avtalet. 

Uppföljningsarbetet inom området utgår från obligatoriska krav i avtalen. Uppföljning av avtalen 
genomförs och dokumenteras systematiskt och uppföljning sker i huvudsak på två sätt:

1. Avtalsuppföljning som omfattar bl.a. kontroll av personal, kontroll av genomförandeplaner 
samt synpunkter från beställaren m.m. Uppföljning sker genom besök hos de privata 
utförarna en gång/år. 

2. Informationsträff - Två gånger per år samlar Stadsledningskansliet samtliga privata och 
kommunala utförare inom hemtjänst för informationsträffar och genomgång av nyheter 
och annan information inom området. 

Det finns en upphandlingsgrupp där representanter från bl.a. SAS13, verksamhetschef bistånd Vård- 
och äldreförvaltningen, enhetschef på Vård och äldreförvaltningen, utredare vid Centrum för kunskap 
och säkerhet, förvaltningskontroller på Vård- och äldreförvaltningen, jurist på Koncerninköp och 
ansvarig för LOV-avtalen finns representerade. 

11 Socialdepartementet; regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende inspektionen för vård och omsorg, S2018/06066/RS 

12 Ibid.

13 SAS innebär socialt ansvarig samordnare 
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Upphandlingsgruppens uppgift är bl.a. att gå igenom nya ansökningar från företag, genomförd 
uppföljning av LOV- avtalen, principiella avtalstolkningar som avser hävning av avtal samt styrning 
och omvärldsbevakning. Inför avtalsförlängning gör Stadsledningskansliet en årlig uppföljning av 
respektive privat utförare i enlighet med gällande rutin. Därefter görs en bedömning om den privata 
utförarens avtal ska förlängas ett år eller inte. Avdelningschef för Koncerninköp på Stadsledningskansliet 
beslutar om förlängning av avtal. Stadsrevisionen kan konstatera att avtalsförlängningen inte beslutats 
i enlighet med delegationsordningen14 för Kommunstyrelsen. 

Det finns fyra privata utförare av daglig verksamhet enligt LSS15 (januari 2019). IVO beviljar tillstånd 
till privata utförare av dagligverksamhet och har tillsynsansvar. Avtalen är tillsvidareavtal som saknar 
slutdatum. Ingen uppdatering av befintliga avtal har genomförts under 2018. Stadsledningskansliet 
har följt upp avtalen av daglig verksamhet under 2018 på likande sätt som avtalen som avser privata 
utförare av hemtjänst enligt SoL. Avtalsuppföljning av daglig verksamhet enligt LSS har inte 
genomförts på ett systematiskt sätt under tidigare år. Om någon av de privata utförarna inte följer 
avtalet kan följden bli att avtalet hävs, det finns ingen vitesklausul i avtalet. Två gånger per år samlar 
Stadsledningskansliet samtliga privata och kommunala utförare inom daglig verksamhet enligt LSS 
för informationsträffar och genomgång av nyheter och annan information inom området. 

Enligt intervju har en sammanfattning av 2017 års uppföljning av de privata utförarna av hemtjänst 
enligt SoL presenterats muntligt för kommunalråden under 2018. Planen är att presentera en 
sammanfattning av avtalsuppföljning 2018 skriftligt. Sammanfattningen planeras omfatta både 
de privata utförarna av hemtjänst enligt SoL och av daglig verksamhet enligt LSS och ska rapporteras 
för Kommunstyrelsen under 2019. Enligt intervju kommer även förlängning av avtal avseende 
privata utförare enligt SoL att redovisas som ett anmälningsärende till Kommunstyrelsen med start 
under innevarande år. Kommunstyrelsen skickar inte någon rapport till Vård och äldrenämnden 
avseende uppföljning av LOV-avtalen.

2.2.2 Styrning och uppföljning av LOU verksamhet i Borås 
Stad 

Sociala omsorgsnämnden 
Det finns 48 grupp- och servicebostäder i Borås Stad, varav 33 av dessa bedrivs i kommunal regi 
och 15 boenden har en privat utförare. Det är en och samma privata utförare för 14 boenden (elva 
gruppbostäder och tre servicebostäder) och förhållandena regleras i ett avtal som är upphandlat enligt 
LOU. Avseende en gruppbostad har nämnden ett särskilt avtal som inte omfattades av upphandlingen 
av de 14 andra boendena. Det boendet drivs som ett föräldrakooperativ. IVO beviljar tillstånd och 
har tillsynsansvar för boenden med privata utförare.

I avtalet med de 14 boendena har Sociala omsorgsnämnden tillförsäkrat sig möjlighet till insyn och 
uppföljning av kvalitetsarbetet, möjlighet att göra besök, följa upp ekonomi m.m. Om något service- 
eller gruppboende inte följer avtalet finns det en sanktionstrappa med åtgärder. Sanktionstrappan 
möjliggör för nämnden att utkräva vite och i slutändan häva avtalet. I avtalet med föräldrakooperativet 
saknas avtalad möjlighet att följa upp kvalitén i verksamheten. Avtalet innehåller inte heller sanktioner 
om utföraren inte följer avtalet såsom vitesklausul eller angiven sanktionstrappa. Avtalet saknar 
slutdatum och gäller tills vidare. Enligt intervjuade betalar nämnden en högre ersättning via avtalet 
till föräldrakooperativet än till de 14 andra boendena.  

Uppföljningsarbetet utgår från obligatoriska krav i avtalet med de 14 boendena. Uppföljning av 
avtalet genomförs och dokumenteras systematiskt och sker i huvudsak på tre sätt:

14 Kommunstyrelsens delegationer, fastställd av Kommunstyrelsen 2017-10-02

15 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
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1. Avtalsuppföljning sker genom kontroll av mervärdesområdena som fanns med i
anbudet. Mervärdesområdena omfattar bl.a. kvalitetskriterier enligt LSS, rekreation, 
kultur- och fritidsaktiviteter, personalbemanning, attraktiv arbetsgivare samt närvarande 
ledarskap och administrativt stöd. Uppföljningen sker genom exempelvis besök på
enheten, samtal med enhetschef/medarbetare, kontakt med brukare/närstående,
granskning av insamlade underlag och enkäter. Det sker både planerade besök och
oplanerade besök på enheterna

2. Samverkansmöte/verksamhetsuppföljning som avser information om nyheter och
andra områden som är aktuella. Samverkansmötena sker kvartalsvis med representanter 
från Sociala omsorgsförvaltningen och med fem enhetschefer och vid behov med
regionchefen för det privata företaget

3. Händelsestyrd uppföljning, som innebär en fördjupad uppföljning. Detta sker om
Sociala omsorgsförvaltningen får kännedom om någon särskild händelse som inträffat

Uppföljning av avtalet med föräldrakooperativet genomförs separat och finns med i den samlade 
rapporteringen till nämnden. Två gånger om året sammanställs en uppföljning av boenden som 
bedrivs av privata utförare till nämnden. Enligt intervju är målsättningen att det inte ska vara någon 
skillnad på kvalitén mellan ett kommunalt boende och ett privat boende. Sociala omsorgsförvaltningen 
använder ett verktyg som är framtagen av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och kan 
användas för uppföljning och kontroll av alla verksamheter. Verktyget heter kravsorteraren.16

Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen håller på att ta fram en 
granskningsmodell för en likvärdig uppföljning oavsett utförare. I gruppen finns representanter 
från Sociala omsorgsförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen, MAR,17 MAS18 och SAS. Den 
gemensamma modellen beräknas vara klar under 2019. Modellen ska omfatta samtliga verksamheter 
inom Sociala omsorgsförvaltningen; daglig verksamhet, socialpsykiatri, boendestöd, korttidsverksamhet, 
grupp och servicebostäder samt personlig assistans. 

Vård- och äldrenämnden
Två av 18 vård- och äldreboenden är utlagda på entreprenad genom LOU. Det är två separata avtal 
med samma privata utförare. I båda avtalen har Vård- och äldrenämnden tillförsäkrat sig möjlighet 
till insyn och uppföljning av kvalitetsarbetet, möjlighet att göra besök, följa upp ekonomi m.m. Om 
något boende inte följer avtalet kan nämnden utkräva vite och i slutändan häva avtalet. IVO beviljar 
tillstånd och har tillsynsansvar över privata utförare av vård- och äldreboenden. 

Uppföljningsarbetet utgår från obligatoriska krav i avtalet. Uppföljning av avtalet genomförs och 
dokumenteras systematiskt och sker på två sätt:

1. Avtalsuppföljningen sker genom kontroll av mervärdesområdena som fanns med i
anbudet. Det kan exempelvis vara aktiviteter och meningsfull tillvaro, värdegrund,
måltider och hälsa och rehabilitering. Uppföljningen sker genom besök på boendet,
samtal med enhetschef/medarbetare, kontakt med brukare/närstående, granskning
av insamlade underlag och enkäter. Det sker både planerade besök och oplanerade
besök på enheterna.

2. Samverkansmöte/verksamhetsuppföljning som avser information om nyheter och 
andra områden som är aktuella. Samverkansmötena sker kvartalsvis med representanter 
från Vård och äldreomsorgsförvaltningen och med verksamhetschef och biträdande
verksamhetschef och ledningen från det privata företaget.

16 http://www.egenvardering.skl.se/, 2019-02-11

17 MAR innebär Medicinskt ansvarig rehabiliteringspersonal

18 MAS innebär Medicinskt ansvarig sjuksköterska

http://www.egenvardering.skl.se/
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3. Händelsestyrd uppföljning, som innebär en fördjupad uppföljning. Detta sker om
Vård- och äldreförvaltningen får kännedom om någon särskild händelse som inträffat

En gång om året får nämnden information om de avtalsuppföljningar som genomförts under året. 
Ingen samlad uppföljning av avtalen redovisas för nämnden. Enligt intervju planeras den samlade 
uppföljningen av avtalen att genomföras med samma mall som Sociala omsorgsförvaltningen använder 
för att följa upp sina boenden som de har på entreprenad via LOU. Verktyget är framtagen av SKL 
och kan användas för uppföljning och kontroll av alla verksamheter. Verktyget heter kravsorteraren.19

Enligt intervjuer är målsättningen att det inte ska vara någon skillnad på kvalitén mellan ett kommunalt 
boende och ett privat boende. Det ska inte vara någon skillnad utifrån de ska-krav som ställs i 
upphandlingen. Däremot har anbudsgivare inom olika mervärdesområden fått beskriva vilken 
kvalitet de kan erbjuda utöver den kvalitet som Borås Stad kravställt. Det är därför viktigt att likställa 
en granskning av egen regi och externa utförare som håller isär kvalitet och avtalsuppföljning av 
mervärdesområden. De har olika utgångspunkter. Kvalitetsuppföljningen görs utifrån ett brukarperspektiv 
medan mervärdesuppföljningen har ett mer ”affärsmässigt” perspektiv.

Uppföljningen behöver enligt intervjuade utvecklas och genomföras på liknande sätt för att kunna 
göra bra jämförelser. Vård- och äldreförvaltningen medverkar i uppdraget tillsammans med Sociala 
omsorgsförvaltningen där de ska ta fram en gemensam granskningsmodell för kontroll av både 
interna och externa verksamheter. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden  
Individ- och familjeomsorgsnämnden använder sig av privata utförare via LOU inom flera olika 
områden enligt nedanstående. Inom samtliga områden har IVO tillstånds och tillsynsansvar.  

Boende för personer med psykisk ohälsa i kombination med missbruk - Ett boende för personer 
med psykisk ohälsa i kombination med missbruk är utlagt på entreprenad. I avtalet har nämnden 
tillförsäkrat sig möjlighet till insyn och uppföljning av kvalitetsarbetet på boendet. Former för 
uppföljning är undersökningar genom enkäter, intervjuer, observationsstudier och aktiv uppföljning 
i verksamheten. Borås Stad har rätt att ta del av allt material hos leverantören som av Borås Stad 
bedöms vara relevant för uppföljning av verksamheten. 

Uppföljningsarbetet utgår från obligatoriska krav i avtalet. Uppföljning av avtalet genomförs och 
dokumenteras på ett systematiskt sätt. Utgångspunkterna för uppföljningen är bl.a. bemanning, 
HSV och lokaler m.m.  Det sker regelbundna uppföljningsmöten med representanter från Individ- 
och familjeomsorgsförvaltningen och med verksamhetschef för den privata utföraren. Förvaltningen 
genomför några besök på boendet per år. Den sammanfattande avtalsuppföljningen redovisas för 
nämnden en gång/år. 

Familjehemsvård för barn och unga – Individ- och familjeomsorgsnämnden har drygt 50 % 
av de anlitade familjehemmen i egen regi. För övriga familjehemsplaceringar används så kallade 
konsulentstödda familjehem som avropas via avtal. Konsulentstödda familjehem är upphandlade 
tillsammans med sju kranskommuner med stöd av Koncerninköp. Det finns gällande avtal med nio 
olika leverantörer av konsulentstödda familjehem för barn och unga. Avtalen omfattar kvalitetskrav 
avseende arbetssätt och metoder, ledning och bemanning, rekrytering, utredning, kontroll och 
matchning m.m. I avtalen finns även angivet om allmänhetens rätt till insyn i verksamheten och 
hur kontroller, uppföljning och utvärdering av verksamheten kommer hanteras under avtalstiden. 
Avtalen med leverantörer kommer att löpa ut under 2019 och ny upphandling pågår. Avtalen 
innehåller ingen vitesklausul, men omfattar bestämmelser om hävning av avtalet. 

19  http://www.egenvardering.skl.se/, 2019-02-11

http://www.egenvardering.skl.se/
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I intervjuer framgår att det under 2017 och 2018 inte har genomförts någon verksamhetsuppföljning 
i enlighet med avtalen av någon av de leverantörer som upphandlats. Den uppföljning som genomförs 
är genom uppföljning av individärenden av de barn som är placerade i verksamheternas familjehem 
som enligt uppgift sker i enlighet med gällande lagstiftning och arbetssättet Barns Behov i Centrum 
(BBiC) från Socialstyrelsen.20 Det finns också en pågående dialog mellan verksamhetsföreträdare i 
förvaltningen och företrädare för de upphandlade leverantörerna, men det sker inga leverantörsträffar 
eller motsvarande på regelbunden basis.

Familjehemsvård för vuxna – Individ- och familjeomsorgsnämnden anlitar merparten av familjehemmen 
för vuxna via konsulentstödda familjehem som avropas via avtal. Konsulentstödda familjehem är 
upphandlade tillsammans med sju kranskommuner med stöd av Koncerninköp. Det finns gällande 
avtal med sex leverantörer av konsulentsödda familjehem för vuxna. Avtalen omfattar kvalitetskrav 
avseende arbetssätt och metoder, ledning och bemanning, rekrytering, utredning, kontroll och 
matchning m.m. I avtalen finns även angivet om allmänhetens rätt till insyn i verksamheten och 
hur kontroller, uppföljning och utvärdering av verksamheten kommer hanteras under avtalstiden. 
Avtalen med leverantörer kommer att löpa ut under 2019 och ny upphandling pågår. Avtalen 
innehåller ingen vitesklausul, men omfattar bestämmelser om hävning av avtalet.

I intervjuer framgår att det under 2017 och 2018 inte har genomförts någon verksamhetsuppföljning 
i enlighet med avtalen av någon av de leverantörer som upphandlats. Den uppföljning som 
genomförs är uppföljning av individärenden av de personer som är placerade i verksamheternas 
familjehem som enligt uppgift sker i enlighet med gällande lagstiftning. 

Öppenvård för barn och unga - Individ- och familjeomsorgsnämnden har upphandlat nio olika 
leverantörer av öppenvård för barn och unga. Förvaltningen driver även olika former av öppenvård för 
barn och unga i egen regi. Öppenvården är upphandlad tillsammans med tre kranskommuner med 
stöd av Koncerninköp. I avtalen finns även angivet om allmänhetens rätt till insyn i verksamheten och 
hur kontroller, uppföljning och utvärdering av verksamheten kommer hanteras under avtalstiden. Det 
finns en särskild del av avtalet som omfattar kontroller och insynsrätt när det gäller tillståndspliktig 
verksamhet. Det anges inga kvalitetskrav i avtalen. Avtalen med leverantörer löpte ut under 2018, 
men kan förlängas under sammantaget ytterligare två år. Avtalen innehåller ingen vitesklausul, men 
omfattar bestämmelser om hävning av avtalet.

I intervjuer framgår att det under 2017 och 2018 inte har genomförts någon verksamhetsuppföljning 
i enlighet med avtalen av någon av de leverantörer som upphandlats. Den uppföljning som genomförs 
är uppföljning av individärenden av de barn och unga som har bistånd via den avtalade öppenvården. 

Öppenvård för vuxna – Individ- och familjeomsorgsnämnden har upphandlat två olika leverantörer 
av öppenvård för vuxna. Förvaltningen driver även olika former av öppenvård för vuxna i egen regi. 
Öppenvården är upphandlad tillsammans med sju kranskommuner med stöd av Koncerninköp. 
Avtalen omfattar kvalitetskrav avseende arbetssätt och metoder, ledning och bemanning, 
kvalitetsledningssystem, hälsovård, personalfrågor, kompetenskrav och lokaler m.m. I avtalen finns 
även angivet om allmänhetens rätt till insyn i verksamheten och hur kontroller, uppföljning och 
utvärdering av verksamheten kommer skötas under avtalstiden. Avtalen med leverantörer kommer att 
löpa ut under 2019 och ny upphandling pågår. Avtalen innehåller ingen vitesklausul, men omfattar 
bestämmelser om hävning av avtalet.

I intervjuer framgår att det under 2017 och 2018 inte har genomförts någon verksamhetsuppföljning 
i enlighet med avtalen av någon av de leverantörer som upphandlats. Den uppföljning som genomförs 
är uppföljning av individärenden av de personer som har bistånd via den avtalade öppenvården. 

20  Socialstyrelsen: https://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic
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HVB för barn och unga – Individ- och familjeomsorgsnämnden har upphandlat HVB för barn 
och unga genom att delta i SKL-Kommentus ramavtalsupphandling som genomförts för ett stort 
antal kommuner i landet. Ramavtalet löpte ut under 2018 och något nytt ramavtal är ännu inte 
färdigupphandlat av SKL-Kommentus. Det innebär att man i nuläget står utan ramavtal att avropa 
avseende HVB för barn och unga. Nytt ramavtal beräknas vara på plats under första delen av 2019.21 

Ramavtalet som sträckte sig till 2018 omfattade omkring 200 olika HVB i landets olika delar. 
Ramavtalet möjliggör för allmänhetens insyn och av uppföljning av verksamheterna som omfattas. 
Genom SKL-Kommentus finns även ett hängavtal som avser en upphandlad privat utförare som 
kan utföra kommunernas uppföljning av de HVB som omfattas av ramavtalet. Tanken är att de 
kommuner som deltar i ramavtalsupphandlingen ombesörjer uppföljning av de leverantörer som 
ligger i deras kommun. På det sättet hjälps de upphandlade kommunerna åt för att möjliggöra 
uppföljning av ramavtalets leverantörer. Det finns även ett förslag till uppföljning/kontrollmall som 
kan användas av de kommuner som omfattas.

Förutom ramavtalet via SKL-Kommentus har Individ- och familjeomsorgsförvaltningen även 
platser i HVB för barn och unga i egen regi. Dessa är främst riktade mot ensamkommande barn 
och unga. Under 2018 har antalet platser i egen regi minskat kraftigt och succesivt gått över till 
andra boendeformer.  

I intervjuer framkommer att SKL-Kommentus ambition om hur de upphandlade HVB-hemmen 
ska följas upp inte fungerar särskilt väl i praktiken. Om någon kommun genomfört uppföljning 
eller kontroll av en leverantör är det svårt att känna till det och det finns inget strukturerat 
informationsutbyte om uppföljning/kontroll av leverantörer som en del av ramavtalsportalen. Individ- 
och familjeomsorgsförvaltningen har under 2017 eller 2018 inte genomfört någon uppföljning 
eller kontroll av de HVB för barn och unga som är upphandlade i ramavtalet. Ingen uppföljning 
eller kontroll har heller genomförts avseende de HVB i ramavtalet som ligger i Borås Stad. Den 
uppföljning som genomförs är genom uppföljning av individärenden av de barn som är placerade 
i verksamheterna som enligt uppgift sker i enlighet med gällande lagstiftning och BBiC-systemet.

HVB för vuxna – Individ- och familjeomsorgsnämnden har upphandlat tolv olika leverantörer av 
HVB för vuxna. Förvaltningen driver även olika HVB för vuxna i egen regi för olika målgrupper. 
HVB för vuxna är upphandlad tillsammans med sju kranskommuner med stöd av Koncerninköp. 
Avtalen omfattar kvalitetskrav avseende arbetssätt och metoder, ledning och bemanning, 
kvalitetsledningssystem, hälsovård, personalfrågor, kompetenskrav och lokaler m.m. I avtalen 
finns även angivet om allmänhetens rätt till insyn i verksamheten och hur kontroller, uppföljning 
och utvärdering av verksamheten kommer hanteras under avtalstiden. Avtalen med leverantörer 
kommer att löpa ut under 2019 och ny upphandling pågår. Avtalen innehåller ingen vitesklausul, 
men omfattar bestämmelser om hävning av avtalet.

I intervjuer framgår att det under 2017 och 2018 inte har genomförts någon verksamhetsuppföljning 
i enlighet med avtalen av de någon av de leverantörer som upphandlats. Den uppföljning som 
genomförs är uppföljning av individärenden av de personer som är placerade i verksamheternas 
familjehem som enligt uppgift sker i enlighet med gällande lagstiftning. 

I intervjuer framkommer att Individ- och familjeomsorgsförvaltningen inte har prioriterat uppföljning 
av verksamhet som utförs via avtal genom LOU under 2017 och 2018. Förvaltningen tillkom genom 
omorganisationen 1 januari 2017 och andra frågor har prioriterats under 2017 och 2018 menar 
man. Följden har blivit att man följt upp avtalet om boendet för personer med psykisk ohälsa i 

21 Ramavtalsupphandlad HVB för barn och unga via SKL-Kommentus:

https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/planerade-och- 

 pagaende-upphandlingar/hvb-barn-och-unga-2017/

https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/planerade-och-pagaende-upphandlingar/hvb-barn-och-unga-2017/
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/planerade-och-pagaende-upphandlingar/hvb-barn-och-unga-2017/
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kombination med missbruk, men inte genomfört någon uppföljning av avtal för andra vårdformer 
som upphandlas via LOU alls. Förvaltningen uppger att de får upplysning om leverantörernas 
ekonomiska förhållanden löpande via Koncerninköp på Stadsledningskansliet. Vidare har IVO 
tillsyn över samtliga verksamheter i landet som bedriver verksamhet i form av HVB och andra 
boendeformer. Nyligen infördes även tillstånd och tillsyn via IVO i förhållande till 
familjehemsvårdsföretag och stödboenden. Förvaltningen genomför ingen systematisk 
insamling och sammanställning för att kontrollera att upphandlade verksamheter har gällande 
tillstånd från IVO. Samma förhållanden gäller avseende resultat från de tillsynsbesök som IVO 
genomför. Upprättade avtal anger dock att leverantören ska inrapportera om 
tillståndsförhållanden ändras och om resultat från tillsyn i verksamheten från IVO.   

Förvaltningen planerar att implementera en ny struktur för uppföljning och kontroll av leverantörer 
under 2019. En aspekt som man avser att utveckla är kvalitet och vårdresultat i förhållande till 
varje specifik leverantör utifrån olika målgrupper. Planen är att förvaltningen ska ta fram en intern 
rutin för hur avtalen ska följas upp och göra en utvärdering av varje utförare som man sedan kan 
sammanställa och sammanfatta till nämnden.       

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Vuxenutbildningen i Borås Stad har tre områden av verksamheten utlagda på entreprenad genom 
LOU. Det är Svenska för invandrare (SFI), Gymnasial teoretisk vuxenutbildning samt Gymnasial 
yrkesutbildning. Privata utförare genomför ungefär en tredjedel av verksamheten. Skolinspektionen 
har tillsyn över vuxenutbildningen. 

I avtalet med SFI har nämnden tillförsäkrat sig möjlighet till insyn och uppföljning av kvalitetsarbetet, 
möjlighet att göra besök, följa upp ekonomi m.m. Om utföraren inte följer avtalet kan nämnden 
utkräva vite och i slutändan häva avtalet. Uppföljningsarbetet utgår från obligatoriska krav i avtalet. 
Uppföljning av avtalen genomförs och dokumenteras på ett systematiskt sätt i en GAP-analys för 
kvalitetssäkring av externa utbildningsanordnare. Utgångspunkten för uppföljning sker på två sätt. 

1. Avtalsuppföljningen sker genom kontroll av exempelvis lokaler, studieformer,
studieplaner, undervisning samt elevinflytande m.m. Uppföljningen sker genom
klassrumsbesök, intervjuer med elever och personal samt granskning av insamlade
underlag och genomförda enkäter. I samband med den djupdykande uppföljningen
ges även coachande feedback till personal. Den är kopplad till kraven i avtalet.

2. Kvalitetsdialog genomförs en gång/år med utföraren. Dialogen utgår från den
senaste halvårsrapporteringen från utföraren och avser uppföljning av avtalet samt
information om nyheter och andra områden som är aktuella. I kvalitetsdialogen
deltar, utöver rektor och samordnare för Vuxenutbildningen SFI, representanter
från förvaltningen och platschefen för den privata utföraren.

En samlad avtalsuppföljning, en halvårsrapport, skickas två gånger per år till rektorn och samordnaren 
på SFI av den privata utföraren. Rapportens fokus och innehåll är specificerat i avtalet. Rektorn 
tar ställning till om avtalet ska förlängas ett år eller inte. Uppföljningen skickas inte till nämnden. 

Avtalet med Gymnasial teoretisk vuxenutbildning gäller distanskurser utom naturvetenskapliga 
kurser. Nämnden har tillförsäkrat sig möjlighet till insyn och uppföljning av avtalet. Uppföljningen 
sker genom kontroll av kvalitetsarbetet, enkätundersökningar bland studerande och berörd personal. 
Uppföljning sker också genom nästan daglig kontakt med anordnaren och/eller anordnarens elever 
i och med att förvaltningen har full tillgång till anordnarens läroplattform där undervisningen 
bedrivs och många beslut som ska tas kring elever behöver beslutas av förvaltningen. Om utföraren 
inte följer avtalet kan nämnden häva avtalet. I avtalet finns inga vitesklausuler. Uppföljning av 
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avtalet sker regelbundet, genom avstämningsmöten där krav i avtalet diskuteras med utföraren och 
dokumenteras i form av minnesanteckningar. Ingen samlad avtalsuppföljnings skickas till nämnden. 

I avtalen med Gymnasial yrkesutbildning har nämnden tillförsäkrat sig möjlighet insyn och 
uppföljning av avtalet. Uppföljningen sker genom kontroll av kvalitetsarbetet, intervjuer med elever 
och anordnarens personal. Om utföraren inte följer avtalet kan nämnden utkräva vite och i slutändan 
häva avtalet. Uppföljning av avtalet sker löpande under året. En utvärdering av utbildningarna sker 
på elevråden som sammanställs i form av minnesanteckningar. Ingen samlad avtalsuppföljning 
skickas till nämnden.

Enligt intervju är planen för 2019 att de verksamhetsområden som har avtal med privata utförare ska 
följas upp på samma sätt för hela vuxenutbildningen. Planen är att genomföra avtalsuppföljningen på 
samma sätt som verksamhetsområdet SFI enligt intervju. Ingen samlad avtalsuppföljning behandlas i 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Stadsrevisionen kan konstatera att avtalen under 2018 inte 
beslutats i enlighet med delegationsordningen 22 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Enligt 
intervju har förvaltningen ändrat rutinerna, vilket medför att nämndens ordförande undertecknar 
avtalen i fortsättningen. 

2.3 Tillsyn och insyn i enlighet med skollagen (2010:800)
I detta avsnitt beskrivs insyn och tillsyn av fristående förskola och pedagogisk omsorg samt 
insyn av fristående grundskola och gymnasieskola. Uppgifterna grundar sig på intervjuer med 
verksamhetsföreträdare och rutiner för uppföljning och insyn/tillsyn, uppföljningsrapporter och 
övrig befintlig dokumentation.

2.3.1 Skollagens bestämmelser om tillsyn av fristående 
förskolor och pedagogisk omsorg
En kommun ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i kommunen. 
Kommunen får fullgöra sin skyldighet genom att erbjuda motsvarade utbildning i fristående förskola.23 

För att bedriva en fristående förskola måste huvudmannen ha tillstånd från kommunen där förskolan 
är belägen. Det samma gäller fristående fritidshem om de inte ingår i enhet med förskoleklass eller 
grundskola. Det är kommunen som godkänner en enskild huvudman som ansöker om att bedriva 
förskola eller fritidshem.24 Huvudregeln är att en fristående förskola ska vara öppen för alla barn. 
Kommunen ska bedöma om huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller 
för utbildningen, bland annat att arbeta efter skollagens regler samt läroplanens mål och riktlinjer. 25 

Tillsyn 
Det är 26 kap. i skollagen som reglerar tillsynen av fristående förskola och pedagogisk omsorg. 
Enligt 26 kap. 4 § skollagen har kommunen tillsyn över förskola vars huvudman kommunen har 
godkänt enligt 2 kap. 7 § andra stycket i skollagen och tillsyn över pedagogisk omsorg vars huvudman 
kommunen har förklarat ha rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 § i skollagen.Tillsynen ska ge underlag 
för att ta ställning till i vilken mån verksamheterna följer de nationella målen.26

22 Gymnasiet- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning, fastställd av Gymnasiet och  

vuxenutbildningsnämnden 2017-12-05

23 8 kap. 12 § Skollagen

24 2 kap. 5-7 § Skollagen

25 2 kap. 5 § Skollagen

26 2 kap. 7 § Skollagen, 25 kap. 10 § Skollagen 26 kap. Skollagen
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En tillsynsmyndighet har för sin tillsyn rätt att på plats granska sådan verksamhet som står 
under dess tillsyn.27 Den vars verksamhet står under tillsyn enligt skollagen är skyldig att enligt 
tillsynsmyndighetens begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material 
som behövs för tillsynen.28 

I Skolverkets allmänna råd för måluppfyllelse i förskolan framgår följande avseende kommunens 
tillsyn över förskolor och pedagogisk omsorg.29

Kommunen bör i egenskap av tillsynsmyndighet;

1. utöva sin tillsyn regelbundet,

2. ha fungerande rutiner för hur tillsynen utförs, hur tillsynsbesluten utformas och hur tillsynen
följs upp, samt

3. ha fungerande rutiner för hur råd och vägledning ges inom ramen för tillsynen

Sanktionstrappa avseende föreläggande 
Om brister upptäcks i tillsynen har tillsynsmyndigheten möjligheter till föreläggande enligt skollagen 
26 kap. 8 § och 10 – 18 §§. Tillsynens syfte är att verksamheten ska uppfylla kraven i gällande 
författning.

1. Ingen åtgärd
Överträdelsen är ringa

2. Anmärkning
Om överträdelserna inte är så allvarliga kan tillsynsmyndigheten ge huvudmannen en
anmärkning. Huvudmannen ska rätta till det som orsakat anmärkningen inom en viss tid,
annars kan tillsynsmyndigheten utfärda föreläggande.

3. Föreläggande
Tillsynsmyndigheten kan förelägga huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter. För
enskilda huvudmän gäller detta dessutom om man inte följer de villkor som gällde för
beslutet om godkännande eller beslutet om bidrag. Huvudmännen måste få veta vad de
ska göra för att uppfylla föreläggandet. Därför ska tillsynsmyndigheten ange de åtgärder i
föreläggandet som behövs för att avhjälpa de påtalade bristerna.

4. Föreläggande med vite
Föreläggandet får förenas med vite, som är ett ekonomiskt påtryckningsmedel för att förmå
huvudmannen att följa föreläggandet. Tillsynsmyndigheten kan använda sig av föreläggande
och vite direkt eller som ett påtryckningsmedel om huvudmannen inte har rättat till felen i
verksamheten.

5. Återkallelse
Samma myndighet som godkänt en huvudman kan återkalla beslutet om bidrag. Det kan
hända om huvudmannen inte följt ett föreläggande och om överträdelsen är allvarlig.

6. Tillfälligt verksamhetsförbud
I mycket allvarliga fall kan tillsynsmyndigheten förbjuda en viss verksamhet med omedelbar
verkan. Det handlar om allvarliga situationer där det är sannolikt att utredningen i ett
tillsynsärende kommer att leda till att man drar in huvudmannens godkännande eller
till att man beslutar om statliga åtgärder för rättelse. För att ett beslut om tillfälligt
verksamhetsförbud ska gälla omedelbart måste det vara omöjligt att vänta med hänsyn till
barnens eller elevernas hälsa eller något annat särskilt skäl. 30

27 26 kap. 6 § Skollagen

28 26 kap. 7 § Skollagen

29 Skolverkets allmänna råd med kommentarer; Måluppfyllelse i förskolan, s 27-29 

30 26 Kap. 8 § Skollagen och 10-18 §§
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Tillsynsmyndigheten ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och vägledning.31  

Borås Stad som tillsynsmyndighet får förelägga en huvudman som enligt skollagen står under dess 
tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte fyller de krav som följer av de föreskrifter 
som gäller för verksamheten eller de villkor som gäller för godkännandet eller beslut om rätt till 
bidrag.32 Ett föreläggande enligt detta kapitel får förenas med vite.33  

Skolinspektionen har tillsyn över hur kommunerna fullgör sitt tillsynsansvar samt över hur bestämmelserna 
om åtgärder mot kränkande behandling följs av den fristående förskolan.34

2.3.2 Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg 
i Borås Stad
Förskolenämnden 
I Borås Stad finns det ca 95 förskolor och tre verksamheter med pedagogisk omsorg. Av dessa bedrivs 
85 förskolor i egen regi, tio förskolor och tre verksamheter med pedagogisk omsorg bedrivs av privata 
utförare. Förskolenämnden granskar alla nya ansökningar som kommer in och beviljar alt. avslår 
tillstånd för att bedriva en fristående förskola. Förskolenämnden granskar alla nya ansökningar om 
bidrag som kommer in och beviljar alt. avslår bidragsansökan för att bedriva pedagogisk omsorg. I 
Borås Stad är det Förskolenämnden som ansvarar för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk 
omsorg. 

Tillsynsbesök 
Tillsynsbesök har genomförts vartannat år på de fristående förskolorna och verksamheter som 
bedriver pedagogisk omsorg. Under 2018 genomfördes tillsynsbesök på de fristående förskolorna som 
bestod av att följa upp 2016 års uppföljning och resultat. Tillsynbesöket bestod bl.a. av kontroll av 
barngruppens sammansättning, barnhälsoarbete, personal, ledning av verksamhet samt pedagogisk 
verksamhet. Några gånger per år bjuder Förskoleförvaltningen in fristående förskolor för information. 
Från 2019 sammanställs tillsynsbesluten en gång per år och beslutas av Förskolenämnden. 

Rutin för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Borås Stad finns framtagna på 
förvaltningsnivå. Rutinerna är inte beslutade av nämnden. Under 2019 planerar Förskoleförvaltningen 
att uppdatera tillsynen för de fristående förskolorna. Planen är att alla förskolor ska genomföra en 
självskattning inom olika områden, exempelvis språk, matematik, natur och teknik och systematisk 
kvalitetsarbete. För de fristående förskolorna och pedagogiska omsorgen kommer tillsynen att 
genomföras på liknande sätt som tidigare samt kompletteras med den pedagogiska verksamheten 
avseende olika självskattningsområden. Självskattningarna följs upp i form av en tillsynsdialog.

2.3.3 Skollagens bestämmelser om insyn i fristående skolor 
Tillstånd 
Skolinspektionen godkänner enskild som huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola.35

Tillsyn 
Skolinspektionen ansvarar för tillsyn av de verksamheter de beviljar tillstånd till. Vid tillsynen tar 
Skolinspektionen ställning till om verksamheten utgår från skollagen och andra författningar som 
styr verksamheten. Tillsynen omfattar såväl fristående som kommunala skolor.36

31 26 Kap. 9 § Skollagen

32 26 Kap. 10 § Skollagen

33 26 Kap. 27 § Skollagen

34 26 Kap 3 § Skollagen

35 2 kap. 7 § Skollagen

36 26 kap. 3 § Skollagen
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Rätt till insyn enligt skollagen
Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till insyn i verksamheten så att kommunen 
kan fullgöra sina skyldigheter enligt skollagen och tillgodose allmänhetens behov av insyn.37 Med 
insyn i verksamheten avses enligt förarbetena att kommunen fortlöpande ska hålla sig informerad 
om hur verksamheten vid den fristående skolan utvecklas. Rätten till insyn innebär dock inte någon 
rätt för kommunen att göra påpekanden gentemot den fristående skolan.38 

Kommunernas insynsrätt är begränsad till sådan insyn som kommunen måste ha för att kunna fullgöra 
sina skyldigheter enligt skollagen och för att tillgodose allmänhetens behov av insyn. Kommunen 
ska få den insyn och information som krävs för att den ska kunna uppfylla sitt övergripande och 
yttersta ansvar för att elever i kommunen erbjuds utbildning ifrån förskoleklass till vuxenutbildning. 
Insynsrätten ska också säkerställa att kommunerna vid behov får sådan information som krävs för 
att de ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet gentemot vårdnadshavare.39 Bestämmelserna 
ska också säkerställa allmänhetens behov av information om den fristående skolan, t.ex. vid skolval.40

2.3.4 Insyn i fristående skolor i Borås Stad
Grundskolenämnden 
I Borås finns det 52 skolenheter inom grundskolan, av dessa bedrivs 46 i egen regi och sex skolenheter 
bedrivs av privata utförare. I den tidigare organisationen har Stadsdelsnämnderna genomfört 
insynskontroller under 2016. Insynskontrollerna genomfördes enligt en modell som togs fram 
gemensamt av Stadsdelsnämnderna Norr och Väster.  

Enligt intervju har Grundskolenämnden inte genomfört några insynskontroller vid de fristående 
skolorna under 2017 eller 2018. Förvaltningen som bildades 2017-01-01 har prioriterat andra 
områden före insynsbesök. Planen är att förvaltningen ska ta fram en strukturerad modell för hur 
insynskontroller ska gå till, uppföljning av kontrollerna samt med vilken inriktning kontrollerna 
ska göras under året. Planen för insynskontroller kommer att beslutas av nämnden under 2019. 

Grundskoleförvaltningen har regelbundna informationsmöten med ledningen för de fristående 
skolorna två gånger per år. På mötena finns även en representant från Stadsledningskansliet med. På 
informationsmötena behandlas bl.a. gemensamma frågor, ekonomiska förutsättningar, samverkan 
omkring skolvalet m.m.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  
Det finns nio gymnasieskolor i Borås Stad, fem gymnasieskolor bedrivs i kommunal regi och fyra 
fristående gymnasieskolor. 

Fristående gymnasieskolor och Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås har vid möte 20 
april 2015 kommit överens om rutiner kring samarbete och insyn i fristående gymnasieskolor i Borås. 
I rutinerna framgår samarbetsformer i form av politikerbesök, kvalitetssamtal, informationsmöte, 
antagning, skolklimatundersökning samt vad Borås Stad vill att den fristående skolan ska redovisa 
vid kvalitetssamtalet. 

Insyn och samarbetsformerna avseende de fristående gymnasieskolorna består av:

1. Kvalitetssamtal – möte med skolledare för respektive fristående gymnasieskola
och Gymnasiet- och vuxenutbildningsnämnden presidium samt utbildningschef.
Syftet är att följa upp skolans resultat och följa skolans utveckling. Områden som

37 9 kap. 22 §, 19 kap. 41 §, 11 kap 40 §, 14 kap. 18 §, 15 kap. 34 §, 18 kap. 37 § Skollagen

38 Prop. 2009/10:165, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, s 384 och 746

39 29 kap. 19 § skollagen.

40 Prop. 2013/14:112, Villkor för fristående skolor m.m. s 53-54
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behandlas är bl.a. lärartäthet, andel behöriga lärare, genomsnittlig betygspoäng, 
högskolebehörighet samt elevhälsa m.m. 

2. Politikerbesök – några av nämndens politiker besöker årligen fristående gymnasieskolor
för att informera sig om verksamheten.

3. Informationsmöte - där förvaltningschef och andra tjänstemän från förvaltningen
och skolledare för de fristående gynmasieskolorna utvärderar samarbetsformer och
diskuterar eventuella förbättringar. Även planerade ändringar i skolornas verksamheter 
diskuteras.

Enligt intervju dokumenteras kvalitetssamtalen och skickas till Stadsledningskansliet. Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden får ingen information om kvalitetssamtalen. Genomförd insyn 
redovisas inte till nämnden. 
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3 Stadsrevisionens bedömningar
Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola och 
vård och omsorg i Borås Stad. Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och 
lokala styrdokument, bedöma om berörda nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning 
och uppföljning av privata utförare.

Styrning och uppföljning av verksamhet som utförs via LOV och LOU
Den verksamhet som kommunen ansvarar för kan utföras i många olika former. Kommuner får 
med vissa undantag lämna över verksamhet till privata utförare enligt kommunallagen. Kommunen 
är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana verksamheter på samma sätt som för 
verksamhet som bedrivs i egen regi. Det framgår i kommunallagen att nämnderna ska se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet har lämnats över till någon annan.

Stadsrevisionen kan konstatera att kommunallagen har omfattande krav på styrning, kontroll och 
uppföljning av verksamhet som nämnderna lämnat över till någon annan utförare. Granskade nämnder 
har omfattande verksamhetsområden som utförs via privata utförare genom avtal i enlighet med 
lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Granskningen visar 
att upprättade avtal i huvudsak möjliggör insyn, kontroll och uppföljning av avtalade leverantörer. 
Avtalen omfattar vanligen hur insyn, uppföljning och kontroll ska bedrivas under avtalstiden med 
utgångspunkt i de kvalitets- och verksamhetskrav som formulerats.

Stadsrevisionen bedömer med utgångspunkt i upprättade avtal att granskade nämnder till största delen 
möjliggjort en ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare. Upprättade avtal styr i 
huvudsak mot efterfrågad kvalitet och måluppfyllelse och möjliggör insyn, kontroll och uppföljning. 
Stadsrevisionen rekommenderar att vitesklausuler införs i samtliga nya avtal. 

Uppföljningen av privata utförare i enlighet med LOV och LOU bedöms per nämnd enligt nedanstående. 
Redogörelsen för varje nämnd inleds med en samlad bedömning för nämndens uppföljning varefter 
Stadsrevisionen redogör för bedömda avvikelser och rekommendationer.

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av de privata 
utförarna för hemtjänst som avtalats via LOV till största delen är ändamålsenlig. Kommunstyrelsen 
bör se över avtalslängden och uppföljningen av avtalen med de privata utförarna av daglig verksamhet 
enligt LSS som avtalats via LOV. Stadsrevisionen bedömer även att Kommunstyrelsen bör säkerställa 
att en samlad uppföljningsrapport av privata utförare redovisas för Kommunstyrelsen avseende 
respektive LOV-område. Rapporten bör även skickas till Vård- och äldrenämnden respektive Sociala 
omsorgsnämnden för att säkerställa insyn inom de verksamhetsområden som nämnderna ansvarar för. 
Rapporten bör även diarieföras för att säkerställa allmänhetens insyn i uppföljningen. Kommunstyrelsen 
behöver se över delegationsordningen och säkerställa att avtalstecknare för Kommunstyrelsen är i 
enlighet med beslutad delegationsordning.

Stadsrevisionen bedömer vidare att Sociala omsorgsnämnden har en i huvudsak ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av de privata utförarna av de LSS boenden som drivs på entreprenad via 
LOU. Nämnden bör se över avtalet med föräldrakooperativet och säkerställa att insyn, kontroll 
och uppföljning liksom avtalsvillkor i övrigt likriktas för samtliga privata utförare inom området. 

Vård- och äldrenämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av privata utförare av de två äldreboendena som drivs via entreprenad via 
LOU. Nämnden bör säkerställa att en sammanfattning av genomförd kontroll och uppföljning 
av de privata utförarna rapporteras till nämnden. Rapporten bör diarieföras för att möjliggöra 
allmänhetens insyn. 
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Stadsrevisionens bedömning är att Individ- och familjeomsorgsnämndens styrning och uppföljning 
av privata utförare inte är ändamålsenlig. Nämnden bedöms dock ha en ändamålsenlig styrning 
och uppföljning för boendet på entreprenad via LOU. I övrigt har nämnden inte följt upp något av 
de sammanlagt 38 avtal som har upphandlats genom LOU avseende; familjehemsvård för barn och 
unga, familjehemsvård för vuxna, öppenvård för barn och unga, öppenvård för vuxna och HVB för 
vuxna under 2017 eller 2018. Nämnden har inte heller genomfört någon uppföljning av de HVB 
för barn och unga som upphandlats via ramavtal genom SKL-Kommentus 2017 eller 2018. Den 
uppföljning som sker inom området är ärendeuppföljning på individnivå. Förhållandena medför att 
Individ- och familjeomsorgsnämnden inte säkerställt att verksamhet som upphandlats av privata 
utförare via LOU bedrivits med en tillräcklig intern kontroll och på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Nämnden behöver säkerställa att en plan för uppföljning av privata utförare tas fram, genomförs 
och dokumenteras. En del av genomförandet bör vara en systematisk genomgång av giltiga tillstånd 
och tillsynsresultat från IVO. En sammanfattning av uppföljningen bör rapporteras till nämnden 
minst en gång/år och diarieföras för att säkerställa allmänhetens insyn. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av vuxenutbildning som är upphandlad genom LOU. 
Nämnden bör säkerställa att vuxenutbildningen följer upp avtalen med samtliga privata utförare på 
ett systematiskt och likartat sätt. Nämnden bör säkerställa att en sammanfattning av uppföljningen 
av de privata utförarna rapporteras till nämnden och att rapporten diarieförs så att allmänheten kan 
ta del av uppföljningen för vuxenutbildningen. Nämnden bör även se över delegationsordningen 
och säkerställa att avtalstecknare för nämnden är i enlighet med beslutad delegationsordning.

Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg
En kommun ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i kommunen. 
Kommunen får fullgöra sin skyldighet genom att erbjuda motsvarade utbildning i fristående förskola. 
Det är kommunen som godkänner en enskild huvudman som ansöker om att bedriva förskola eller 
fritidshem.

Enligt Skollagen har kommunen tillsyn över förskola vars huvudman kommunen har godkänt och 
tillsyn över pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag. 
Tillsynen ska ge underlag för att ta ställning till i vilken mån verksamheterna följer de nationella 
målen. Kommunen bör i egenskap av tillsynsmyndighet; utöva sin tillsyn regelbundet, ha fungerande 
rutiner för hur tillsynen utförs, utformas och följs upp och ha fungerande rutiner för hur råd och 
vägledning ges inom ramen för tillsynen. 

Stadsrevisionen bedömer att Förskolenämnden har en ändamålsenlig tillsyn av fristående förskolor 
och pedagogisk omsorg. Nämnden bör fastställa de riktlinjer/rutiner för tillsyn av fristående förskolor 
och pedagogisk omsorg som tagits fram av förvaltningen. 

Insyn i fristående skolor
Skolinspektionen godkänner enskild som huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola. Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till 
insyn i verksamheten så att kommunen kan fullgöra sina skyldigheter enligt skollagen och tillgodose 
allmänhetens behov av insyn. Med insyn i verksamheten avses att kommunen fortlöpande ska hålla 
sig informerad om hur verksamheten vid den fristående skolan utvecklas.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak 
ändamålsenlig insyn i de fristående gymnasieskolorna. Nämnden bör säkerställa att genomförd 
insyn i fristående gymnasieskolor redovisas till nämnden och diarieförs för att möjliggöra 
allmänhetens insyn.
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Stadsrevisionen bedömer vidare att Grundskolenämnden inte har en ändamålsenlig insyn i fristående 
skolor. Nämnden har inte genomfört någon insynsåtgärd/insynskontroll på de fristående skolorna 
under 2017 eller 2018. Grundskoleförvaltningen har däremot informationsmöten med fristående 
grundskolor två gånger årligen. Förhållandena medför att Grundskolenämnden inte fullt ut hållit 
sig informerad om hur verksamheter vid fristående skolor utvecklats.

Nämnden behöver säkerställa att en plan för insynsåtgärder tas fram, genomförs och dokumenteras. 
Genomförd insyn i fristående skolor bör redovisas till nämnden och diarieförs för att möjliggöra 
allmänhetens insyn.

Sammanfattande bedömning
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att granskade nämnder till största delen har möjliggjort 
en ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare genom LOV och LOU. 
Upprättade avtal styr i huvudsak mot efterfrågad kvalitet och måluppfyllelse och möjliggör insyn, 
kontroll och uppföljning. 

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsen, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 
äldrenämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden styrning och uppföljning 
av privata utförare via LOV och LOU till största delen är ändamålsenlig. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden bedöms inte ha en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 
merparten av de privata utförare nämnden lämnat över verksamhet till genom LOU. Förhållandena 
medför att Individ- och familjeomsorgsnämnden inte säkerställt att verksamhet som lämnats över till 
privata utförare har bedrivits med en tillräcklig intern kontroll och på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Förskolenämnden bedöms ha en ändamålsenlig tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak 
ändamålsenlig insyn i de fristående gymnasieskolorna. 

Grundskolenämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning inte en ändamålsenlig insyn i fristående 
skolor. Nämnden har inte genomfört någon insyn i de fristående skolorna under 2017 eller 2018. 
Förhållandena medför att Grundskolenämnden inte hållit sig informerad om hur verksamheter vid 
fristående skolor utvecklats och möjliggjort allmänhetens insyn i de privata grundskolorna. 

I granskningen konstateras ett flertal olika avvikelser. Stadsrevisionen bedömer att berörda nämnder 
bör genomföra åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer. Verktygen för uppföljning och 
kontroll av privata utförare som är framtagna av SKL kan enligt Stadsrevisionens bedömning med 
fördel användas av flertalet granskade nämnder. 

Andreas Ekelund
Revisionschef

Anna Duong
Granskningsledare 
Certifierad Kommunal yrkesrevisor
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4 Källor
Lagar och förordningar

Kommunallag (2017:725)

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Skollag (2010:800)

Socialtjänstlag (2001:453)

Kommunala styrdokument och rapporter

Borås Stads Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet, fastställt av 
Kommunfullmäktige 17 maj 2018

Kommunstyrelsens delegationer, fastställd av Kommunstyrelsen 2017-10-02

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning, fastställd av Gymnasie och 
vuxenutbildningsnämnden 2017-12-05

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Borås Stad

Rutiner kring samarbete med och insyn i fristående gymnasieskolors verksamhet i Borås

Avtal

Fem avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 2018 

Fyra avtal om Borås Stads valfrihetssystem för LSS daglig verksamhet 

Avtalet - Bostäder med särskild service enligt LSS

Avtalet - Bostad med särskild service (gruppbostad) för 5 vuxna personer tillhörande personkrets 
1 § 1 punkten lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Avtalet - Vård- och omsorgsboende – Kapplandsgatan

Avtalet - Vård- och omsorgsboende – Kvibergsgatan 

Avtalet – Badhusgatan – Boende för personer med psykisk ohälsa i kombination med missbruk

Nio avtal om familjehemsvård för barn och unga

Sex avtal om familjehemsvård för vuxna

Nio avtal om öppenvård för barn och unga



23

Styrning och uppföljning av privata utförare 

Två avtal om öppenvård för vuxna

12 avtal om HVB för vuxna

Avtalet – Svenska för invandrare (SFI) 

Avtalet – Gymnasialdistansundervisning 

Tio avtal – Gymnasial Vuxenutbildning yrkesutbildningar 

Intervjuer

Intervju 1 med representant för Grundskoleförvaltningen. 2019-01-09

Intervju 2 med representant för Stadsledningskansliet.  2019-01-10

Intervju 3 med representant för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 2019-01-11

Intervju 4 med representant Sociala omsorgsförvaltningen 2019-01-14 

Intervju 5 med representant för Förskoleförvaltningen 2019-01-15

Intervju 6 med representant för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 2019-01-15

Intervju 7 med representanter för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 2019-01-16

Intervju 8 med representant för Vård- och äldreomsorgsförvaltningen. 2019-01-22

Övrigt

SOU 2013:53, Privata utförare – kontroll och insyn

Proposition 2013/14:112, Villkor för fristående skolor m.m. 

Proposition Prop. 2009/10:165, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet

Skolverkets allmänna råd med kommentarer; Måluppfyllelse i förskolan, 2017

Internetkällor

Om BBiC: 
https://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic 2019-02-11

Om kravsorteraren: 
http://www.egenvardering.skl.se/, 2019-02-11

Ramavtalsupphandlad HVB för barn och unga via SKL-Kommentus:
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/
planerade-och-pagaende-upphandlingar/hvb-barn-och-unga-2017/ 2019-02-11

https://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic
http://www.egenvardering.skl.se/
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/planerade-och-pagaende-upphandlingar/hvb-barn-och-unga-2017/
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/planerade-och-pagaende-upphandlingar/hvb-barn-och-unga-2017/


Stadsrevisionen
Besöksadress Sturegatan 42  Postadress 501 80 Borås

Telefon 033-35 71 54    e-post revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/stadsrevisionen

mailto:revisionskontoret%40boras.se?subject=
https://www.boras.se/stadsrevisionen


 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Charles Musonda 
Handläggare 
033 358185 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-06-10 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00087 2.3.2.25 
 

  

 

Uppföljning av kompetensförsörjningsplan 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden får en sammanfattning av genomförda aktiviteter 
rörande kompetensförsörjningen i förvaltningen och noterar informationen.        

Sammanfattning 
Sociala omsorgsförvaltningen har gjort en uppföljning av det arbete som skett 
på kompetensförsörjningsområdet under 2018 och 2019 med en medveten 
inriktning mot att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla personal.              

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning av kompetensförsörjningsplan 
2. Handlingsplan för kompetensförsörjning                                
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Susanne Sprigg 
Tf Förvaltningschef 

 



Uppföljning Kompetensförsörjningsplan 
 
Nedan följer en uppföljning av det arbete som skett på kompetensförsörjningsområdet med en 
medveten inriktning mot att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla personal. Flertalet 
saker som gynnar vårt arbetsgivarvarumärke och därmed vår kompetensförsörjning sker var dag i 
Förvaltningen, nedan följande aktiviteter är dock de som medvetet och strategiskt skett med 
kompetensförsörjning som en av hållpunkterna i syftet med genomförandet. 
 
2018 
 
Med anledning av ett budgetläge som inte varit gynnsamt har arbetet med kompetensförsörjning 
fått begränsas till de aktiviteter som inte uppgått till några större kostnader för Förvaltningen.  
 
Under 2018 inledde HR och Kommunikatören på Förvaltningen ett samarbete i syfte att stärka 
arbetsgivarvarumärket. Efter en konferens i Stockholm dit HR-specialist och Kommunikatör från 
Sociala omsorgsförvaltningen åkte tillsammans med central HR-strateg, kommunikatörsstrateg 
samt HR och Kommunikatör från två andra förvaltningar bestämdes att vi skulle se över 
möjligheterna för detta samarbete på fler förvaltningar. Ett Linked-in konto skapades för SOF, 
VÄF, ALF och IFO som skulle hanteras gemensamt. Kontots syfte var att lyfta yrken inom vård, 
omsorg och socialt arbete via exempelvis medarbetarintervjuer och platsannonsering.  
 
Förutsättningar för Ledarforum skapades under 2018 där enhetschefer och verksamhetschefer 
träffas för att diskutera vissa givna ämnen, exempelvis har det handlat om kränkande 
särbehandling och trakasserier och optimerad bemanning. Detta sågs som ett av leden i att lyckas 
behålla enhetschefer genom att skapa förutsättning för dialog över områdesgränserna. 
 
Under våren 2018 startades en arbetsgrupp för att se över avtal och utförande av 
schemaläggningsprocessen, arbetsgruppen bestod av Projektledare, HR-specialist, Enhetschefer 
samt fackliga företrädare för Kommunal. Inledningsvis var syftet med gruppen att precisera vad 
som inte fungerar idag och vad som skulle kunna bli bättre och hur vi i sådana fall skulle kunna 
göra detta. Under hösten blev Förvaltningens ekonomi ansträngd, större tag behövde tas kring 
schemaläggning och bemanning och lösningar på detta började arbetas fram. Ur detta arbete 
utmynnades två arbetsgrupper, en som fortsatte med arbetet ovan och en grupp som arbetade 
med att se över bemanningsenhetens organisation. Dessa grupper arbetar mycket kring frågor 
som idag handlar om att lyckas behålla medarbetare inom verkställigheten i större utsträckning 
och till viss del även stärka vårt arbetsgivarvarumärke som en attraktiv arbetsgivare med hälsosam 
schemaläggning. 
 
Under hela året planerades Inspirationsmässans genomförande. Denna mässa genomförs av 
Borås Stad och Västra Götalandsregionen i samarbete med Arbetsförmedlingen. Mässan syftar till 
att lyfta yrken inom vård, omsorg och socialt arbete. Hösten 2018 genomfördes mässan i Navets 
lokaler i Borås. Ambassadörer från våra olika organisationer och yrken fanns på plats för att visa 
upp sitt yrke med fokus på teknik. På förmiddagen kom 9:e klassare från två skolor för att lära sig 
mer om de yrken som finns inom denna sektor. I förberedelse hade lärarna fått ett material som 
skulle diskuteras på en lektion för att bredda kunskapen redan innan mässan. På eftermiddagen 
erbjöds arbets- och ombytessökande att komma. Mässan fick mycket beröm och målet från 
organisationerna ligger på att genomföra ytterligare en mässa HT 2019. Eftersom vi var flertalet 
organisationer och förvaltningar uppgick endast kostnaden för Sociala omsorgsförvaltningen till 
3400 för lokalhyra och mat utöver detta tillkom lön till 8 medarbetare under dagen för deras 
ambassadörskap samt för den förberedelsetid som krävdes inför mässan vilket uppgår till ca 5000 



kr. Tillkommer gör även lön för de möten och den planeringstid som HR-specialist lagt ned på 
mässan samt för den tid denna deltog under mässdagen som samordnande och ambassadör. 
 
Riktlinjer för kompetensutveckling har arbetats fram och några vidare- och specialistutbildningar 
har utkristalliserats sig som gynnande för Förvaltningens arbete med att stärka medarbetares 
kompetens. Dessa utbildningar i sin tur är de som, vid verksamhetens behov, premieras genom 
att medarbetaren kan studera en viss procent på arbetstid. 
 
Det har även skett ett gediget arbete av Verksamhetschef för myndighet samt Enhetschef för 
Hälso- och sjukvårdsorganisationen kring att uppfylla den KAL-plan som finns för legitimerad 
personal. KAL är ett initiativ och ett arbete med handlingsplaner som är 
förvaltningsövergripande och står för Kompetensförsörjning, Arbetsvillkor, Lönebildning. Syftet 
har varit att stärka KAL-delarna för att underlätta kompetensförsörjningen inom vissa bristyrken. 
KAL-planen följs upp på Kommunstyrelsenivå då den omfattar fler förvaltningar utöver Sociala 
omsorgsförvaltningen. 
 
2019 
 
In i 2019 följde även budgetunderskottet och arbetet med att uppnå optimerad bemanning 
fortsatte ihärdigt. En konsult anlitades för att utreda genomförandet och det kunde konstateras 
att det brister på flera plan i arbetet med bemanning. Konsulten lyfte vikten av att se bemanning 
som en del i styrning- och ledningssystemet. Efter konsultens genomlysning sattes 
verksamhetschef Helen Persson som ansvarig för arbetet med optimerad bemanning. 
 
Gruppen som sett över bemanningsenhetens organisation har fått ett annat fokus och arbetar nu 
vidare med att starta upp en rekryteringsgrupp samt en planeringspool för de mer långsiktiga 
luckorna.  
 
Under 2019 startades en arbetsgrupp för introduktion och rekrytering upp. Syftet med denna 
arbetsgrupp är att enhetliggöra och kvalitetssäkra rekryterings- och introduktionsprocessen. 
Under våren 2019 har arbetet gått ut på att kartlägga hur introduktionsprocessen fungerar idag. 
Målet är en ny kvalitetssäkrad och digitaliserad introduktionsprocess som ska underlätta för 
cheferna att genomföra en fullgod introduktion och säkerställa att vi ger nya medarbetare de 
bästa förutsättningarna från start. Detta är ett av leden i att behålla medarbetare men det är också 
en del i att stärka arbetsgivarvarumärket. 
 
Våren 2019 inledde Förvaltningsledningen ett arbete med vision-, värdegrunds- och målarbete, 
detta arbete fortskrider under 2019. HR och Kommunikatör fortsätter arbetet med att bredda 
möjligheterna för att stärka arbetsgivarvarumärket framåt. 
 
Under 2019 fick Förvaltningen också beviljat medel ifrån TLO/KL för att anordna en 
valideringsutbildning till Stödassistent för de som arbetar hos oss men saknar den formella 
utbildningen. 
 
Under hösten 2019 kommer fokus att ligga på att fortsätta det arbete som är uppstartat men 
också på att arbeta fram en revidering av kompetensförsörjningsplanen inför åren 2020-2023. En 
kostnadsplan kommer bli en central del i den nya kompetensförsörjningsplanen då budgeten 
måste överensstämma med de insatser som föreslås i planen. 
 
Se bifogat den handlingsplan som fungerat som ett levande arbetsmaterial under arbetet med 
kompetensförsörjningen i Förvaltningen. 
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Initiativärende om att utreda orsakerna till de höga 
sjuktalen  

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att godta förvaltningens redovisning av orsaker till de höga 
sjuktalen och lägga den till handlingarna.        

Sammanfattning 
Vivi Roswall (M), Anna Christensen (M) och Else-Marie Lindgren (KD) har 
lämnat ett initiativärende från allianspartierna, Moderaterna och 
Kristdemokraterna, om att utreda orsakerna till de höga sjuktalen för att 
komma tillrätta med problem med ohälsa som konsekvens.  

Enligt forskning har s.k. kontaktyrken generellt sett en högre sjukfrånvaro, 
kvinnor generellt sett dominerar denna yrkesgrupp, kvinnor generellt sett har 
högre sjukfrånvaro än män, män som arbetar inom kvinnodominerade yrken så 
som kontaktyrken har en högre sjukfrånvaro än de män som arbetar inom 
normalt mansdominerade yrken. Detta kan leda oss till att förstå att det är i 
själva arbetet som något skapas som kan leda till en högre sjukfrånvaro. 

               

Ärendet i sin helhet 
Denna skrivelse är en sammanfattning av slutsatser av orsakerna till 
sjukfrånvaro hämtad från Borås Stads personalekonomiska redovisning, 
Socialförsäkringsrapport 2018:2 och SKL:s rapport Sjukfrånvaro i kommuner 
och landsting – vad är problemet?  

Hög sjukfrånvaro är ett problem på både samhälls-, organisations- och 
individnivå. Sverige utmärker sig genom att sjukfrånvaron svänger kraftigt över 
tid, vilket är ett problem i sig. Förklaringarna till dessa svängningar är många. 
Det handlar om faktorer som förändrade attityder i samhället, förändrade 
sjukskrivningsrutiner samt konjunkturläget. Starkast förklaringsfaktor har dock 
troligen förändringar av både reglerna och tillämpningen av sjukförsäkringen 
över tid. Motsvarande kraftiga svängningar i hälsa och arbetsmiljö, som skulle 
kunna förklara svängningarna i sjukfrånvaro, går inte att utläsa av statistik eller 
forskning.  

Sjukfrånvaron i kommunerna och landstingen/regionerna följer samma cykler 
som på arbetsmarknaden i stort, vilket innebär att mönstren är desamma på 
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hela arbetsmarknaden. När sjukfrånvaron svänger så gör den det i samtliga 
sektorer. 

Sjukfrånvaron i kommuner, landsting och regioner är högst på den svenska 
arbetsmarknaden. Enligt SKL är de bakomliggande orsakerna många men just 
väsentliga skillnader i arbetsmiljö mellan offentliga och privata arbetsgivare är 
sannolikt inte en av dem. Snarare är det skillnader i köns- och 
ålderssammansättning, geografiska olikheter, arbetsplatsernas storlek med mera, 
som ligger bakom. Med andra ord faktorer som inte är direkt arbetsrelaterade 
och som arbetsgivare endast i begränsad utsträckning kan påverka.  

Ergonomisk belastning i form av tunga lyft och obekväma arbetsställningar 
finns också inom de kvinnodominerade delarna av arbetsmarknaden exempelvis 
inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg, barnomsorg och omsorg för 
funktionshindrade. Hög risk för sjukskrivning gäller också för män inom ett 
flertal branscher och yrken inom vård och omsorg.  

Det finns en tydlig socioekonomisk skillnad i sjukfrånvaron. Lägre risk för 
sjukskrivning och snabbare återgång i arbete har individer i tjänstemannayrken 
och högre risk för sjukskrivning och långsammare återgång i arbete har 
individer i yrken med högre grad av manuellt arbete. Inom många 
kvinnodominerade kontaktyrken inom vård, omsorg och sociala tjänster finns i 
högre grad psykosociala arbetsmiljöbelastningar, men även fysiska belastningar.  

Man kan också titta på sambanden mellan arbetsmiljö och sjukfrånvaro. En 
intressant iakttagelse är att orsaker till uppgångar respektive nedgångar i 
sjukfrånvaron tillskrivs olika saker. När sjukfrånvaron stiger brukar 
företrädesvis orsaker relaterade till arbetslivet/arbetsplatsen och då särskilt 
arbetsgivares bristfälliga arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete lyftas fram i 
debatten. När sjukfrånvaron sjunker är det däremot oftast helt andra parametrar 
som lyfts fram som förklaring. Arbetsmiljöförbättringar, expansion av 
verksamheten, fler och bättre chefer, större engagemang i rehabiliteringsarbetet, 
bättre företagshälsovård eller allmän minskad press i arbetslivet pekades inte ut 
som huvudsakliga orsaker till att sjukfrånvaron sjönk dramatiskt i kommuner 
och landsting mellan 2003 och 2010. Det omvända gjordes dock i princip 
omedelbart då sjukfrånvaron började stiga efter 2010. Det är problematiskt att 
uppgångar slentrianmässigt förklaras av brister inom just de nämnda områdena. 

Utöver betydelsen av arbetsmiljö kan skillnaderna i sjukfrånvaro mellan 
branscher och yrken också ha andra orsaker. Bland annat kan skillnader i 
anställningsformer och avtalsförhållanden ha betydelse. Individer som saknar 
fast anställning har generellt lägre sjukfrånvaro. Det kan delvis bero på att de 
har sämre sjukförsäkring genom att de saknar kompletterande avtalsförsäkring 
och därför undviker sjukfrånvaro av ekonomiska skäl. Det kan också bero på 
att de undviker sjukfrånvaro för att inte förlora arbetet. I vilken grad en 
nedsättning av arbetsförmågan tillåter arbete och närvaro på arbetsplatsen, så 
kallad sjukflexibilitet, har också betydelse för olika gruppers 
sjukskrivningsmönster. Många tjänstemän med kontorsbaserat arbete har en 
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högre sjukflexibilitet medan många yrken inom vård och omsorg och 
funktionshinder har lägre sjukflexibilitet 

Den psykosociala arbetsmiljön har stor betydelse, särskilt för sjukfrånvaro i 
psykiatriska diagnoser som ökat mest under senare år. Mobbning, hot, våld och 
trakasserier är särskilda händelser som markant ökar risken för sjukskrivning. 
Jobb med höga krav och begränsade möjligheter att påverka den egna 
arbetssituationen innebär också en särskild hälsorisk. Detsamma gäller obalans 
mellan ansträngning och belöning. Inom vård, skola, omsorg och socialtjänst 
upplever många i högre grad brister i den psykosociala arbetsmiljön  

 

Åtgärder för att arbeta med sjukfrånvaro 

Forskningen kring det salutogena perspektivet på organisationer listar ofta 
dessa faktorer som friskfaktorer för en hälsosam organisation: närvarande 
ledarskap, delaktighet och påverkansmöjligheter, systematiskt arbetsmiljöarbete, 
rehabilitering, kompetensutvecklingsarbete, transparent beslutsprocess. 

Varför just kontaktyrken i många fall har högre sjukskrivningstal är idag inte 
fullt ut känt i forskningen även om brist på ovanstående faktorer listas som 
troliga orsaker tillsammans med de faktorerna kring arbetets innehåll och 
beskaffenhet. Ett kontaktyrke innebär att medarbetaren använder sig själv och 
sitt emotionella kapital som ett verktyg i sitt arbete, detta innebär hög belastning 
över tid och måste kompenseras på det ena eller andra sättet för att inte leda till 
sjukdom. 

Arbetet med sjukfrånvaro och rehabilitering på individnivå sker utefter Borås 
stads rutin för rehabilitering. Denna beskriver hur chef ska gå tillväga vid 
rehabilitering och korttidsfrånvaro och var HR och företagshälsovården kan 
komma att bli ett stöd i den processen.  

På enhetsnivå arbetas mer med ett preventivt och promotivt perspektiv genom 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dels förebygger man med ett preventivt 
perspektiv genom att arbeta systematiskt med tillbud och arbetsskador. Dels 
arbetas det med att tydliggöra rutiner och prata om de saker som kan orsaka 
ohälsa såsom kränkningar och stress på arbetsplatsen. Det promotiva 
perspektivet, alltså det som befrämjar en hälsosam arbetsplats, kommer in i det 
arbetet som görs med att identifiera friskfaktorer på arbetsplatsen och utefter 
det arbeta för att behålla eller fortsatt utveckla dessa faktorer. Det kommer 
också in i det arbete som görs på enheterna för att diskutera lika rättigheter och 
möjligheter på arbetsplatsen. På enhetsnivå finns också HR som stöd för 
cheferna i hur de kan arbeta med detta på sina enheter. 

På enhetsnivå används även idag enheten för organisationshälsa flitigt för 
arbetsmiljöscreeningar på enheter med höga sjuktal eller risk för att i framtiden 
utveckla höga sjuktal. I dagsläget pågår 3 screeningar och fler är planerade till 
efter hösten.  
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På organisatorisk nivå är sedan tanken att samla dessa screeningar för att se på 
gemensamma nämnare för dessa enheter. På organisatorisk nivå har vi idag bra 
god kunskap om friskfaktorer och riskfaktorer, det som enheten för 
organisationshälsa nu hjälper förvaltningen med är att sätta ord på är varför 
vissa enheter har högre sjuktal än andra, hur vi kan koppla dessa risk- och 
friskfaktorer till specifika enheter och sedan arbeta vidare därifrån. 

Förvaltningen har sedan januari i år infört Chef i beredskap. Syftet med chef i 
beredskap är att arbetstagarna ska ha möjlighet att få tillgång till chef som har 
befogenheter att fatta beslut om verksamhetens arbetsmiljö, omfattning och 
resurser under dygnets alla timmar. Det syftar även till att möjliggöra chefernas 
förutsättningar att inte ständigt behöva vara nåbar utanför arbetstid. 

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende om att utreda orsakerna till de höga sjuktalen (M och KD), 
2018-10-22 
2. Borås Stad - Personalekonomisk redovisning 2018 
                                

Samverkan 
FSG 2019-06-03 

 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Susanne Sprigg 
Tf Förvaltningschef 

 



                             

 

 

 

2018-10-22 

 

Initiativärende 

 

Med anledning av de höga sjuktalen är vi allvarligt bekymrade. För att försöka komma tillrätta med 
problemen med ohälsa som konsekvens vill vi från alliansen ha en utredning om orsakerna till detta. 

 

 

För allianspartierna  

Moderaterna och Kristdemokraterna 
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Bra personalpolitik ligger steget före

Ulf Olsson (S) 
Ordförande i Kommunstyrelsen

Att vara en god och attraktiv arbetsgivare borde vara 
en självklarhet för varje företag och organisation. Ett 
mål att sträva mot och ständigt förbättra för att trygga 
kvalitet i sin verksamhet. Ledord i den processen är att 
medge delaktighet, 

inflytande, kompetensutveckling och ansvar för varje 
medarbetare. Detta i sin tur kräver styrning av verk-
samheten och då är personalredovisning, kalkyler och 
statistik viktiga, rentav nödvändiga, instrument för den 
önskade utveckling. Relevant information måste hela 
tiden finnas tillgänglig och varje medarbetare ha möjlig-
het att hålla sig informerad.

Förtroendet för kommunen som arbetsgivare måste 
alltid vara högt och det kräver ständig utveckling och 
förbättring av det vi är till för att utföra. Erfarenheten 
säger oss att vid de förändringar det innebär reagerar vi 
som människor olika. Några tar snabbt till sig det nya 
medan andra behöver lite längre tid. Kunskap om varför 
förändringen sker och delaktighet i förändringsarbetet 
är avgörande för att det nya skall planteras, slå rot och 
ges möjlighet att blomma.

Arbetet med heltid till alla, att ta bort de delade turerna 
och minska behovet av timanställda rullar på. Enkelt 
uttryck; Det som varit duger inte längre, då når vi inte 
den attraktivitet som arbetsgivare som är nödvändig för 
framtiden.

Självklart är det alltid den verksamhet som bedrivs i 
förskolan, vid äldreboendet eller på biblioteket som 
bestämmer personalbehovet. Det i sin tur innebär en 
inbjudan, inte en motsättning, till en modern personal-
politik. Vi tvingas tänka nytt och se möjligheterna i en 
bra balans mellan arbete och fritid som en av nycklarna 
till en hälsosam tillvaro. 

Tyvärr måste vi konstatera att sjuktalet inte minskat 
utan visat en viss ökning. Vi kommer att fortsätta ar-
betet med att bryta utvecklingen och där så krävs vidta 

ytterligare åtgärder. Det gör vi i nära samarbete med 
personalen och de fackliga organisationerna. Arbetet 
måste vara långsiktigt och tydligt målinriktat med be-
aktande av såväl sociala, fysiska som psykiska faktorer. 

Nyckelord för framtida personalförsörjning är rekrytera, 
behålla och utveckla. En sanning som påtalats många 
gånger är att rekryteringsbehovet för de kommande åren 
är stort, inte bara för Borås Stad, utan för alla Sveriges 
kommuner. Utbildning, kompetensutveckling och kar-
riärmöjligheter kommer att vara av strategisk betydelse 
för framtida rekrytering. Borås kommer att vara redo.

Genom att ligga steget före antar vi utmaningen!

Den personalekonomiska redovisningen summerar det gångna 
årets personalförsörjning samtidigt som den beskriver kom-
mande mål och ambitioner. Redovisningen är ett viktigt 
dokument då det ger insyn i frågor som rör arbetsmiljö, 
jämställdhet och kompetensutveckling samtidigt som det 
kan uppvisa trender och hälso- och ohälsofaktorer. Den 
personalekonomiska redovisningen ger oss de verktyg vi 
behöver för att utveckla arbetet med personalförsörjning 
parallellt med vår strävan att vara en god arbetsgivare. 

Det går inte att blunda för den rådande kompetensutma-
ningen. Det är idag svårt att rekrytera, utveckla och behålla 
medarbetare inom personalområdet, inte bara i Borås utan 
på många håll i landet. Borås Stad jobbar just nu med flera 
satsningar för att kunna rekrytera personal och för att se 
till att det finns chans till utveckling på jobbet.  

Framtidens chef, ett program inom chefsområdet, är en 
satsning som syftar till att personer med chefspotential 
lyfts fram. De som redan är chefer rustas för sitt uppdrag 
genom dels chef och ledarskap i praktiken och dels det stra-
tegiska chefsutvecklingsprogrammet. En annan satsning, 
rekryteringsbonus, innebär att medarbetare som kan tipsa 
en lärare, sjuksköterska eller socionom att söka och få en 
tillsvidareanställning i Borås får en bonus. Under 2018 
betalades de första 20 rekryteringsbonusarna ut. Borås har 
även deltagit i SKL:s projekt som går ut på att öka anställ-
ningsbarheten för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. 
Arbetslivsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen och 
Stadsledningskansliet har tillsammans arbetat med pro-
jektet i Borås. 

Vi fortsätter att leva upp till att vi är ett finskt förvaltnings-
område. Numera rekryterar vi inte bara sommarvikarier 
utan även personal till permanenta anställningar. 

För att Borås Stad ska utvecklas måste våra medarbetare 
må bra. I januari i år startade projektet ”Frisk organisation” 
som spänner över tre år. Syftet är att arbeta med organisa-
tionshälsa genom att jobba på nya sätt, bland annat genom 
att skapa ett chefsstödsteam med uppdrag att fånga och 
hantera ”färsk sjukfrånvaro” med insatser på organisations- 
och gruppnivå samt stöd till chef. 

Arbetet med kompetensutveckling och organisationshälsa 
ska fortsätta. Samtidigt måste vi som arbetsgivare tänka 
nytt, arbeta för en god arbetsmiljö och viktigast av allt, tro 
på våra medarbetares förmåga. Så säkrar vi Borås Stad som 
en attraktiv arbetsgivare. 

Stort tack till alla anställda i Borås Stad för ert arbete under 
det gångna året! 

Omslagsfoto: Anna Hult

Borås Stad ska vara en 
attraktiv arbetsgivare
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Inledning 

Det strategiska arbetet med kompetensförsörjning har genomsyrat personalarbetet under året. 
Förvaltningarna har haft i uppgift att arbetat med de uppdrag som Kommunfullmäktige beslutade om i 
samband med föregående års personalekonomiska redovisning.  
 
Det är en utmaning att kompetensförsörja en stor och komplex organisation som en kommun, speciellt i 
tider när konkurrens om arbetskraften är stor. Arbetet med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 
medarbetare sker parallellt på flera nivåer och på olika sätt. Det handlar till exempel om marknadsföring 
lokalt, nationellt och internationellt. Det handlar om rekryteringsbonusar och lönetillägg för medarbetare 
över 65 år, kommunövergripande kompetensutbud, det interna chefsförsörjningsprogrammet, möjlighet 
till utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter, utökning av friskvårdsförmåner och aktiv 
personalklubb.  
 
Under året har ett nytt proaktivt angreppsätt tagit form för att sänka sjukfrånvaron till rimliga nivåer och 
skapa en frisk organisation genom projektet med samma namn. Beslutet och förarbetet har skett under 
2018 och starten sker i januari 2019. Syftet är att komma till rätta med hög sjukskrivning och att minska 
antalet rehabiliteringsärenden med målet att nå en rimlig och stabil nivå för sjukfrånvaro över tid.  
 
Employer branding-företaget Universum uppmärksammar varje år arbetsgivare och personer som 
anstränger sig lite extra för att bygga och kommunicera ett starkt arbetsgivarvarumärke. Det arbete som 
lagts ned under året har lett till att Borås Stad är nominerad till årets employer branding-kommun 2019.  
 
Årets personalekonomiska redovisning har fått ett lite annat utseende än tidigare. Syftet har varit att skapa 
en mer översiktlig redovisning och analys av vad som hänt under året. För den som vill följa förändringen 
i mer detaljerade siffror så finns tabeller inlagda i slutet av varje avsnitt.   
 
Statistikuppgifterna har i huvudsak hämtats ur Heroma och Stratsys. Mångfaldsstatistik med uppgifter om 
anställda med utländsk bakgrund har inhämtats från Statistiska Centralbyrån (SCB). Uppgiften om 
personalkostnader har hämtats från kommunens ekonomisystem Agresso. Det som inte varit möjligt att ta 
fram ur IT-systemen har inhämtats genom uppgiftsinsamling från kommunens förvaltningar. Den statistik 
som presenteras grundar sig på tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadsavlön, om inte annat 
anges 
 
Marianne Andrén och Linnéa Nilsson vid Stadsledningskansliet har varit huvudansvariga för den perso-
nalekonomiska redovisningen. 
 
Efter 20 år på posten som personalchef lämnar jag nu över till min efterträdare att förvalta och utveckla 
personalarbetet i Borås Stad.  
 
STADSLEDNINGSKANSLIET 
 
 
 
Per Olsson 
Personalchef 
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Sammanfattning 
 

Verksamhetsmål 2018: 

 Sjukfrånvaron uppgick till 7,4 procent så målet 7,5 procent uppnåddes.  

 Hälsa - friska medarbetare under ett år uppgick till 29,1 procent. Målet var satt till 35 procent.  

 Arbetade timmar av timavlönade medarbetare motsvarar 446,6 årsarbeten. Målet var 420 årsarbeten. 

 

Några fakta i korthet  
Anställda 
10 172 personer var tillsvidare- eller visstidsanställda den 1 november. 97,5 procent av de  
tillsvidareanställda har heltidstjänst. Timmar utförda av timavlönade motsvarar 447 årsarbeten. Anställa 
med utländsk bakgrund har ökat med 1,8 procentenheter till 29,6 procent.  
 
Kompetensutveckling  
Inom det centrala kompetensutbudet har utbildningar i bland annat kompetensbaserad rekrytering, 
medieträning och Excel genomförts. 
 
Personalomsättning  
Personalomsättningen har minskat från 12,9 till 10,4 procent. 
 
Löneläge  
Medianlönen för tillsvidareanställda var 28 500 per månad, en ökning med 900 kr. Kvinnornas medianlön 
uppgår till 96,9 procent av männens.  
 
Friska medarbetare  
Under året har 29,1 procent varit helårsfriska. 26,2 procent av kvinnorna och 38,9 procent av männen. 
1 442 medarbetare har inte haft någon sjukfrånvaro de senaste två åren.  
 
Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron motsvarade 834 årsarbeten, en ökning med 54 jämfört med 2017. Sjuklönekostnaden ökade 
med 3,4 procent till 97,6 miljoner kronor. 
 
Personalkostnaden  
Personalkostnaden var 5 137,2  miljoner kronor. 
 
Chefer  
36 procent av cheferna har ansvar för 30 eller fler medarbetare. Antalet chefer med utländsk bakgrund har 
ökat från 128 till 144. 

 
Analys – Utmaningar – Uppdrag 
Arbetet under 2018 har framförallt präglats av de kompetensutmaningar som Borås Stad liksom andra 
kommuner står inför. Enligt arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport kommer efterfrågan på 
arbetskraft fortsatt att vara stor. Det råder idag en obalans mellan arbetsgivarens krav och de 
arbetssökandes utbildningsnivå och utbildningsinriktning. En situation som tillsammans med den 
demografiska utvecklingen kräver både nytänkande och mod att utmana traditionella arbetssätt. Det är en 
svår uppgift när de helårsfriska blir färre, de yngre får högre sjukfrånvaro och de äldre och friskare går i 
pension. De uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om för 2018 gäller även för kommande år och 
har en tydlig inriktning mot att möta de utmaningarna. 
 
Motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65 
För att locka äldre medarbetare att vara kvar i arbete finns möjlighet att besluta om ett lönetillägg på 2 000 
kr i månaden. Detta för att behålla medarbetare och kompetens i verksamheter med personalbrist eller 
inom svårrekryterade grupper. Under 2018 har 55 medarbetare fått detta lönetillägg. Det finns också drygt 
460 personer som efter pensionsavgång valt att anmäla sig till kommunens bemanningsenhet för arbete 
som timavlönad.  
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Motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid 
Antalet medarbetare som begärt tjänstledigt till följd av heltidsbeslutet har minskat. I dagsläget har 795 
personer gjort det, vilket är 52 färre än tidigare. Att motivera deltidsarbetande att vilja höja sin  
sysselsättningsgrad kan ske på många olika plan. Det kan till exempel handla om utvecklingsmöjligheter i 
egen befattning eller goda möjligheter till karriärutveckling till annan eller högre befattning. Det kan också 
handla om vilka förutsättningar som finns att  påverka sin arbetssituation när det gäller innehåll och 
utförande.  
 
Organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
Borås Stad har startat ett projekt, ”Frisk organisation”, för att kartlägga och åtgärda organisatoriska 
faktorer som leder till ökad sjukfrånvaro. Satsningen är på totalt 30 mkr fördelat över tre år. Målet är att 
sänka sjukfrånvaron till en rimlig och stabil nivå från dagens 7,4 procent till 5,0 procent. Får projektet 
önskat utfall innebär det utöver en årlig sjuklönekostnadsminskning på 40 mkr också en frigjord 
arbetskraftsreserv motsvarande 245 årsarbeten.  
 
Genom digitalisering frigöra värdeskapande tid 
Digitalisering handlar mer om att förändra mänskliga beteenden än om teknik. Det behövs nya 
arbetsmetoder för att lösa de kommunala uppdragen och i det arbetet kan automatisering vara en del. 
Digitaliseringen kräver mod att ifrågasätta gamla arbetssätt och ersätta dem med nya. Ett exempel är 
utbildning i mötesteknik via Skype som genomförts inom projektet ”Resfria möten”. Ett arbete med IT-
stöd för vårdpersonal som ska användas för att signera läkemedel har också påbörjats under året.  
 
Öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande 
Borås Stad har via omställningsfonden TLO-KL 5,6 mkr att använda för medarbetare som berörs av 
förändringsprocess vid avveckling, återgång efter rehabilitering till annan anställning samt till grupper som 
behöver ”kläs på” kompetens för att klara anställningskraven inom bristyrken. Under 2018 har medel från 
fonden bland annat använts till grupputveckling och validering av medarbetare på HVB-hem.  
 
Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen  
Det strategiska arbetet med kompetensförsörjning har under året genomsyrat personalarbetet i syfte att 
attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och därigenom skapa förutsättningar för att 
verksamheterna ska klara sina mål. Bemanningsenheten står sig väl i arbetet med att attrahera unga på 
arbetsmarknaden, där många väljer Borås Stad som sin första arbetsgivare. Under 2018 har enheten 
bidragit till verksamheternas personalbehov genom att ha en hög täckningsgrad på timvikarier trots stor 
konkurrens om arbetskraften. Under året har 103 000 beställningar gjorts till bemanningsenheten för att 
täcka såväl vakanser, sjukfrånvaro som vård av barn. Av dessa är 91 000 tillsatta vilket motsvarar 88 
procent. Att  personalomsättningen visar en nedåtgående trend tyder också på att Borås Stad bättre klarat 
att behålla redan anställda medarbetare över tid.  

  
Under 2019 är det fortsatt fokus på hur nämnderna… 

  motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

  motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid.  

  organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 

  genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid. 

  kan öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens  förfogande. 

  och hur Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen som innebär 
att med rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och därigenom 
skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina mål.  

 



PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2018 MEDARBETARE 

 

5 

1 Medarbetare 

De uppdrag som beskrevs i 2017 års Personalekonomiska redovisning var samtliga direkt eller indirekt 
riktade mot att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Uppdragen har sitt ursprung i den 
demografiska utvecklingen som Borås liksom landets kommuner i övrigt står inför. Den innebär bland 
annat stora pensionsavgångar och minskad  tillgång på personer i arbetsför ålder. 
 
Att personalen är arbetsgivarens viktigaste resurs är ett uttryck som använts länge men det är inte mindre 
sant för det. Idag består utmaningarna framför allt av att få redan anställda att aktivt välja att stanna kvar 
men också att rekrytera nya kompetenta medarbetare. För att lyckas är det viktigt att tänka brett och nytt 
och våga utmana traditionella arbetssätt. 
 
I detta avsnitt kommenteras och redovisas det som har med bemanning att göra. Fler tabeller visas i slutet. 
 

1.1 Anställda 

Antalet tillsvidareanställda har under året ökat med 129 medarbetare. Sett över en längre tid så har antalet 
tillsvidareanställda ökat med en femtedel eller drygt 1 400 sedan 1998. Fördelningen mellan män och 
kvinnor har under samma period varit i stort sett konstant, 78 procent är kvinnor och 22 procent är män. 
Behovet av att anställa tidsbegränsat varierar mer över tid. Det påverkas av flera faktorer exempelvis nivån 
på sjukfrånvaron och längre tjänstledigheter som föräldraledigheter men också av hur länge en tjänst är 
vakant innan nyanställda medarbetare tillträder.  
 
Medelåldern i Borås Stad är något högre än hos kommunanställda i övriga landet. Det är fortsatt viktigt att 
attrahera yngre till verksamheterna men även att få de som är äldre att stanna ytterligare något år innan 
pension. Satsningar görs på flera fronter, till exempel i arbetet med stadens arbetsgivarvarumärke och 
riktade lönetillägg för medarbetare över 65 år. Mer om detta finns att läsa under bland annat avsnitten Lön 
samt  Kompetensförsörjning och kompetensutveckling. 
 
Tillsvidareanställdas rätt till heltidsanställning gör att 97,4 procent har heltidstjänster. Kvarvarande 
deltidstjänster beror på dispenser som beviljats samt att medarbetare vid införandet av heltider  hade och 
fortfarande har partiell sjukersättning. Under 2018 har två dispenser beviljats, en förskollärare och en 
boendestödjare. Trots beslut om heltider väljer inte alla att arbeta 100 procent. 795 medarbetare har valt 
och beviljats partiell tjänstledighet vilket är 52 färre än 2017. För de som har partiell tjänstledighet på 
grund av heltidsbeslutet är den genomsnittliga sysselsättningsgraden 80,4 procent.  
 
Lagen om anställningsskydd (LAS) ger tidsbegränsat anställda rätt till tillsvidareanställning när man varit 
visstidsanställd mer än två år under en femårsperiod. Förvaltningarna har angett att 95 personer fått 
tillsvidareanställning enligt denna bestämmelse. 
 
Könsfördelningen bland chefer bör motsvara den fördelning som finns för anställda totalt. En förbättring 
har skett då andelen kvinnliga chefer ökat från 68 procent till 69,2 procent. En jämn könsfördelning råder 
bland förvaltningscheferna där 47 procent är kvinnor och 53 procent är män. 
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Antalet underställda medarbetare per chef varierar kraftigt enligt uppgift från förvaltningarna. Inom 
förskoleförvaltningen har 68 procent  av cheferna ansvar för 30 eller fler medarbetare, inom 
grundskoleförvaltningen är det 63 procent och inom vård och äldre förvaltningen 58 procent av cheferna.  
 
Andelen medarbetare med utländsk bakgrund1 fortsätter att öka och motsvarar 29,6 procent av det totala 
antalet anställda. Det är en ökning med 1,8 procentenheter jämfört med 2017. Männen har ökat mest med 
2,6 procentenheter. Inom städ, tvätt och renhållning har drygt 65 procent av medarbetarna utländsk 
bakgrund. Vårdbiträden med utländsk bakgrund är den personalgrupp som ökat mest under året med  
28,6 procentenheter. Andelen chefer med utländsk bakgrund har ökat med 0,9 procentenheter från 128 till 
144 anställda. I förvaltningarnas ledningsgrupper har 6 procent utländsk bakgrund, en minskning med 2,7 
procentenheter jämfört med föregående år. 
 
För att spegla kommunens befolkningssammansättning skulle andelen medarbetare med utländsk 
bakgrund vara 32,5 procent vilket är andelen i yrkesverksam ålder  (15-64 år) som är bosatta i Borås  (2017 
års siffror). Sedan 2012 har antalet medarbetare med utländsk bakgrund ökat från 3 944 till 6 039 vilket 
motsvarar en ökning på 34,5 procent.  
 

 
1.2 Personalomsättning 

Personalomsättning2 uttrycks i procent i förhållande till genomsnittligt antal tillsvidareanställda under året. 
En sund personalomsättning är när rörligheten bidrar till att behålla kontinuitet och kvalitet  i 
verksamheten. Är rörligheten alltför stor ökar arbetsbelastningen på de medarbetare som stannar kvar och 
verksamheterna riskerar lägre kvalitet och effektivitet. 
 
Det finns naturligtvis flera faktorer som påverkar nivån på personalomsättningen. Ökat antal 
pensionsavgångar är bara en. Upplevelsen av hur man trivs på sitt arbete och hur arbetsmarknaden ser ut  
inverkar också. Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2019 i Västra Götalands län visar en 
stark arbetsmarknad där efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög. Brist på arbetskraft med rätt kompetens 
ställer stora krav på oss som arbetsgivare att vara så konkurrenskraftig att det är möjligt att  både behålla 
medarbetare och att rekrytera nya. Sedan 2007 har ett jobbhälsoindex (tidigare kallad jobbarometern) 
tagits fram av Jobbhälsoindex i Sverige AB samt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Deras andra rapport under  
2018 (Jobbhälsoindex 2018:2) belyser bland annat chefernas situation. Rapporten visar att chefer i 

                                                      
1 Med utländsk bakgrund menas en person som är utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar. 
2 Personalomsättning beräknas som antalet tillsvidareanställda som lämnat kommunen för annan arbetsgivare eller 
slutat på grund av uppnådd pensionsålder dividerat med genomsnittligt antal tillsvidareanställda under året. 
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offentlig verksamhet är mindre nöjda med sitt arbete än chefer inom privat verksamhet. Chefer inom 
offentlig verksamhet tycker att deras arbete är mindre meningsfullt än vad deras medarbetare anser.  
Cheferna är också mindre benägna att arbeta kvar både i jämförelse med sina medarbetare och jämfört 
med  chefer i privat verksamhet. 
 

 

 
 
2018  minskade personalomsättningen till 10,4 procent jämfört med 2017 års 12,9 procent. 
Arbetsidentifikationen (AID) som används av Sveriges Kommuner och Landsting för att möjliggöra 
jämförelser av statistik ändrades under året. Den nya indelningen har gjort att det i år bara går att göra 
jämförelser med tidigare år för vissa personalgrupper. Några större grupper som inte påverkats av ändrad 
AID och som visar en lägre personalomsättning än 2017 är gymnasielärare, grundskollärare och 
förskollärare. I dessa grupper har personalomsättningen minskat från drygt 10 procent till mellan 7och 8 
procent. Sjuksköterskor är en grupp där personalomsättningen visserligen är hög men den har vänt nedåt 
från 19,4 till 16,7 procent. Personalgrupper som visar ökad personalomsättning är framför allt ingenjörer 
som ökat kraftigt från 6 till 15 procent samt handläggare som ökat från 12 till 14 procent. 
 
I följande diagram visas personalomsättningen för tre större chefsgrupper: rektorer, förskolechefer och 
chefer inom äldreomsorgen. Både rektorer och förskolechefer visar lägre personalomsättning än 
genomsnittet i Borås Stad.  
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En del av personalomsättningen handlar om avgångar på grund av uppnådd pensionsålder. Av de som är 
tillsvidareanställda idag beräknas drygt 26 procent avgå med pension inom de närmaste tio åren. Stora 
pensionsavgångar är att vänta inom teknikarbeten med 36 procent och ledararbeten med 31 procent. 
Inom teknikarbeten väntas flertalet grupper ha stora pensionsavgångar till exempel kommer 42 procent av 
hantverkarna,  39 procent av städpersonalen och 34 procent av kökspersonalen att gå i pension inom 10 
år. Inom ledararbeten är det framförallt skolledare/rektorer som har stor andel pensionsavgångar med 39 
procent. 
 

 
De kommunala bolagen visar med undantag för Borås Djurpark AB en ökad personalomsättning. Då 
bolagen varierar i storlek kan även en enstaka medarbetares  avgång ge en hög procentsats. En jämförelse 
mellan bolagen ger därför ingen rättvisande bild, bättre är att jämföra bolagen var för sig över tid.  

 
Vad kostar personalomsättningen? 
Personalomsättning kan föra med sig både positiva och negativa effekter. Positivt är det om rörligheten  
ger möjlighet till höjd eller förnyad kompetens men den får  negativa följder om det tar lång tid att fylla en 
ledig befattning eller om man inte kan anställa medarbetare med rätt kompetens. Konsekvensen blir ökad 
belastning på de medarbetare som är kvar i verksamheten. Det finns alltså ett stort värde i att ha en 
välbalanserad personalomsättning. Det är också viktigt att ha insikt i vad det kostar när en medarbetare 
väljer att sluta. Många gånger är det bara annonskostnaden som syns i den ekonomiska redovisningen men 
det finns fler faktorer att ta hänsyn till. En beräkning av personalomsättning ska därför innehålla både 
återbesättningskostnader (rekrytering, upplärningstid) och kostnad för avveckling, som till exempel 
minskad eller förlorad effektivitet som uppstår under uppsägningstid och eventuell vakansperiod. 
Kostnaderna kan delas upp i fyra olika områden enligt en personalekonomisk modell som ekonomen 
Anders Johrén  utvecklat. 
 

 Rekryteringskostnader  
- Direkt kostnad för annonsering. 
- Indirekt kostnad för den tid de medverkande behöver lägga i rekryteringsprocessen 
(rekryterande chef, HR-avdelning, kollegor, fackliga företrädare).  
 

 Introduktionskostnader 
- Tid för inledande introduktion första dagen, i form av aktiviteter som till exempel 
rundvandring, presentation och genomgång av övriga praktiska frågor. 
- Tid som chef och övriga kollegor lägger ned under första perioden för löpande handledning av 
den nyanställde. 
 

 Inskolningskostnader 
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Handlar om kostnader för minskad effektivitet för den nyanställde och för den som ska handleda 
samt för annan personal som är delaktig under inskolningstiden. Det är alltså de kostnader som 
uppstår till följd av skillnaden på arbetsinsats mellan en erfaren medarbetare och en nyanställd.  
 

 Avvecklingskostnader 
- Kostnad för minskad prestation för den som ska lämna.  
- Kostnad för förlorad effektivitet under vakansperiod minus insparad lönekostnad. 

 
I Stadsrevisionens rapport ”Personalomsättning i Borås Stad” som presenterades under året har ett par 
förvaltningar beräknat  personalomsättningskostnader för några personalgrupper. De får utgöra exempel 
på vad prislappen kan bli när någon väljer att sluta. 
 
Socialsekreterare – ca 500 000 kr. 
Handläggare inom tekniska området – ca 345 000 - 590 000 kr. 
Ingenjör – ca 360 000 kr. 
 
Kostnaden för att ersätta medarbetare som slutar varierar mellan yrkesgrupper. Den största kostnaden 
ligger sannolikt i den tid det tar att inskola nya medarbetare. 501 medarbetare har rekryterats externt under 
året för att ersätta personer som slutat. Om man utgår från att en extern återbesättningsrekrytering i 
genomsnitt kostar 200 000 kr, så har årets personalomsättning på 10,4 procent, inneburit en kostnad på 
drygt 100 miljoner kronor. 
 

1.3 Timavlönade 

Antalet arbetade timmar utförda av timavlönade medarbetare motsvarar 1 044 årsarbeten. 597 årsarbeten 
är utförda av medarbetare anställda enlig beredskapsavtalet (BEA) eller PAN-avtalet (personliga assistenter 
och anhörigvårdare) där lön enligt avtalen utbetalas per timme. Övriga 447 årsarbeten har utförts av 
timavlönade medarbetare som anställts enligt avtalet allmänna bestämmelser (AB).  
Det är framför allt inom det pedagogiska området samt inom vård och omsorg som de flesta  timavlönade 
medarbetare finns. För att få kontinuitet och kvalitet har bemanningsenheten ansvar för att rekrytera och 
vara verksamheterna behjälpliga med kompetenta ersättare när det behövs.   
 

 
 
Målet för användandet av timavlönade medarbetare, exklusive anställda enligt BEA eller PAN, var 420 
årsarbeten för 2018. Andelen timavlönade påverkas av flera faktorer exempelvis sjukfrånvaron (framför 
allt korttidsfrånvaron), tillfällig vård av barn (Vab) och semester med mera. Huruvida man ska ta in 
ersättare måste naturligtvis bedömas vid varje enskilt tillfälle men vid en allt för restriktiv hållning riskerar 
man såväl ökad sjukfrånvaro som ökad personalrörlighet bland övriga medarbetare.  
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Korttidsfrånvaro i förhållande till timavlönade uttryckt i årsarbeten 
Verksamhet  Frånvaro 

(Sjuk 1-14 dgr, Vab.För äldreomsorg och 
social omsorg ingår även semester) 

 Timavlönade 

Äldreomsorg3   331  190 
Social omsorg4  46  26 
Skola och förskola5  144  113 

 
I ett försök att se hur balansen är mellan frånvaro och ersättare har de mest personalkrävande 
verksamheterna skola, förskola, äldreomsorg och social omsorg studerats. För samtliga verksamheter har 
antal timmar frånvaro för sjukdom 1-14 dagar och tillfällig vård av barn (Vab) summerats. För 
äldreomsorg och social omsorg har även semester tagits med då dessa verksamheter har stort behov av 
ersättare även vid sådan frånvaro. Antalet frånvarotimmar har sedan jämförts med antalet timmar utförda 
av timavlönade medarbetare. Jämförelsen visar till exempel att andelen timavlönade inom äldreomsorgen 
endast täcker 57 procent av frånvaron i form av sjuk, vab och semester. Även om jämförelsen inte ger 
något exakt bild så ger det ändå en fingervisning om balansen mellan korttidsfrånvaro och ersättare. 
 

1.4 Resursanvändning 

Under året utfördes 15 129 231 arbetstimmar eller 8 900 årsarbeten. Det innebär en nettoarbetstid6 på 
74,3 procent av överenskommen tid vilket är 1,4 procentenheter lägre än 2017. Inkluderas över- och 
fyllnadstid blir den totalt arbetade tiden 74,9 procent av överenskommen tid. 

 

 
1 510 personer har inlöst övertid och saknar rätt till övertidsersättning. Deras övertid, så kallad TT-tid, 
registreras normalt inte i kommunens löne-/PA-system utan registreras som flextid.  
 
Antalet sparade semesterdagar är fortfarande mycket stort. Vid slutet av året hade tillsvidareanställda med 
semestertjänst drygt 101 000 sparade semesterdagar vilket innebär en semesterskuld för Borås Stad på 
146 692  267 kronor exklusive PO-pålägg. Det är, inte minst ur ett arbetsmiljöperspektiv, viktigt att 
stimulera medarbetare att ta ut den lagstadgade semestern. 

 

                                                      
3 Summering av personalgrupperna undersköterska och vårdbiträde 
4 Summering av personalgruppen stödpedagog, -assisent och vårdare 
5 Summering av grundskollärare, gymnasielärare, förskollärare, fritidspedagog, barnskötare, övrigt lärararbete 
6 Nettoarbetstid = Avtalad/överenskommen arbetstid - frånvaro 

Nettoarbetstid
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1.5 Tabellavsnitt medarbetare 

Tabell 1.1 Anställda per nämnd 2018-11-01 

  Tillsvidareanställda Visstidsanställda Förändring 
tillsv anst från 
2017 Nämnd Kvinnor Män Kvinnor Män 

           

Revisorskollegiet 2 3 - 1  - 

Kommunstyrelsen inkl Valnämnden 144 68 12 4  12 

      

Lokalförsörjningsnämnden 13 26 2 -  -5 

Samhällsbyggnadsnämnden 35 34 2 1  - 

Servicenämnden 90 255 16 36  17 

Tekniska nämnden 46 86 3 1  2 

Miljö- och konsumentnämnden 49 15 3 2  5 

      

Fritids- och folkhälsonämnden 104 81 15 11  3 

Kulturnämnden 140 74 22 13  2 

      

Förskolenämnden 1 174 50 288 12  74 

Grundskolenämnden 1 569 400 310 209  23 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 533 288 69 63  26 

      

Individ- och familjeomsorgsnämnden 230 61 5 2  -11 

Arbetslivsnämnden 151 83 12 8  23 

Vård- och äldrenämnden 1 755 267 189 109  -18 

Sociala omsorgsnämnden 686 156 63 21  -24 

      

Totalt kommunen 6 721 1 947 1 011 493  129 

 

  



PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2018 MEDARBETARE 

 

12 

Tabell 1.2 Anställda per personalgrupp 2018-11-01 

 Tillsvidareanställda Visstidsanställda 
Förändring 
tillsv anst 
från 2017  Personalgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män 

      

Ledningsarbete  351  143  1  -  34 

      

Handläggar- och administratörsarbete      

Handläggararbete  324  147  27  11  40 

Administratörsarbete  280  37  24  8  - 

      

Vård och omsorg      

Psykolog  6  3  -  1  iu 

Sjuksköterska  211  30  10  -  5 

Undersköterska  1 175  134  71  15  iu 

Vårdbiträde  106  26  105  91  iu 

      

Rehabilitering och förebyggande arbete      

Arbets- och fysioterapeut m fl  67  12  1  -  5 

      

Socialt och kurativt arbete      

Socialsekreterare mfl  248  49  9  3  iu 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent  39  13  1  -  iu 

Stödpedagog, -assistent, vårdare  486  127  54  18  iu 

Personlig assistent, anhörigvårdare  126  26  8  3  -4 

Övrigt socialt och kurativt arbete  49  16  -  1  iu 

      

Skol- och förskolearbete      

Grundskollärare  589  144  107  80  10 

Gymnasielärare  240  169  38  44  20 

Förskollärare  770  40  232  14  -19 

Fritidspedagog  58  13  55  48  -3 

Övrigt lärararbete  198  77  35  15  -2 

Barnskötare  426  18  78  3  57 

Dagbarnvårdare  1  -  -  -  - 

Elevassistent  145  70  47  50  2 

Övrigt skol- och förskolearbete  39  13  6  14  9 

      

Kultur, turism och friluftsarbete      

Fritidsledare  31  40  5  7  -2 

Bibliotekarie, biblioteksassistent  64  19  7  2  3 

Övrig kultur, turism och fritid  73  54  15  12  2 

       

Teknikarbete      

Teknisk handläggare  32  16  3  1  1 

Ingenjör  30  64  1  2  - 

Tekniker  11  81  1  -  6 

Hantverkare m m  21  265  5  36  15 

Köks- och måltidsarbete  308  58  21  5  84 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  215  39  43  9  2 

      

Kod saknas  2  4  1  -  - 

      

Totalt kommunen  6 721  1 947  1 011  493  129 
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Tabell 1.3 Hel- och deltidsanställda per personalgrupp i procent  

 Kvinnor Män 

Personalgrupp Heltid Deltid Heltid Deltid 

     

Ledningsarbete  100,0  -  100,0  - 

     

Handläggar- och administratörsarbete     

Handläggararbete  97,3  2,7  99,3  0,7 

Administratörsarbete  91,0  9,0  91,9  8,1 

     

Vård och omsorg     

Psykolog  100,0  -  100,0  - 

Sjuksköterska  99,0  1,0  100,0  - 

Undersköterska  98,1  1,9  99,3  0,7 

Vårdbiträde  97,1  2,9  93,3  6,7 

     

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m fl  98,5  1,5  100,0  - 

     

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare mfl  98,4  1,6  97,9  2,1 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent  100,0  -  100,0  - 

Stödpedagog, -assistent, vårdare  97,7  2,3  99,2  0,8 

Personlig assistent, anhörigvårdare  96,8  3,2  100,0  - 

Övrigt socialt och kurativt arbete  95,8  4,2  100,0  - 

     

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare  98,3  1,7  99,3  0,7 

Gymnasielärare  98,3  1,7  99,4  0,6 

Förskollärare  98,3  1,7  100,0  - 

Fritidspedagog  98,4  1,6  100,0  - 

Övrigt lärararbete  97,5  2,5  97,5  2,5 

Barnskötare  96,9  3,1  94,1  5,9 

Dagbarnvårdare  100,0  -  -  * 

Elevassistent  93,9  6,1  93,4  6,6 

Övrigt skol- och förskolearbete  95,2  4,8  93,3  6,7 

     

Kultur, turism och friluftsarbete     

Fritidsledare  90,3  9,7  95,0  5,0 

Bibliotekarie, biblioteksassistent  90,3  9,7  94,7  5,3 

Övrig kultur, turism och fritid  94,5  5,5  100,0  - 

     

Teknikarbete     

Teknisk handläggare  100,0  -  100,0  - 

Ingenjör  100,0  -  100,0  - 

Tekniker  100,0  -  98,4  1,6 

Hantverkare m m  95,2  4,8  94,4  5,6 

Köks- och måltidsarbete  95,1  4,9  100,0  - 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  96,8  3,2  94,6  5,4 

     

Kod saknas  100,0  -  100,0  - 

     

Totalt kommunen  97,4  2,6  97,7  2,3 
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Tabell 1.4 Tillsvidareanställda chefer 2018-11-01 

Nämnd Kvinnor Män 

    

Revisorskollegiet - 1 

Kommunstyrelsen inkl Valnämnden 11 12 

   

Lokalförsörjningsnämnden 1 6 

Samhällsbyggnadsnämnden 2 2 

Servicenämnden 9 26 

Tekniska nämnden 3 11 

Miljö- och konsumentnämnden 4 2 

   

Fritids- och folkhälsonämnden 17 11 

Kulturnämnden 13 4 

   

Förskolenämnden 47 6 

Grundskolenämnden 44 24 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 22 12 

   

Individ- och familjeomsorgsnämnden 12 7 

Arbetslivsnämnden 6 7 

Vård- och äldrenämnden 75 9 

Sociala omsorgsnämnden 39 6 

   

Totalt kommunen 305 146 

 
 
 
Tabell 1.5 Antal chefer i förhållande till antal underställda medarbetare 

 Gruppstorlek 

Nämnd 1-9 10-19 20-29 30-39 40-49 =>50 

        

Revisorskollegiet 1      

Kommunstyrelsen inkl Valnämnden 18 2 1 1   

       

Lokalförsörjningsnämnden 7      

Samhällsbyggnadsnämnden 5      

Servicenämnden 15 13 6    

Tekniska nämnden 10 2 1   1 

Miljö- och konsumentnämnden 3 2 1    

       

Fritids- och folkhälsonämnden 15 7 2    

Kulturnämnden 5 8 2 1   

       

Förskolenämnden 5 3 7 16 11 5 

Grundskolenämnden 8 9 9 16 13 16 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5 9 12 7 6  

       

Individ- och familjeomsorgsnämnden 5 8 5 1   

Arbetslivsnämnden 9 2 1  1 2 

Vård- och äldrenämnden 8 4 20 26 14 4 

Sociala omsorgsnämnden 7 10 10 15 1  

       

Totalt kommunen 125 79 77 83 46 28 
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Tabell 1.6 Personalomsättning för personalgrupper med minst 100 tillsvidareanställda 

Personalgrupp 
Genomsnittligt antal 

anställda  
Antal externa 

avgångar Personalomsättning 

    

Ledningsarbete  479  45  9,4% 

    

Handläggar- och administratörsarbete    

Handläggararbete  445  60  13,5% 

Administratörsarbete  305  31  10,2% 

    

Vård och omsorg    

Sjuksköterska  233  39  16,7% 

Undersköterska  1 513  173  11,4% 

Vårdbiträde  134  16  12,0% 

    

Socialt och kurativt arbete    

Socialsekreterare mfl  285  31  10,9% 

Stödpedagog, -assistent, vårdare  396  28  7,1% 

Personlig assistent, anhörigvårdare  154  17  11,1% 

    

Skol- och förskolearbete    

Grundskollärare  730  53  7,3% 

Gymnasielärare  395  32  8,1% 

Förskollärare  788  68  8,6% 

Övrigt lärararbete  272  49  18,0% 

Barnskötare  414  34  8,2% 

Elevassistent  212  15  7,1% 

    

Kultur, turism och friluftsarbete    

Övrig kultur, turism och fritid  123  14  11,4% 

    

Teknikarbete    

Ingenjör  100  15  15,1% 

Hantverkare m m  278  27  9,7% 

Köks- och måltidsarbete  356  14  3,9% 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  252  28  11,1% 

    

Totalt kommunen  8 470  880  10,4% 

 
 
Tabell 1.7 Planerade pensionsavgångar 2019-2028 

 
Område 

Antal 
pensionsavgångar 

% av totalt antal 
tillsvidareanställda 

   
Ledararbete 154 30,9 
Handlägggar- och administrationsarbete 220 27,7 
Vård- och omsorgsarbete 458 27,4 
Rehabilitering och förebyggande arbete 14 18,2 
Socialt och kurativt arbete 272 23,5 
Skol- och förskolearbete 673 22,4 
Kultur, turism och friluftsarbete 60 22,1 
Teknikarbete 406 35,6 
   

Totalt kommunen 2 257 26,2 

 
  



PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2018 MEDARBETARE 

 

16 

Tabell 1.8 Antal arbetade timmar för timavlönade omräknat till årsarbeten exkl. BEA och PAN 
  2018 

Personalgrupp 2017 Kvinnor Män Totalt 

     

Ledningsarbete  0,4  -  0,8  0,8 

     

Handläggar- och administratörsarbete     

Handläggararbete  3,1  2,6  1,8  4,5 

Administratörsarbete  9,0  8,7  1,8  10,5 

     

Vård och omsorg     

Psykolog  Iu  -  -  - 

Sjuksköterska  3,6  3,6  0,1  3,7 

Undersköterska  iu  47,1  9,2  56,3 

Vårdbiträde  iu  91,3  42,5  133,8 

     

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m fl  0,6  1,0  0,1  1,2 

     

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare mfl  iu  4,4  4,2  8,7 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent  iu  -  -  - 

Stödpedagog, -assistent, vårdare  iu  16,8  9,3  26,1 

Personlig assistent, anhörigvårdare  14,2  6,6  2,7  9,3 

Övrigt socialt och kurativt arbete  iu  1,1  0,6  1,7 

     

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare  5,1  0,8  0,5  1,3 

Gymnasielärare  3,1  0,8  1,0  1,8 

Förskollärare  12,9  0,8  0,1  0,9 

Fritidspedagog  3,4  0,2  -  0,2 

Övrigt lärararbete  84,6  94,6  14,1  108,7 

Barnskötare  11,6  0,5  -  0,5 

Elevassistent  6,2  2,9  0,8  3,6 

Övrigt skol- och förskolearbete  16,3  18,3  4,6  22,9 

     

Kultur, turism och friluftsarbete     

Fritidsledare  5,7  2,7  1,8  4,5 

Bibliotekarie, biblioteksassistent  2,3  1,9  0,6  2,6 

Övrig kultur, turism och fritid  5,1  2,7  1,7  4,4 

     

Teknikarbete     

Teknisk handläggare  0,3  -  0,1  0,1 

Ingenjör  0,3  0,5  0,6  1,1 

Tekniker  0,2  0,2  0,2  0,4 

Hantverkare m m  11,1  1,2  10,6  11,8 

Köks- och måltidsarbete  25,0  16,2  6,3  22,5 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  9,9  1,9  1,0  2,8 

     

Totalt kommunen  407,9  329,5  117,1  446,6 
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2 Lön 

Lönen är ett styrmedel för att åstadkomma ständiga förbättringar i verksamheten och ska stimulera till 
effektivitet, produktivitet och kvalitet. Borås Stads lönepolitik visar hur vi ska arbeta med lön och 
inkludera medarbetarna. Varje arbetsplats ska föra en dialog kring verksamhetens mål, resultat och 
lönekriterier för att kunna bidra till det positiva sambandet mellan mål, resultat och lön. Under 2018 har 
ett partsgemensamt arbete påbörjats med en utveckling av löneöversynsprocessen för att stärka arbetet 
med lön som styrmedel. Utvecklingen av processen ska stärka chefernas roll då de har en viktig uppgift att 
använda lön som styrmedel.  
 
Under 2018 har en pilotgrupp startats upp för att testa decentraliserad löneinplacering vid nyanställning 
inom Hälso- och sjukvårdsverksamhetens yrkesgrupper. Projektet kommer att utvärderas under 2019. 
Detta projekt tydliggör chefers mandat att styra och ta fullt ansvar för lönesättningen av medarbetarna. I 
lönearbetet är lönekartläggning och arbetsvärdering viktigt. Borås Stad har ett strukturerat arbetssätt som 
ger möjlighet att kartlägga och analysera lönerna utifrån ett helhetsperspektiv.  
 
Lön och förmåner påverkar förutsättningarna att rekrytera och attrahera nya medarbetare men också 
förutsättningarna att behålla nuvarande medarbetare. Borås Stad har haft en medianlöneutveckling på 
19,54 procent från 2012 till 2018. Vid löneöversynen 2018 ökade lönerna med 3,1 procent. Utöver 
grundlön, arbetsmiljö och kompetensutveckling har Borås Stad flera förmåner som tagits fram för att 
attrahera, rekrytera och behålla våra medarbetare. Bland annat möjligheten att växla semesterdagstillägget 
till fler lediga dagar, erfarenhetssatsning, bruttolöneväxling, mentorsavtal, friskvårdsbidrag, fria bad, 
förmånscyklar.   
 
 

2.1 Lönepolitik 

Lönepolitiken är viktig för att skapa förutsättningar för Borås Stad att rekrytera och behålla medarbetare 
med rätt kunskap och erfarenhet. Den ska bidra till att verksamhetens mål kan uppnås och att goda 
prestationer kan belönas. Det förutsätter att målen, såväl för verksamheten som för medarbetarna, är 
tydliga och går att följa upp.  
 
Borås Stad eftersträvar en ökad lönespridning och lönen ska differentieras med hänsyn till 
arbetsuppgifternas svårighetsgrad, hur väl medarbetaren uppfyller arbetets krav samt resultat och 
prestation. Förutsättningarna för en god löneutveckling ska vara väl kända för samtliga medarbetare.  
 

Löneöversyn 
I löneöversyn 2018 gjordes särskilda satsningar på första linjens chefer, socionomgrupperna, 
miljöhandläggare, bibliotekarier, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, badmästare och samtliga 
lärargrupper. Dessutom gjordes en särskild satsning på undersköterskor i det centrala avtalet. 
Förvaltningscheferna ansvarade för analys av sin verksamhet, prioriteringar och åtgärder som behövde 
göras i löneöversynen utöver de centrala direktiven. Löneökningarna för samtliga avtalsområden 
motsvarade 3,1 procent. 
 

Lönekartläggning och arbetsvärdering 
För att kvalitetssäkra en väl fungerande lokal lönebildning och utifrån lagstiftning gör Borås Stad årligen 
en lönekartläggning med syftet att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader. 
Lönekartläggning och analys görs på central nivå, en analys görs även på förvaltningsnivå vilket är en 
viktig del av löneprocessen. Kartläggning görs av löneskillnader mellan kvinnor och män inom lika arbeten 
(det vill säga mellan medarbetare som utför samma eller nästan samma arbetsuppgifter) men också mellan 
kvinnor och män som utför likvärdigt arbete. Vid bedömningen i en arbetsvärdering om två arbeten är 
likvärdiga, ser man till arbetets krav när det gäller arbetsuppgifter och arbetsförhållanden. Eventuella 
skillnader analyseras i syfte att upptäcka om de har ett indirekt eller direkt samband med kön. Resultatet 
redovisas i en handlingsplan. 
 
Arbetsvärdering genomförs på central nivå och är en del i den lagstadgade lönekartläggningen. Årets 
lönekartläggning visar att det finns ett återkommande behov av att revidera gruppernas befattningar och 
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indelning i lika-grupper. Särskilda budgetfinansierade satsningar utifrån handlingsplanen kommer att 
genomföras från 1 januari 2019 för förskollärare. 
 

Övriga åtgärder för lön 
Mentorsavtal 
Kollektivavtal har slutits inom några avtalsområden som reglerar uppdrag som mentor inom följande 
yrkesgrupper: förskollärare, fritidspedagoger, samtliga lärargrupper, sjuksköterskor, fysioterapeuter, 
arbetsterapeuter och samtliga socionomgrupper med myndighetsutövning. Avtalen innebär att 
medarbetare som genomgår mentorsutbildning får ett lönepåslag på 500 kr samt ett lönetillägg på 1 500 kr 
per månad under tiden man har ett uppdrag som mentor. Under 2018 hade 94 medarbetare 
mentorsuppdrag. 
 
Erfarenhetssatsning 
Borås Stad har beslutat om en särskild erfarenhetsatsning för att försöka minska personalomsättningen 
bland socialsekreterare, biståndshandläggare, LSS-handläggare, psykiatrihandläggare, metodhandledare och 
1:e socialsekreterare, vilket innebär att medarbetare som tjänstgör ett år eller längre med samma 
arbetsuppgifter inom Borås Stad erhåller ett lönepåslag. Ett års sammanhängande erfarenhet gav 2018 ett 
lönepåslag på 500 kr, två till tre års sammanhängande erfarenhet gav ett lönepåslag på 1 000 kr per månad 
och efter fyra år 1 500 kr per månad. Verksamheterna bedömer att behovet inte är lika stort längre varför 
erfarenhetssatsningen kommer att trappas ner. 
 
Cyklar som personalförmån 
Sedan 2016 finns förmånen att hyra cykel genom bruttolöneavdrag. En förmån som ger möjlighet till 
förbättrad hälsa och bidrar till en bättre miljö samt är en del av stadens budgetmål för att sänka CO2-
utsläppen. Vid utgången av 2018 har 579 medarbetare hyrt totalt 674 cyklar. 62 medarbetare har avslutat 
sin anställning under året vilket medfört att hyresavtal för 67 cyklar har upphört. Det är 402 kvinnor och 
177 män som har förmånscyklar. Det innebär att 6,7 procent av alla tillsvidareanställda hyr en 
förmånscykel.  
 
Lönetillägg för anställda 65+ 
Från februari 2017 finns möjlighet för förvaltningarna att besluta om lönetillägg om 2 000 kr per månad 
för medarbetare som fyller 66 år under kalenderåret. Lönetillägget kan användas för att behålla 
medarbetare och kompetens i verksamheter med personalbrist eller inom svårrekryterade grupper. Under 
2018 var det 55 månadsavlönade medarbetare som fick lönetillägget.  
 
Semesterdagstillägg, växling till extra lediga dagar 
Borås Stad erbjuder medarbetare anställda under ett helt kalenderår möjlighet att växla 
semesterdagstillägget i kronor till extra lediga dagar. Medarbetare som är 39 år eller yngre får 5 extra lediga 
dagar och medarbetare som är 40 år eller äldre får 6 extra lediga dagar. Under 2018 var det 1 483 
medarbetare som växlade semesterdagar vilket motsvarar 17,4 procent av de som har möjlighet att växla 
till extra lediga dagar.  
 
Årskort för kollektivtrafik 
Medarbetare i Borås Stad har möjlighet att köpa Västtrafiks årskort på avbetalning under 12 månader 
genom nettoavdrag på lön. Genom att utnyttja detta sparar medarbetaren två månadsavgifter jämfört med 
att köpa månad för månad. Kortet gäller för resor i 365 dagar och är inte personligt. Vid årets slut hade 
412 medarbetare totalt 438 busskort. Köp genom Borås Stad har ökat med 227 medarbetare jämfört med 
föregående år.  
 
Rekryteringsbonus 
Borås Stad behöver stärkas som arbetsgivare inom områden där det finns utmaningar att rekrytera och 
behålla medarbetare. Under 2017 tillsattes tre KAL-arbetsgrupper (Kompetensförsörjning och 
personalförsörjning, Arbetsvillkor och Lönebildning). Grupperna arbetade med yrkesgrupperna lärare, 
socialsekreterare och personal inom hälso- och sjukvårdsverksamhet. Införande av rekryteringsbonus blev 
en åtgärd i handlingsplanerna. En bonus tilldelas medarbetare som kan tipsa en legitimerad lärare, 
sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller socionom (till myndighetsutövande befattning) att söka 
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och få en tillsvidareanställning i Borås Stad. Bonusen betalas ut när anställningen för den man tipsat varat i 
ett år. Detta i syfte att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Under 2018 betalades de första 21 
rekryteringsbonusarna ut.  
 

2.2 Lönestatistik och lönespridning 

Medianlönen har ökat  med 900 kronor jämfört med 2018. Det motsvarar en medianlöneökning med 3,3 
procent. I 15 av 31 personalgrupper är kvinnornas medianlön högre än männens. Löneutvecklingen 
(medianlön) under åren 2012 till 2018 har varit 4 621 kronor vilket motsvarar 19,54 procent. 
 

 
 
Vid lönekartläggningen som genomfördes i november 2018, där både tillsvidareanställda och tidsbegränsat 
anställda ingick, var kvinnornas lön i förhållande till männens 97,1 procent, en ökning från 2017 då 
motsvarande siffra var 95,4 procent. Diagrammet nedan visar på kvinnors lön i förhållande till mäns lön 
för tillsvidareanställda. Ingen hänsyn har tagits till befattningarnas olika arbetsuppgifter, krav på kompe-
tens, ålder, erfarenhet och ansvar. 
 

 
 
Lönespridningen1 för kvinnor är 15 500 kronor, för män 18 548 kronor och totalt för båda könen 16 200 
kronor. Den totala lönespridningen för tillsvidareanställda ökade med 1 000 kronor eller 6,6 procent jämfört 
med 2017. 

                                                      
1 Lönespridning är skillnaden mellan 90:e och 10:e percentilen 
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2.3 Tabellavsnitt lön 

Tabell 2.1 Medianlön i kronor per månad  för tillsvidareanställd medarbetare 2018-12-31. 

Personalgrupp Kvinnor Män Totalt 

Kvinnors lön i 
förhållande  

till männens i 
procent 

      

Ledningsarbete 43 000 46 500 43 650 92,5 

     

Handläggar- och administratörsarbete     

Handläggararbete 35 800 38 000 36 300 94,2 

Administratörsarbete 28 000 28 680 28 000 97,6 

     

Vård och omsorgsarbete     

Psykolog 43 500 34 000 41 700 127,9 

Sjuksköterska 34 200 33 000 34 200 103,6 

Undersköterska 26 000 25 328 25 924 100,0 

Vårdbiträde 22 231 22 402 22 257 99,2 

     

Rehabilitering och förebygg. arbete     

Arbets- och fysioterapeuter m fl 32 500 31 750 32 350 102,4 

     

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare mfl 33 600 32 900 33 300 102,1 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 29 865 27 370 29 730 109,1 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 25 870 26 000 25 896 99,5 

Personlig assistent, anhörigvårdare 24 826 25 335 24 987 98,0 

Övrigt socialt och kurativt arbete 33 250 32 000 32 500 103,9 

     

Skola och förskola     

Grundskollärare 34 000 34 400 34 000 98,8 

Gymnasielärare 37 000 37 200 37 000 99,5 

Förskollärare 30 000 30 400 30 000 98,7 

Fritidspedagog 30 075 30 150 30 075 99,8 

Övrigt lärararbete 36 500 35 200 35 950 103,7 

Barnskötare 24 200 22 875 24 175 105,8 

Dagbarnvårdare 25 400 - 25 400 - 

Elevassistent 25 200 25 100 25 100 100,4 

Övrigt skol- och förskolearbete 29 150 28 100 28 700 103,7 
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Kultur, turism och fritidsarbete     

Fritidsledare 25 400 24 250 24 722 104,7 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 28 500 29 100 28 675 100,0 

Övrig fritid, kultur, turism 29 930 28 700 29 050 104,3 

     

Teknik     

Teknisk handläggare 35 775 35 150 35 575 101,8 

Ingenjör 34 700 35 800 35 075 96,9 

Tekniker 28 650 30 232 30 100 94,8 

Hantverkararbete 25 535 26 200 26 172 97,5 

Köks- och måltidsarbete 24 850 25 700 25 000 96,7 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 23 600 23 700 23 600 99,6 

     

Totalt kommunen 28 300 29 200 28 500 96,9 

 

 
Tabell 2.2 Löneutveckling i procent för tillsvidareanställda 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

        

Kvinnor 3,3 2,5 2,3 2,6 3,2 4,4 3,1 

Män 4,0 2,4 2,3 2,3 1,5 5,5 1,7 
        
Totalt kommunen 3,4 2,5 2,3 2,5 3,1 4,4 3,3 

 

 
Tabell 2.3 Lönespridning 2018-12-31 för tillsvidareanställda 

 10:e percentilen2 Median 90:e percentilen3 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

       

Kvinnor 22 800 23 300 27 440 28 300 37 300 
 

38 800 

Män 22 730 23 152 28 700 29 200 40 500 41 700 

       

Totalt kommunen 22 800 23 300 27 600 28 500 38 000 39 500 

 

                                                      
2 10:e percentilen är den nivå under vilken 10 procent av lönerna återfinns. 
3 90:e percentilen är den nivå under vilken 90 procent av lönerna återfinns 
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3 Arbetsmiljö 

Som arbetsgivare är det viktigt att ha en hälsofrämjande och hållbar personalpolitik vilket till stor 
del handlar om att skapa balans mellan verksamhetens behov, resurser och de krav som ställs på 
medarbetare. Det innebär att ett strategiskt arbetsmiljöarbete som tar fasta på både främjande, 
förebyggande och efterhjälpande insatser blir en självklar och viktig grundstomme i personalförsörjningen. 
I Borås Stad används arbetsmiljö som ett paraplybegrepp där hälsa, systematiskt arbetsmiljöarbete och 
jämlikhetsfrågor ingår och interagerar med varandra. Därför samlas de alla under rubriken arbetsmiljö.  
 
Ett främjande arbetsmiljöarbete är en långsiktig process, ett förändringsarbete som rätt genomfört 
möjliggör för medarbetare att förbättra och behålla sin hälsa. Det handlar om kontinuerlig och strategisk 
planering, bra kommunikation, resurser och målinriktade insatser. För att skapa hållbara arbetsplatser med 
friska medarbetare behöver det finnas kunskap om och förståelse för att organisatoriska faktorer kan ge 
konsekvenser som synliggörs först genom individers sjukfrånvaro.  
 
De personalnyckeltal som har bäring på detta område är hälsa, långtidsfrisk och frisktal, obligatorisk 
sjukfrånvaro, antal sjukfall, in- och utflöde i rehabilitering samt personalomsättning.  Benämningen 
”obligatorisk” kommer av att alla kommuner ska redovisa sjukfrånvaron på samma sätt för att möjliggöra 
nationella jämförelser. Personalomsättning kan synliggöra brister i arbetsmiljön och är därför en viktig 
parameter när man bedömer om en arbetsplats är välmående. Under året har den minskat från 12, 9 
procent till 10,4 procent. I avsnittet Medarbetare på s. 6 finns det mer att läsa om personalomsättning.   
 

Sammanställning personalindikatorer i procent  

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 

    Mål Kvinnor Män Totalt 

Hälsa 30,7 31,5 30,3 35 26,2 38,9 29,1 
Långtidsfrisk 20,1 19,6 19,5  15,6 28,5 18,5 

Frisktal 56,0 55,8 55,5  50,7 63.6 53,8 

        

Obligatorisk sjukfrånvaro  7,4 7,5 7,3 7,5 8,3 4,7 7,4 

Sjukfall 14,7 12,9 13,9  15,8 10,7 14,2 

        

Rehabilitering - inflöde 1,3 1,0 1,2  1,1 0,5 0,9 

Rehabilitering - återgångar 0,6 0,6 0,5  0,4  0,7 0,4 

Personalomsättning (extern) 10,7 14,0 12,9          10,0            11,5 10,4 

 

3.1 Hälsa, långtidsfrisk, frisktal  

Att skapa en hälsosam organisation handlar om att ha medarbetare som mår bra över tid, medarbetare som 
både vill, orkar och kan utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Det handlar inte om att undvika sjukfrånvaro, men 
det är oftast på sjukfrånvaro och sjukskrivning som fokus stannar. Redan för 20-talet år sedan myntade 
företagsläkaren Johnny Johnsson med några kollegor begreppet långtidsfrisk. Man fann att organisationer 
och arbetsplatser som hade en högre andel långtidsfriska medarbetare också producerade bättre kvalitet, hade 
högre engagemang och lägre sjukfrånvaro,  även bland de som var sjukfrånvarande någon gång. Med 
begreppet långtidsfrisk menas medarbetare som inte varit frånvarande för egen sjukdom de senaste två åren. 
I Borås Stad följs både hälsa (helårsfriska) och långtidsfriska (helårsfrisk 2 år) samt ett frisktal (max 5 
sjukdagar på ett år) upp. Frisktalet svarar för det som kan kallas normal sjukfrånvaro. Frånvaro på grund av 
sjukdom ligger i en genomsnittlig grupp människor någonstans mellan två och fyra procent. Omräknat till 
sjukdagar handlar det om ett spann mellan 0 och 5 sjukdagar på ett år. Det tas fram för att få en uppfattning 
om hur stor andel av medarbetarna som håller sig på en normal, sund nivå.   
 
Hälsa och långtidsfrisk sjunker under året för både män och kvinnor. Andelen helårsfriska medarbetare 
ligger på totalt 29,1 procent under året, 26,2 procent av kvinnorna och 38,9 procent för männen. Under 
tvåårsperioden 2017-2018 har Borås Stad 18,5 procent långtidsfriska medarbetare.  
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Utvecklingen för Borås Stad följer den nationella utvecklingen av andelen helårsfriska i arbetslivet. 
Jobbhälsoindex i Sverige AB och Svenskt Kvalitetsindex har följt utfallet av helårsfriska arbetare i Sverige 
sedan 2007. Resultatet för 2018 visar att de helårsfriska blir allt färre, de yngre oftare är sjukfrånvarande 
medan de äldre friska går i pension. Frågan de ställer sig är ”Vem ska göra jobbet?” Vilket rimmar väl med 
Borås Stads ställningstagande att arbetet med att skapa hälsosamma arbetsplatser med hållbar arbetsmiljö är 
ett sätt att arbeta med kompetensförsörjningsutmaningen. Även frisktalet sjunker för både män och kvinnor 
inom samtliga åldersgrupper. I år ligger åldersintervallet 29 år och yngre på samma nivå som gruppen 51 år 
och äldre gjorde för tre år sedan. Familjebildning och ett tyngre ansvar för barn och hem anses vara en av 
orsakerna till att framförallt de yngre kvinnorna får lägre siffor. Det finns en risk att skillnader förklaras med 
kön istället för att fokus läggs på respektive yrke och dess förutsättningar.  
 
I beskrivningen av de senaste årens  av sjukfallsutveckling lyfte man fram kvinnor och den ökade psykiska 
ohälsan som främst drabbade dem. Men en kunskapsöversikt som gjordes på uppdrag av forskningsrådet 
Forte (Forte, 2015) visar att effekten på den psykiska hälsan är likartad när kvinnor och män utsätts för 
samma faktorer/belastning i arbetet. Det är inte könet som är det avgörande istället är den viktiga frågan att 
ställa och hantera hur arbetsmiljön är utformad runt om individen. Därför blir det också viktigt att utifrån ett 
arbetsgivarperspektiv titta på verksamheternas förutsättningar ur ett jämställdhetsperspektiv och att fokusera 
på arbetsmiljön.  
 
 

3.2 Sjuktal och sjukfall 

Den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sveriges kommuner ligger i år på 6,6 procent, jämfört med 6,7 procent 
för 2017. Borås Stad ligger högre än snittet på 7,4 procent.   
 
Den totala sjukfrånvaron har under några år legat relativt still i Borås Stad. Det innebär att 
Kommunfullmäktiges målsättning för 2018 uppnås. Men ska Borås Stad nå målet med en låg och stabil 
nivå över tid behöver det ske större insatser inom organisationen, något som projektet ”Frisk 
organisation” är ett exempel på.  Projektet är en satsning över tre år med syftet att kapa inflödet till 
sjukskrivning och minska rehabiliteringsärendena genom att arbeta proaktivt med organisationshälsan, 
faktorer i organisationen som ger konsekvenser för ohälsan. Målet är att nå en rimlig och stabil nivå för 
sjukfrånvaro. Läs mer om projektet under rubriken Hälsofrämjande insatser.  
 
För kommunen i sin helhet sker det inga stora förändringar i sjukfrånvaron. Statistiken visar att 
sjukfrånvaron minskar i gruppen äldre medarbetarna medan den ökar i gruppen yngre medarbetare. Den 
största ökningen finns i gruppen 30-49 år. Ökad sjukfrånvaro i de yngre åldersgrupperna, för både män 
och kvinnor, stämmer överens med den bild som Försäkringskassan och Jobbhälsoindex ser i hela landet.  
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Sjukfrånvaro personalgrupper 
Sjukfrånvaron i flera personalgrupper inom skola och förskola har ökat under året. Förskollärare och 
fritidspedagoger men även gymnasielärare står för en hög procentuell ökning, om än från en låg nivå. 
Sjuksköterskor är en av de grupper vars sjukfrånvaro ökat under året medan övriga grupper inom vård- 
och omsorgsarbete inte går att jämföra med föregående år på grund av de nya AID-etiketter som infördes 
under året. Fritidsledare och bibliotekarier har en minskad sjukfrånvaro under året, likadant med 
personliga assistenter och personer med köks- och måltidsarbete. Det är särskilt glädjande siffror då detta 
är personalgrupper som legat högt under flera år. Enligt SKL:s rapport Sjukfrånvaro i kommuner och landsting. 
Vad är problemet? från 2017 är det tydligaste mönstret att den totala nivån på sjukfrånvaron inom ett 
verksamhetsområde samvarierar med andelen kvinnor i yrket. Där ser man även att män i 
kvinnodominerade verksamheter har en relativt sett högre frånvaro. Forskningsrådet Forte fick 2013 i 
uppdrag av regeringen att genomföra en kunskapsöversikt avseende sambanden mellan 
arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukskrivning. Kunskapsöversikten publicerades 2015 och 
understryker nödvändigheten av att se på arbetsmiljön utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Där 
arbetsgivaren har ett stort ansvar att erbjuda förutsättningar för en god arbetsmiljö oavsett om det är ett 
manskodat eller ett kvinnokodat yrke. SKL:s rapport lyfter också fram att verksamheter med relativt låg 
utbildningsnivå tenderar att ha en högre sjukfrånvaro. Samband mellan högre utbildning, bättre hälsa och 
lägre sjukskrivningsnivåer är inget unikt för den svenska arbetsmarknaden utan återfinns i flera länder som 
har ett liknande socialförsäkringssystem. Däremot kan det utgöra en delförklaring till varför vissa 
yrkesgrupper med generellt sett lägre utbildningsnivåer särskiljer sig med högre sjukfrånvaro i 
kommunernas statistik. Det understryker också arbetsgivarens ansvar att erbjuda förutsättningar för en 
god arbetsmiljö oavsett yrke. 

 
Den längre sjukfrånvaron över 60 dagar har fortsatt att minska. Däremot ökar inflödet i den korta 
sjukskrivningen 1- 14 dagar. En bild som Borås delar med flera större kommuner.  
 
Den längre sjukfrånvaron över 60 dagar minskar stadigt och närmar sig nivåerna 2013 innan 
sjukfallsutvecklingen tog fart. Det är naturligtvis många variabler som samverkar när sjukfrånvaron 
minskar men en delfaktor är att medarbetare är kvar i deltidsarbete under sjukskrivningsperioden. Här kan 
arbetsgivaren göra skillnad genom flexibla lösningar som underlättar medarbetarens återgång i arbete. I 
rapport Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2017 visar Försäkringskassan att det finns samband mellan 
nivån i inflödet i sjukfall och sjukskrivningens längd. Ett högt inflöde genererar fler sjukskrivningsdagar 
medan ett lägre inflöde genererar färre sjukskrivningsdagar på sikt. Så arbetar arbetsgivaren med att sänka 
inflödet av sjukfallen kommer det också att ge en positiv effekt på den längre sjukfrånvaron över 60 dagar. 
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Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Utvecklingen över tid 
är relativt lika men männen ligger betydligt lägre. Jämförs gruppen heltidsanställda med gruppen 
deltidsanställda synliggörs också en skillnad. Forskning visar att deltidsanställda som grupp oftast har en 
högre sjukskrivning än heltidsanställda. Årets siffror för Borås bekräftar det och årets statistik antyder att 
förra årets läge mest troligt var ett undantag. I år är Borås Stad tillbaka på samma nivåer som för 2015 och 
2016.  
 
Sjukfrånvaron i bolagen ligger generellt något lägre än för staden som helhet, undantaget är Borås 
Djurpark AB. Det är viktigt att notera att det är stor variation på antalet medarbetare i bolagen från nästan 
300 ner till 5 medarbetare. Det är därför bäst att inte jämföra bolagen med varandra och istället studera 
förändringar över tid i respektive bolag.  
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Diagrammet visar att sjukfallsutvecklingen planar ut och till och med minskar för många kommuner. Det 
gäller för både kommunerna i Borås absoluta närhet i Sjuhärad och för några kommuner i samma 
storleksordning som Borås. Bland de kommuner som liknar Borås Stad storleksmässigt ses liknande 
mönster: korttidssjukfrånvaron ökar medan långtidssjukskrivningarna minskar. Det har också varit 
genomgående att de yngre männen ökar i sjukskrivning.  
 

Ohälsa, arbete och sjukskrivning  
De senare åren har det varit stort fokus på hur den psykiska ohälsan ökat och hur stor andel av 
sjukskrivningarna som är av psykosocial karaktär. Arbetsmiljöverket använder begreppet organisatorisk 
och social arbetsmiljö istället för psykosocial arbetsmiljö. Därigenom vill man rikta ljuset mot det som 
finns i organisationen och på arbetsplatsen oberoende av vem det är som arbetar där, dennes personlighet 
och privatliv. Psykosociala arbetsmiljöförhållanden har betydelse för hur människor mår, fungerar och 
presterar. Med dagens kunskap kring vad som påverkar medarbetares hälsa går det inte att ifrågasätta detta 
och ensidigt hålla fast vid individuella eller privata förhållandens betydelse (Eklöf 2018). Fortes 
kunskapsöversikt (Forte, 2015) visar att det finns ett vetenskapligt samband mellan arbete, psykisk ohälsa 
och sjukskrivning. Riskfaktorerna i arbetslivet är psykiskt ansträngande arbete, höga krav, låg kontroll, 
obalans mellan ansträngning och belöning, samt rollkonflikter. Översikten lyfter också fram att god 
kontroll och rättvisa ger minskad risk för sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa. I en annan 
kunskapsöversikt från Arbetsmiljöverket (Sverke, Falkenberg, Kecklund, m. fl., 2016) visas att det även 
finns gedigen kunskap om vilka organisatoriska och psykosociala faktorer som kan bidra till goda arbets- 
och hälsorelaterade utfall. Här poängteras vikten av att främja en generellt god arbetsmiljö, för kvinnor 
och män, för olika yrken och verksamheter.   

 
IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, konstaterar att kvinnors 
sjukfrånvaro är högre än mäns i alla länder där kvinnor har ett högre arbetskraftsdeltagande. IFAU anser 
att familjeansvaret är avgörande för kvinnors sjukskrivningar och att det är efter det första barnet som 
sjukfrånvaron börjar skilja sig åt mellan män och kvinnor. En av orsakerna till det kan vara att kvinnors 
större familjeansvar leder till sämre förankring i arbetslivet, vilket i sin tur sänker tröskeln för 
sjukskrivning.  
 

Sjukfall som nyckeltal för att beskriva inflödet i sjukfrånvaro 
Som kunskapsöversikterna inom fältet beskrivit är det ofta flera faktorer som samspelar vid en 
sjukskrivning genom komplexa orsakssamband. Relationen mellan  privatliv och arbetsliv påverkar 
arbetsrelaterad ohälsa liksom sjukfrånvaro och aktuell arbetsmiljö inverkar på varandra. Men bilden är ofta 
svårtolkad. Försämringar av arbetsmiljön på en arbetsplats slår vanligen igenom i sjukstatistiken först efter 
ett par år, vilket innebär att en arbetsplats där arbetsmiljön försämras ändå kan ha rimliga sjuktal under 
lång tid.  

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

Sjukfrånvaro i andra kommuner 

2015

2016

2017

2018



PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2018 ARBETSMILJÖ 

27 

Eftersom det är problematiskt att enbart använda sjuktalet för att beskriva hälsoläget och arbetsmiljön i en 
verksamhet eller för en yrkesgrupp används här ett nyckeltal för inflödet i sjukfrånvaro, sjukfall. 
Definitionen på nyckeltalet sjukfall är antalet påbörjade sjukfall under året/arbetade timmar. Talet 
multipliceras med 10 000 för att bli mer lätthanterligt.   
 
Förändringar och skillnader mellan sjuktal och inflöde i sjukfrånvaro synliggörs med en matris. Den ger 
möjlighet att utläsa om det handlar om lång- eller korttidssjukfrånvaro, arbetsmiljöförändringar i nutid 
eller dåtid med faktorer som ligger längre tillbaka i tiden. För att hålla fokus på organisatoriska faktorer 
som arbetsgivaren har möjlighet att påverka jämför matrisen personalgrupper fördelade på kvinnor och 
män.  
 
De siffror som används som indelningsgrund är från 2012. Det året motsvarar bättre ett normalläge för 
sjukfrånvaron än årets siffror. Värdet för sjuktalet (obl. sjukfrånvaro) är 5,4 och värdet för sjukfall 
(inflödet i sjukfrånvaro) är 13,6. Dessa siffror från 2012 svarar mot regeringens målsättning för en rimlig 
sjukfrånvaro för kommuner och landsting på 5,5 procents sjukfrånvaro. Olika strategier läggs upp utefter 
var personalgruppen befinner sig i matrisen. Borås Stad behöver arbeta på flera nivåer, det handlar om 
främjande, förebyggande och efterhjälpande insatser.  
 

 Många sjukfall (många sjuka personer) 
(> 13,6) 

Få sjukfall (få sjuka personer) 
(< 13,6) 

 

 
 

Högt sjuktal  
(många sjukdagar) 

( > 5,4) 

 

A 
Höga sjuktal och många sjukfall 
Placeras yrket i den här rutan tyder det 
på att något skapar ohälsa för de 
anställda. Då är det av betydelse att det 
görs en analys av arbetssituation och 
arbetsmiljö. Det är viktigt att poängtera 
att det inte nödvändigtvis är faktorer på 
arbetsplatsen som orsakar sjukfrånvaron.  
 

 

B 
Höga sjuktal och få sjukfall 
Placeras yrket i ruta B innebär det att det 
främst är långtidssjukskrivningar som 
ligger till grund för sjuktalet. Orsakerna 
finns troligtvis inte i den nuvarande 
arbetsmiljön, och det är därför viktigt att 
se till historiken samt att se över re- 
habiliteringsrutinerna. 
 

 

 
Lågt sjuktal 

 (få sjukdagar) 
(< 5,4) 

 

C 
Lågt sjuktal och många sjukfall 
Om yrket hamnar här visar det att 
hälsoläget försämrats relativt nyligen och 
troligtvis kommer att fortsätta att 
försämras om det inte sätts in åtgärder. 
En förklaring kan vara att det skett 
förändringar i arbetsmiljön 
/arbetssituationen. Än så länge är det 
främst korttidssjukskrivning som ligger 
bakom siffrorna.  
 
 

 

D 
Låga sjuktal och få sjukfall  
För de yrken som hamnar i den här rutan 
är hälsoläget troligtvis gott, men det kan 
vara bra att vara observant på viss 
sjuknärvaro. Önskescenariot är givetvis 
att flertalet yrkesgrupper hamnar här.  
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Placering i matrisen efter personalgrupp 

Personalgrupp 

Plac. 

Kvinnor 

2017 

Plac. 

Kvinnor 

2018 

Plac. 

Män 

2017 

Plac. 

Män 

2018 

     

Ledningsarbete D D D D 

     

Handläggar- och administrationsarbete     

Handläggararbete  D D D D 

Administratörsarbete  B B D D 
     

Vård- och omsorg     

Psykolog - - - - 

Sjuksköterska B B B B 

Undersköterska A A A A 

Vårdbiträde  A A B A 

     

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m fl B A D A 
     

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare  m lf A B B B 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent - B - D 

Stödpedgog, -assistent, vårdare - C - B 

Personlig assistent, anhörigvårdare B B D D 

Övrigt socialt och kurativt arbete B A D D 
     

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare  D D D D 

Gymnasielärare  D B D D 

Förskollärare  A A C C 

Fritidspedagog  A A C A 

Övrigt lärararbete  D D D D 

Barnskötare  A A B A 

Dagbarnvårdare  - - - - 

Elevassistent  A A C C 

Övrigt skol- och förskolearbete  A B D C 
     
     

Kultur, turism och friluftsarbete     

Fritidsledare  A A A A 

Bibliotekarie, biblioteksassistent A A C C 

Övrig fritid, kultur, turism A B D D 

     

Teknikarbete     
Teknisk handläggare  B A D D 

Ingenjör D D D D 

Tekniker  D D D D 

Hantverkararbete A A B B 

Köks- och måltidsarbete  B B D B 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  B B D D 
     

 
I Borås Stad, liksom i övriga riket, är sjukfrånvaron högst inom yrken där arbetsdagen bestäms utifrån 
någon annans behov och där det ställs höga emotionella krav. Många gånger omnämns dessa yrken som 
”kontaktyrken”. En utmaning med att arbeta inom ett så kallat kontaktyrke är att ens arbetsdag är styrd 
utifrån någon annans behov och att den egna kontrollen över arbetsuppgifterna därmed minskar. 
Kombineras detta med höga känslomässiga insatser från medarbetaren så ökar behovet av socialt stöd från 
chef och arbetsgrupp. I Karaseks och Theorells krav-kontroll-stödmodell lyfts sambanden mellan dessa 
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faktorer fram som viktiga för välmående: krav och kontroll i balans tillsammans med gott socialt stöd blir 
viktiga friskfaktorer för ett hållbart arbetsliv. Modellen beskriver hur yttre krav i förhållande till den 
kontroll över situationen som upplevs och vilket socialt stöd som ges visat sig ha inverkan på 
medarbetares välmående. Det är också viktigt att lyfta fram att om det ges rätt förutsättningar inom dessa 
så kallade kontaktyrken så innehåller själva arbetet i sig friskfaktorer. Det brukarnära, ganska emotionellt 
krävande arbetet är något av det mest stimulerande och meningsfulla arbete som finns. 
  
Det är främst kvinnor som arbetar inom dessa yrken så när ohälsan drabbar yrket så drabbar den också 
gruppen kvinnor mer än gruppen män. Men matrisen visar att även män inom dessa yrken har hög 
sjukfrånvaro. Kommer man tillrätta med arbetsmiljön här så kommer också kvinnors överrepresentation i 
sjukskrivningsstatistiken att minska. Det visar på vikten av att se på statistiken med ett genusperspektiv. 
Genusperspektivet är också viktigt utifrån att samma yrke kan visa upp helt olika hälsolägen när det 
presenteras uppdelat efter kön. Det är rimligt att ställa frågan om män och kvinnor med samma yrkestitel 
också ges samma uppdrag och arbetsuppgifter. Arbetsmiljöverket har i en rad rapporter visat att det 
fortfarande finns stora könsskillnader på arbetsmarknaden. Hur förhåller det sig på kommunens 
arbetsplatser? Finns det skillnader i de uppdrag och förutsättningar som ges för uppdragen som män 
respektive kvinnor har? Finns det hjälpmedel på arbetsplatserna som är bättre anpassade till det ena eller 
andra könet? Bemöts kvinnor och män på samma sätt?  Erbjuds män och kvinnor lika villkor på 
arbetsplatserna? Erbjuds lika villkor för chefskap inom traditionellt mansdominerade verksamheter som 
inom traditionellt kvinnodominerade verksamheter? 
 
Borås Stad behöver, som Sverige i övrigt, bli bättre på att arbeta främjande och förebyggande med 
arbetsmiljön inom traditionellt kvinnliga yrken och framförallt lyfta blicken och se arbetsmiljöfrågorna och 
den negativa sjukfallsutvecklingen ur ett organisatoriskt perspektiv och ett samhällsperspektiv. IFAU slår 
fast att kvinnor är borta från arbetet längre och är inlagda på sjukhus längre än män vid samma diagnos. 
Slutsatsen utifrån det är att det inte bara är den enskildes ohälsa eller upplevda hälsa som avgör. Det är 
även en fråga om inställning till sjukskrivning från såväl individen som arbetsgivaren och sjukvården. Det 
kan alltså finnas skäl att anta att skillnaderna i synen på kvinnors och mäns arbete och ohälsa befästs av 
arbetsgivare, myndigheter och hälso- och sjukvården. Oavsett vilka förklaringar som finns till kvinnors 
högre sjukfrånvaro är det viktigt att den inte betraktas som norm. Kvinnors sjukfrånvaro ska inte behöva 
vara högre än mäns, vad den än beror på. Annika Härenstam, tidigare professor i arbetsvetenskap vid 
Göteborgs universitet, förstärker det här resonemanget. Enligt henne är det inte könet som skapar 
ojämställdheten utan det är själva organiseringen av arbetet som gör det. Det som idag benämns som 
kvinnors arbetsmiljö är i själva verket en konsekvens av hur arbetsmarknaden är könssegregerad och att 
det finns systematiska skillnader mellan mans- och kvinnodominerade verksamheter. Men Annika 
Härenstam understryker att arbetsmiljön inte är utformad efter vare sig yrke eller kön och att lösningen 
inte är att enbart analysera utifrån dessa två kategorier. Förändringar som sker inom en verksamhet/sektor 
påverkar framförallt det kön som är överrepresenterat inom verksamheten/sektorn.  
 

3.3 Rehabilitering, inflöde och återgång 

Ett tidigt agerande i rehabiliteringsflödet är bästa sättet att förhindra en längre sjukskrivning. Det minskar 
efterföljande rehabiliteringsarbete och minimerar de konsekvenser som frånvaron får för individen, 
arbetsgruppen och verksamheten. I enlighet med Borås Stads rehabiliteringsrutiner ska ett 
rehabiliteringsärende påbörjas om individen har varit sjukfrånvarande vid fler än sex tillfällen de senaste 12 
månaderna, varit sjuk längre än 28 dagar eller om medarbetaren ber om det. I samtliga skeenden behövs 
en bra dialog mellan medarbetare och chef och ett tidigt agerande. I rehabiliteringssammanhang tenderar 
ärenden att blir alltmer komplicerade ju längre tiden går, oavsett om orsakerna bakom sjukskrivningen är 
arbetsrelaterade eller inte.  
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Rehabiliteringsbehov efter 28:e dagen - inflöde 

 Antal Nyckeltal 1) 

Inflöde Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

2018 1 522 248 1 770 1,1 0,5 0,9 

2017 

2016 

2015 

 1 570 

 1 519 

1 562 

214 

237 

246 

1 811 

1 756 

1 808 

1,4 

1,1 

1,5 

0,6 

0,5 

0,7 

1,2 

1,0 

1,3 

1) Antal sjukfall som påbörjar dag 29/totalt arbetad tid x 10 000     

 
Tabellen beskriver rehabiliteringsbehovet när sjukskrivning pågått längre än 28 dagar. Vid denna gräns kan 
antas att de allra flesta har ett rehabiliteringsbehov som är omfattande ur både ett hälso- och 
verksamhetsperspektiv.  
 
Av alla sjukfall avslutas merparten, 90 procent, utan någon rehabiliteringsinsats inom 14 dagar. Ytterligare 
2,5 procent är avslutade inom 28 dagar och efter 60 dagar är 95 procent tillbaka i arbete.  Endast 5 procent 
av sjukfallen blir kvar i långtidssjukskrivning som kräver längre tid för rehabilitering och återhämtning för 
att återgång i arbete ska vara möjlig. 
 

Rehabilitering – återgångar 

 Antal Nyckeltal 

Återgångar   Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

2018 81 40 121 0.4 0,7 0,4 

2017 

2016 

2015 

101 

306 

442 

39 

45 

82 

140 

351 

524 

0,5 

0,6 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

0,5 

0,7 

0,6 

1) Antal avslutade rehabiliteringsärenden/påbörjade rehabiliteringsärenden enligt förvaltningarnas inrapporterade uppgifter. 

 
Tabellen visar återgångar i arbete efter påbörjade rehabiliteringsutredningar. Uppgifterna är hämtade från 
förvaltningarnas rapportering om påbörjade och avslutade rehabiliteringsärenden.  
 
Statistiken visar att antalet avslutade rehabiliteringsärenden är färre än tidigare år. Det är kvinnorna som 
fortsätter minska medan det är ett relativt oförändrat läge för män. En del av förklaringen kan finnas i 
själva sjukskrivningsorsaken. Psykiatriska diagnoser står för den största ökningen och är den vanligaste 
orsaken till sjukskrivning i Sverige sedan 2014. Det är inom de kvinnodominerade verksamheterna som 
den psykiska ohälsan är störst. Utöver att diagnosgruppen utgör en så stor del av de påbörjade sjukfallen, 
står den också för de längsta sjukskrivningstiderna och har lägst grad av återgång i arbete enligt en rapport 
från Försäkringskassan. Det tar alltså längre tid att komma tillbaka till jobbet för den som varit sjukskriven 
för psykisk ohälsa, jämfört med genomsnittet av alla diagnoser.  
 
Forskning visar att män generellt får tidigare specialistremisser och stöd av arbetsgivaren än kvinnor, något 
som ses som en nationell utmaning. Det förs även en diskussion om att män rehabiliteras utifrån arbete 
medan kvinnor rehabiliteras utifrån sin sociala situation. Borås Stad behöver dels analysera om det görs 
skillnad i rehabilitering mellan män och kvinnor, dels om det finns skillnader i återgångar för olika yrken 
och kön. För att kunna göra bättre analyser är det nödvändigt att samtliga nämnder använder Heroma i 
hanteringen av rehabiliteringsärenden. Med hjälp av Heroma kan fler parametrar undersökas och följas 
upp genom val av olika rapporter vilket ger ett bättre underlag för analys. Det är också av betydelse att se 
över hur andra berörda parter, som exempelvis den allmänna sjukvården och sjukskrivande läkare, reagerar 
och agerar i de ärenden som berör Borås Stads medarbetare.   
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Sjuklön och kostnader vid sjukfrånvaro 
Sjuklönekostnaderna ökade med drygt 3,3 miljoner kronor och stannade på 97,6 miljoner kronor, en 
ökning med 3,4 procent. Detta är kostnaden Borås Stad bär för sjuklön för de två första veckornas 
sjukskrivning. Större delen av årets ökade kostnader för sjuklön är en följd av den årliga uppräkningen av 
lönekostnader. Medianlönen ökade under 2018 med 3,3 procent. Det är en delförklaring till att  
sjuklönekostnaderna ökar trots att den totala sjukfrånvaron ligger kvar på ungefär samma nivåer som förra 
året. Omräknat enligt medianlönen på 28 500 kr motsvarar sjuklönekostnaderna 286 årslöner. Viktigt att ta 
med i resonemanget är att summan som synliggörs i utbetalning av sjuklön endast är en del av de 
kostnader som arbetsgivaren har vid en sjukskrivning. 
 

 
Värdet av god hälsa 
Det finns ekonomiska aspekter av hälsa och ohälsa som är viktiga att resonera kring.  I de kostnader som 
arbetsgivaren har ingår sjuklön, arbetsgivaravgifter och semesterersättning. Men frånvaro ger även 
produktions- och kvalitetsbortfall och ökade kostnader för att täcka lönen för en vikarie. Rent krasst 
betalar kommunen för den som är frånvarande utan att få någon motprestation. I vissa verksamheter krävs 
det direkt en vikarie, vilket innebär att arbetsgivaren under korttidsjukfrånvaron betalar dubbelt för samma 
arbete. Om utgångspunkten är att den ordinarie medarbetare är mer produktiv när denne är på arbetet än 
vikarien så betalar arbetsgivaren en större summa pengar men får mindre arbete utfört. För de 
verksamheter där det inte sätts in någon vikarie betalar arbetsgivaren helt utan att få någon motprestation 
tillbaka. En viktig effekt av att ta fram vad kort- och långtidssjukskrivning faktiskt kostar är att visa värdet 
av att ha medarbetare som är friska. För att illustrera vilka storheter det handlar om beskrivs två exempel.  
 
Vid en längre sjukskrivning har arbetsgivaren ingen kostnad för utbetalning av sjuklön men kostnaderna 
kan ändå vara höga. Vid långtidssjukfrånvaro rekryteras ofta en vikarie och denne tar då över den 
ordinarie medarbetarens arbetsplats inklusive kostnader för lokal, utrustning med mera. De stora 
utgifterna blir istället kostnader för rekrytering av vikarien och kostnader för rehabilitering av den 
sjukskrivne medarbetaren. Sättet att räkna är hämtat från ”Boken om personalekonomi” (Johrén, Högberg 
och Catasus, 2012). 
 
Beräkningarna av en korttidssjukfrånvarodag kostar minst 10 procent av månadslönen och kostnaden för 
långtidssjukfrånvaro på sex månader är minst 100 000 kr enligt använd modell. 
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Exempel 1 Förskollärare. Faktiska siffror från Borås Stad vad gäller kostnader och antal sjuktimmar.  
I beräkningen ingår lön, semesteravgift, sociala avgifter, OH-kostnad och produktionsstörning. 
 

Förskollärare Kostnad kr/tim Sjukfrånvarotimmar Sjukfrånvaro
kostnader 

    

I arbete 354   
    
Sjuk dag 1 167  7 691  1 284 397 
Sjuk dag 2-14 305  67 231  20 505 455 
Långtidssjuk dag 15-90 54  22 138  1 195 452 
    
Inkl vikarie vid korttidssjuk 324  74 922  24 274 728 
Inkl vikarie vid långtidssjuk 
Minikostnad upp till 90 dagar 

408  22 138  9 032 304 

 
Exempel 2 Undersköterska. Faktiska siffror från Borås Stad vad gäller kostnader och antal sjuktimmar.  
I beräkningen ingår lön, semesteravgift, sociala avgifter, OH-kostnad och produktionsstörning. 
 

Undersköterska Kostnad kr/tim Sjukfrånvarotimmar Sjukfrånvaro
kostnader 

    

I arbete 314   
    
Sjuk dag 1 160  6 795  1 087 200 
Sjuk dag 2-14 271  69 394  18 805 774 
Långtidssjuk dag 15-90 47  51 319  2 411 993 
    
Inkl vikarie vid korttidssjuk 298  69 394  20 679 412 
Inkl vikarie vid långtidssjuk 
Minikostnad upp till 90 dagar 

361  51 319  18 526 159 

 
 

3.4  Hälsofrämjande insatser 

Det hälsoinriktade arbetet i kommunen är en viktig strategisk fråga. Det handlar om att få friska medar-
betare genom att främja hälsa, förebygga ohälsa och få tillbaka sjukskrivna i arbete. En ökad satsning från 
arbetsgivarens sida på hälsofrämjande och förebyggande insatser i kombination med tidiga rehabiliter-
ingsinsatser får positiva effekter för personalen vilket också avspeglar sig i hela organisationen. Det 
handlar om att tänka långsiktigt och framåtriktat. Respektive förvaltning arbetar med riktade insatser 
utifrån sin behovsbild och från centralt håll drivs större och övergripande insatser/projekt i syfte att öka 
hälsan och minska sjukfrånvaron.  
 

Psykosocial arbetsmiljöscreening 
Ett nytt arbetssätt för psykosocial arbetsmiljöscreening har tagits fram och prövats, men tyvärr föll det inte 
ut som önskat så istället fortsatte arbetet med att hitta ett alternativ, då tidigare screeningsresultat visat att 
metoden ger effekt på korttidsjukfrånvaron. Syftet med screeningarna var att erbjuda ett verktyg som 
stöttar chef och medarbetare att tillsammans arbeta för en gynnsam psykosocial arbetsmiljö och bidra till 
ett gemensamt engagemang för verksamhetens uppdrag. Screeningen skulle ge arbetsplatsen en förståelse 
för vad som påverkar hälsa och sjukfrånvaro på arbetsplatsen. Urvalet av arbetsplatser grundade sig på 
sjukfrånvarostatistik och dialog med förvaltningarnas personalfunktioner. De samlade erfarenheterna och 
kunskaperna som kommit fram ur arbetet med screeningarna har varit en viktig grundpelare i 
framtagningen av projektet Frisk organisation.   

 

Frisk organisation – satsning på organisationshälsa 
SKL:s projekt Socialt utfallskontrakt förädlades under året till ett projekt i egen regi under namnet  Frisk 
organisation med fokus på organisationshälsa. Erfarenheterna från arbetet med psykosocial 
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arbetsmiljöscreening har varit en del i bakgrundsarbetet tillsammans med kunskaper och analys som Borås 
Stad fick genom arbetet med socialt utfallskontrakt. Projektet är en satsning över tre år med syftet att 
minska inflödet till sjukskrivning och minska rehabiliteringsärendena. Målet är att nå en rimlig och stabil 
nivå för sjukfrånvaro över tid.  
 
Satsningen är på totalt 30 mkr fördelade över tre år. Målet är att det ska kunna räknas hem genom en 
sänkning av sjukfrånvaron från dagens 7,4 % till 5,0 %, vid projektets slut. Lyckas projektet innebär det 
utöver en årlig sjuklönekostnadsminskning på 40 mkr också att man kan ta tillvara en arbetskraftsreserv på 
245 årsarbetare. Projektet bygger på två delar, ett chefsstöd ( en avdelning), som genom 
arbetsplatsscreeningar fångar upp och hanterar ”färsk sjukfrånvaro” och ett beslutsstöd (IT-stöd) för att 
på ett snabbt sätt fånga upp arbetsplatser med hög andel medarbetare med riskfrånvaro. Syftet är att arbeta 
bort den ohälsa som kan härledas till organisatoriska faktorer. Alltså ohälsa som organisationen själv är 
med och skapar.  
 
Under hösten har rekrytering, införskaffande och iordningställande av lokaler, planering och förarbete 
pågått för att ha projektet i drift januari 2019.  
 

Pausit 
Forskning har på senare tid visat allt tydligare att det är av betydelse att minska på stillasittandet och få in 
rörelse under arbetsdagen. Där är pausprogram ett sätt att förebygga fysiska besvär hos medarbetare. Ett 
pausprogram riktar sig till dem med ett statiskt, stillasittande arbete men lämpar sig också för grupper som 
är i rörelse under arbetspassen och behöver få in återhämtning. Under året har det gjorts en central 
satsning på en site-licens för pausprogrammet Pausit för samtliga datoranvändare i kommunen.  
 

Friskvårdsförmåner 
Borås Stad erbjuder ett friskvårdsbidrag på 50 procent, max 1 500 kr per person och år, för medarbetare 
oavsett förvaltningstillhörighet och anställningsgrad. Vikarier och timavlönad personal kan ta del av 
bidraget utifrån intjänade LAS-dagar. Borås Stad utökade ramen för godkända aktiviteter under året till att 
täcka in samtliga aktiviteter som godkänns av Skatteverket. Detta skedde i samband med att även 
Skatteverket valde att ta med sporterna golf, ridning och slalom. Samtliga medarbetare erbjuds också gratis 
inträde till kommunens badanläggningar. Under året har 3 589 personer tagit ut hela eller delar av bidraget, 
en ökning med några hundra personer jämfört med 2017. Under tre veckor i november noterades 
aktiviteten på de ansökningar om friskvårdsbidrag som kom in till Löneservice. Siffrorna är inte 
heltäckande men ger en fingervisning om vilka aktiviteter som medarbetarna använder sitt friskvårdbidrag 
till: träning/gym 769 stycken, massage 254 stycken och kost 34 stycken och en övrig post på drygt 80 
ansökningar. Det har skett drygt 17 000 bad fördelade mellan Stadsparksbadet, Borås Simarena, 
Dalsjöforsbadet och Sandaredsbadet. En ökning med drygt 5 000 bad i jämförelse med förra året. Totalt 
har 2 571 medarbetare hämtat ut badkort under 2018, en ökning med 957 personer. För baden debiterades 
förvaltningarna i år totalt 980 000 kr. Tillsammans uppgår friskvårdssatsningarna till 5,1 miljoner kronor. 
Den största delen, 4,2 mkr, står friskvårdsbidraget för.  

 

Hälsoinspiratörsutbildning 
Flertalet arbetsplatser i Borås Stad har en hälsoinspiratör som tillsammans med chef sätter fokus på arbets-
platsens främjande arbetsmiljö- och hälsoarbete. Idag finns det drygt 500 hälsoinspiratörer runt om i 
organisationen. För att hälsoinspiratörerna ska ha en gemensam plattform anordnas årligen en central 
grundutbildning med tillhörande tematräffar. Utbildningen ger grundläggande kunskap inom hälsoområdet 
och praktiska verktyg för uppdraget. Det har varit ett stort tryck på grundutbildningen under året vilket 
genererat extra insatta utbildningstillfällen. Under 2018 har 60 nya inspiratörer gått grundutbildningen och 
350 inspiratörer deltagit på inspirationsträffar fördelade över fyra tillfällen. Hälsoinspiratörerna får även 
kunskapspåfyllning genom nyhetsbrev.  
 

Familjeföreläsning 
En inspirationsföreläsning anordnas varje vår i syfte att inspirera och motivera medarbetare. Till föreläs-
ningen får medarbetaren bjuda med sig en gäst, därav namnet Familjeföreläsning. Morgan Alling var 2018 
års föreläsare på temat hur man vänder negativa erfarenheter till sin fördel. Hur löser man konflikter med 
besvärliga människor; Livskamrater, arbetskamrater, vänner, grannar eller kanske till och med en själv. 
Bäckängsgymnasiets aula var fullsatt med 800 förväntansfulla åhörare.  
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MerKraft 
Personalklubben MerKraft anordnar regelbundet aktiviteter för att inspirera anställda i Borås Stad till en 
aktiv fritid. Det handlar om allt från gratis gympa, nybörjarkurs i crawl, innebandyturnering, körsång, 
föreställningar på Göteborgsoperan, lunchteater, minigolf, paddling, off-trail, bio, föreläsning med Annelie 
Pompe, karate och pärlkurs till räk- och laxkryssning i skärgården och skidskola vintertid. Samtliga 
medarbetare är medlemmar i klubben i och med sin anställning och aktiviteterna är kostnadsfria eller ges 
till subventionerade priser. 
 

Medarbetarcentrum 
Medarbetarcentrum är en verksamhet som drivs tillsammans med kommuner som ingår i Boråsregionens 
kommunalförbund. Målsättningen är att underlätta arbetsrotation för att undvika så kallade 
inlåsningseffekter och deras negativa konsekvenser för medarbetarna. Dessutom arbetar 
Medarbetarcentrum med att stödja chefer och deras arbetsgrupper för ökad hälsa, trivsel och prestation 
och för att göra Borås Stad till en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser. 
 
Under året har 89 medarbetare gjort en förändring genom kontakt med Medarbetarcentrum. 51 
medarbetare har gjort en förändring med hjälp av matchningsdatabasen, där lediga tjänster från 
medlemskommunerna skickas till Medarbetarcentrum för matchning.  Till den här databasen har Borås 
Stad skickat in 1 429 tjänster för matchning. Drygt 422 personer har varit i kontakt med 
Medarbetarcentrum för reflekterande samtal, coachande samtal eller grupputvecklingsinsatser av olika slag. 
Vid 18 tillfällen under året har Medarbetarcentrum presenterat verksamheten. Dessa tillfällen har berört 
222 medarbetare och chefer.  
 
Genom åren har Medarbetarcentrum matchat närmare 2 400 tjänster för medlemskommunerna med 
många nöjda medarbetare och chefer som följd. 
 

3.5 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

I Borås Stad kompletteras det lagreglerade arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet med insatser för att 
behålla eller utveckla hälsan hos medarbetarna och sedan 2011 är främjande arbetsrutiner och verktyg 
integrerade i det systematiska arbetsmiljöarbetet. De övergripande riktlinjerna för hur arbetsmiljöarbetet 
ska utformas är beslutade av kommunfullmäktige och ingår i det Personalpolitiska programmet/Hållbart 
arbetsliv. 
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet på enhetsnivå är inbyggt i stadens styr- och ledningssystem Stratsys 
med en egen modul, vilket ger cheferna ett tydligt stöd för sitt arbetsmiljöarbete. I modulen arbetar 
förvaltningarna efter en gemensam kalender för arbetsmiljöarbetet vilket dessutom stärker likvärdighet och 
underlättar uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Under året har det gjorts en förvaltningsövergripande 
översyn och revidering av SAM-modulen för att den än bättre ska fylla sitt syfte.  
 
Nämnderna har i uppföljningen av kommunfullmäktiges indikatorer för egen organisation rapporterat i 
Stratsys att förvaltningarna arbetar aktivt med insatser och åtgärder för att främja en positiv 
hälsoutveckling och bromsa sjukfrånvaron. I det arbetet är det systematiska arbetsmiljöarbetet och Borås 
Stads rutiner en grund. 

 
Arbetsskador och tillbud 
Rapporteringen av arbetsskador och tillbud är ett sätt att uppmärksamma risker i det dagliga arbetet och 
ett viktigt underlag för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. I detta arbete vilar ett stort ansvar på 
skyddskommittéerna liksom för chef och medarbetare att agera lärande utifrån de arbetsskador och tillbud 
som uppstår. Nationellt har det skett stora arbetsmiljöförbättringar gällande den fysiska arbetsmiljön under 
senare år, vilket bland annat visat sig i minskade arbetsplatsolyckor. Men förbättringarna har främst gynnat 
män inom den privata sektorn. De arbetsskador och tillbud som sker inom kvinnodominerade 
verksamheter är mer av social och organisatorisk karaktär och kräver andra typer av insatser. 
 
Ibland kan det vara svårt att avgöra när ett tillbud har skett och om det är en händelse som ska rapporte-
ras. Definitionen på ett tillbud är att ett tillbud är en händelse som skulle kunna leda till olycksfall eller 
ohälsa. Tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska dessutom anmälas till Arbetsmiljöverket.  
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Arbetsmiljöverket beskriver förhållandet mellan arbetsskador, tillbud och riskabla förhållanden/beteenden 
som en pyramid. En väl genomförd riskbedömning och skyddsrond är viktiga friskfaktorer. En god 
säkerhetskultur fungerar som en stödjande struktur i det främjande arbetsmiljöarbetet.  
 
Antalet anmälda arbetsskador uppgick 2018 till totalt 808 stycken, en ökning med 125 anmälningar jämfört 
med 2017.  De två i särklass vanligaste orsakerna är skadad av person och fallolyckor. Fallolyckor är den 
orsak som ökat mest. Det är den vanligaste orsaken för kvinnor och står för nära 30 procent av anmälda 
arbetsskador. Skadad av person står för 25 procent och fysisk överbelastning för 12 procent. Bland 
männen är det istället skadad av person som är mest förekommande med 30 procent följt av fallolyckor på 
nära 20 procent och skadad av (egen) hanterat föremål på drygt 10 procent. 
 
Antalet anmälda tillbud har ökat till 1 263 jämfört med 837 förra året. En ökning som till viss del beror på 
att fler rapporterar in i Heroma varSAM. Utifrån arbetsmiljöverkets triangel blir det tydligt att en 
organisation som har drygt 1 200 tillbud på ett år indirekt har väldigt många riskabla förhållanden och 
beteenden att arbeta med ute i verksamheterna. Det är också en bra bit kvar innan det råder balans sett till 
fördelningen mellan tillbud och arbetsskada. Bland tillbuden är hotsituation den vanligaste orsaken på  
nära 40 procent, de flesta av dem återfinns bland kvinnorna. Sedan följer brister i arbetsorganisationen och 
tidsbrist och stress, med 14 respektive 13 procent. Dessa orsaker är höga för både män och kvinnor men 
män har även procentuellt sett många tillbud inom underhåll och service.  
 
Rapportering av tillbud och arbetsskador via självrapportering i Heroma görs i otillräcklig omfattning i 
verksamheterna. Förvaltningarna uppger att systemet är komplicerat vilket är en orsak till att inte alla 
tillbud rapporteras. För att komma tillrätta med detta testas AFA:s system IA för rapportering av tillbud 
och arbetsskador. 
 
Bilden är tydlig. Det är viktigt att dels komma tillrätta med inrapporteringen och användande av de 
stödsystem som finns, dels agera främjande, förebyggande och lärande utifrån rapporteringen. Allt för att 
undvika att dagens arbetsmiljö leder till framtida arbetsskador och sjukskrivningar.  
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3. 6 Jämställdhet och likabehandling 

Jämställdhet innebär att män och kvinnor skall ha samma rättigheter och möjligheter. Jämlikhet innebär att 
alla människor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, skall ha samma rättigheter och 
möjligheter. Att arbeta med jämlikhet och likabehandling är en självklar del inom arbetsmiljöarbetet och 
handlar om att arbeta med diskrimineringsfrågor och skydda de grundläggande mänskliga rättigheterna. 
Att skapa en arbetsmiljö fri från diskriminering är en viktig del i arbetet med att attrahera, rekrytera och 
behålla rätt kompetens.  
 
Arbetet med lika rättigheter och möjligheter ligger som aktivitet i SAM-kalendern. Aktiviteten innebär att 
arbetsplatsen undersöker risker, analyserar orsaker, genomför åtgärder och följer upp arbetet på samma 
sätt som annat arbetsmiljöarbete.  
 
Under året har en kartläggning av kommunens arbete med mänskliga rättigheter gjorts för att synliggöra 
det arbete som redan görs i verksamheterna. Förslag på hur arbetet med mänskliga rättigheter kan stärkas 
och utvecklas har lämnats i en rapport som kommer att behandlas politiskt under 2019. 
 
Under våren hölls fyra frukostseminarier som var öppna för samtliga medarbetare. Syftet var att under 
enkla former föra dialog om ämnen som berör inom jämlikhetsområdet. Bland annat handlade 
seminarierna om #Me too, hälsa och jämlikhet och bastukultur. 

 
3.7  Företagshälsovård 

Företagshälsovårdens uppdrag är att stötta Borås Stad som arbetsgivare i hälso- och arbetsmiljöarbetet och 
att finnas som resurs i det rehabiliterande, förebyggande och främjande arbetet. Borås Stads leverantör av 
företagshälsovård är Feelgood. Avtalet omfattar företagshälsovårdstjänster inom arbetsmiljö och 
rehabilitering. Leverantören ska vara en expertresurs och stärka kommunens arbete inom dessa områden. 
Främjande tjänster som chefscoachning, grupp- och ledarutveckling har lyfts ut i separata avtal för att ge 
förvaltningarna ett större utbud och fler leverantörer för dessa uppdrag.   
 

Feelgood  
Kostnaden för företagshälsovårdstjänster under 2018 är 6 mkr. Efterhjälpande insatser för individ uppgår 
till 5,4 mkr, vilket är ett resultat av att kommunen arbetar aktivt med rehabilitering för långtidssjukskrivna 
medarbetare. De mest frekvent beställda tjänsterna är konsultation individ, stödsamtal, 
arbetsförmågebedömning och stöd kopplad till beroenden såsom alkohol och droger. Psykolog är den 
profession som använts mest följt av läkare och sjuksköterska.  
 
Kvinnorna använder sig av företagshälsovårdens tjänster mer än männen, men skillnaden mellan 
grupperna har minskat under året.. Idag är nära 30 procent av de som använder av företagshälsovård män. 
Kvinnorna som vänder sig till företagshälsovården är fortfarande fler till antalet i samtliga åldersintervall 
men männen har ökat markant i åldersgruppen 18-29 år. Att ohälsan generellt sett växer i gruppen yngre 
män är något som visat sig i jämförelse med andra kommuner i vår storlek men också i 
jobbhälsorapporten 2018:3 från Sveriges företagshälsor.  
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3.8 Tabellavsnitt arbetsmiljö 

Tabell 3.1 Frisktal per åldersintervall 

 2015 2016 2017 2018 

    Kvinnor Män Totalt 

 
      

29 år och yngre 55,7 54,3 52,4 48,3 61,7 52,0 

30-50 år 57,5 58,3 59,1 54,2 65,0 56,5 

51 år och äldre 52,7 53,0 52,1 46,8 62,9 50,9 

       

Totalt kommunen 56,0 55,8 55,5 50,7 63,6 53,8 

 
Tabell 3.2 Total sjukfrånvaro per personalkategori i procent av ordinarie arbetstid 

Personalgrupp 

  

2017  2018  

  Kvinnor Män Totalt 

Ledningsarbete  3,2 3,1 2,2 2,8 

     

Handläggar- och administrationsarbete     

Handläggararbete  3,8 4,5 2,2 3,8 

Administratörsarbete  6,0 6,4 4,0 6,0 

     

Vård- och omsorgsarbete     

Psykolog Iu 11,4 0,5 7,7 

Sjuksköterska 6,8 7,9 3,0 7,4 

Undersköterska Iu 12,1 7,5 11,6 

Vårdbiträde  iu 10,1 6,2 8,8 

     

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m fl 8,2 9,1 9,7 9,2 

     

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare  mfl Iu 6,6 7,6 6,7 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent Iu 9,4 2,2 7,3 

Stödpedagog, -assistent, vårdare Iu 11,3 9,8 10,3 

Personlig assistent, anhörigvårdare 6,7 7,7 2,5 6,5 

Övrigt socialt och kurativt arbete iu 6,5 2,4 5,5 

     

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare  3,8 4,2 3,0 3,9 

Gymnasielärare  2,7 5,9 2,5 4,4 

Förskollärare  8,4 9,8 4,9 9,5 

Fritidspedagog  6,4 8,1 7,2 7,8 

Övrigt lärararbete  4,0 5,4 2,4 4,5 

Barnskötare  9,9 9,8 14,0 10,0 

Dagbarnvårdare  10,4 16,9 - 16,9 

Elevassistent  7,9 10,2 4,1 7,7 

Övrigt skol- och förskolearbete  7,3 8,7 4,0 7,1 

     

Kultur, turism och friluftsarbete     

Fritidsledare  10,4 11,5 7,0 9,0 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 7,8 7,7 3,5 6,7 

Övrig fritid kultur turism  3,4 6,8 2,9 5,0 

     

Teknikarbete     

Teknisk handläggare  7,1 7,5 2,8 5,9 

Ingenjör 2,7 3,3 2,2 2,5 

Tekniker  4,4 2,6 4,7 4,4 

Hantverkararbete  6,3 7,3 7,0 7,0 

Köks- och måltidsarbete  8,1 7,4 6,2 7,2 

Städ tvätt och renhållningsarbete 7,4 8,3 4,2 7,3 

     

Kod saknas 0,6 0,2 0,1 0,1 

     

Totalt kommunen 7,3 8,3 4,7 7,4 
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Tabell 3.3 Sjukfrånvaro per nämnd i procent av ordinarie arbetstid  

Nämnder Kvinnor Män Totalt 

    
Revisorskollegiet 0,2 0,4 0,3 
Kommunstyrelsen inkl Valnämnden 9,2 2,8 7,1 
    
Lokalförsörjningsnämnden 11,6 2,2 5,8 
Samhällsbyggnadsnämnden 7,8 2,5 5,2 
Servicenämnden 4,6 4,5 4,6 
Tekniska nämnden 6,4 9,4 8,4 
Miljö- och konsumentnämnden 6,9 3,7 6,1 
    
Fritids- och folkhälsonämnden 8,7 6,1 7,6 
Kulturnämnden 6,0 1,8 4,6 
    
Förskolenämnden 9,3 8,8 9,3 
Grundskolenämnden 7,0 4,2 6,3 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5,5 3,2 4,7 
    
Individ- och familjeomsorgsnämnden 7,0 6,0 6,8 
Arbetslivsnämnden 3,0 3,1 3,0 
Vård- och äldrenämnden 10,7 6,4 10,0 
Sociala omsorgsnämnden 9,7 5,8 8,9 

    
Totalt kommunen 8,3 4,7 7,4 

 
 

   

Tabell 3.4 Sjukfrånvaro bolag i procent av ordinarie arbetstid
Bolag 2017 2018 

Borås Energi och Miljö AB 4,7 4,5 

Borås Elnät AB 2,8 3,6 

AB Bostäder i Borås 5,5 5,0 

Borås Djurpark AB 8,1 8,2 

   

 
Tabell 3.5 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid per åldersintervall 
  2018 

 2015 2016 2017 Kvinnor Män Totalt 

       

29 år och yngre 5,3 5,6 6,7 7,5 4,7 6,8 

30-49 år 7,1 7,2 6,7 8,0 4,3 7,1 

50 år och äldre 8,8 9,0 8,4 9,2 5,3 8,1 

       

Totalt kommunen 7,4 7,5 7,3 8,3 4,7 7,4 

 
 
Tabell 3.6 Sjukfrånvaro över 60 dagar i procent av total sjukfrånvarotid 

 2015 2016 2017 2018 

     

Kvinnor 62,6 62,2 58,5 56,7 

Män 50,3 49,8 43,5 41,4 

     

Totalt kommunen 60,7 60,2 56,1 54,2 

 



PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2018 ARBETSMILJÖ 

39 

Tabell 3.7 Sjukfrånvaro för heltids- och deltidsanställda i procent av ordinarie arbetstid  
År Deltid Heltid 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

       

2015 10,2 5,1 9,2 8,6 5,2 7,8 

2016 10,1 5,6 9,1 8,7 4,4 8,0 

2017 6,5 3,1 5,3 8,4 4,9 7,5 

2018 11,1 5,7 9,7 8,4 4,9 7,6 

 
 
Tabell 3.8 Sjukfallsfrekvens – inflödet i sjukfrånvaro  

  2013  2014  2015 2016 2017 2018 

       
Kvinnor  15,4  15,3 16,1  13,9  15,1 15,8 
Män  10,1  9,8 10,6  9,8  10,4 10,7 
       
Totalt  kommunen  14,1  13,9 14,7  12,9  13,9 14,5 

 
 
Tabell 3.9 Placering i matrisen procentuellt efter antal personalgrupper 

   Kvinnor  Män 

         2017 2018  2017 2018 

        

A   46,4 45  7,1 20 

B 

C 

D 

  28,5 

0,0 

25,0 

35 

3 

17 

 17,8 

14,2 

60,7 

14 

14 

52 
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Tabell 3.10 Antal sjukfall över 60 dagar per personalgrupp 2018 

Personalgrupp Kvinnor Män Totalt 

Dagar 
per 

anställd 

     

Ledningsarbete 20 8 28 6,5 

     

Handläggar- och administrationsarbete     

Handläggararbete  22 5 27 6,9 

Administratörsarbete  40 4 44 15,0 
     

Vård- och omsorg     

Psykolog 1 - 1 24,3 

Sjuksköterska 38 1 39 17,7 

Undersköterska 301 28 329 31,7 

Vårdbiträde.  36 5 41 14,9 

     

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m fl 8 3 11 19,8 
     

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare  m lf 34 5 39 15,4 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 7 - 7 19,4 

Stödpedgog, -assistent, vårdare 37 10 42 11,4 

Personlig assistent, anhörigvårdare 19 1 20 20,8 

Övrigt socialt och kurativt arbete 6 - 6 6,3 
     

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare  52 7 59 5,8 

Gymnasielärare  30 7 37 9,9 

Förskollärare  167 4 171 17,4 

Fritidspedagog  20 3 23 9,6 

Övrigt lärararbete  19 3 22 5,9 

Barnskötare  76 8 84 18,8 

Dagbarnvårdare  - - - - 

Elevassistent  31 3 34 17,2 

Övrigt skol- och förskolearbete  9 - 9 11,2 

     

Kultur, turism och friluftsarbete     

Fritidsledare  8 5 13 22,5 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 8 1 9 18,9 

Övrig fritid, kultur, turism 11 - 11 8,7 

     

Teknikarbete     

Teknisk handläggare  10 - 10 10,4 

Ingenjör 2 5 7 2,5 

Tekniker  0 7 7 6,0 

Hantverkararbete 4 30 34 11,7 

Köks- och måltidsarbete  40 8 48 14,6 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  41 4 45 21,8 
     

Kod saknas - - - - 

     

Totalt kommunen 1 097 165 1 262 15,2 
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Tabell 3.11 Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal arbetsskador 2018 

Orsak Kvinnor  Män Totalt 

    

Elolycka, brand, explosion, sprängning 0 1 1 

Kontakt (även inandning) kemiskt ämne eller smittämne 4 2 6 

Den skadade föll 174 30 204 

Den skadade slog eller stötte emot något (ej vid fall) 35 8 43 

Skadad av maskin, maskindel eller föremål i rörelse (mekanisk rörelse) 6 7 13 

Skadad av fallande/flygande föremål (ej egen hantering) 14 4 18 

Skadad av hanterat föremål (egen hantering) 46 17 63 

Skadad av person (fysiskt, även oavsiktligt) 158 47 205 

Skadad av djur 1 0 1 

Fysisk överbelastning (lyft eller ansträngande/häftig rörelse) 75 15 90 

Psykisk överbelastning (hot, chock) 23 1 24 

Snedtramp, feltramp, ”spik”-tramp (ej fall) 8 2 10 

Fordonsskada eller påkörd 26 12 38 

Annat 51 13 64 

Ej kategoriserade - - 28 

    

Totalt kommunen 621 159 808 

 
 
Tabell 3.12 Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal tillbud 2018 

Orsak Kvinnor  Män Totalt 

    

Tekniska brister 41 15 56 

Brister i underhåll och service 69 22 91 

Brister i arbetsinstruktioner 36 13 49 

Brister i utbildning 13 2 15 

Brister i kommunikation 52 8 60 

Brister i arbetsorganisation 147 26 173 

Tidsbrist eller stress  150 15 165 

Hotsituation 440 62 502 

Obesvarade 127                     9 136 

Ej kategoriserade                                                                                                       

 

Totalt kommunen 

- 
 
 

1075 

- 
 
 

172 

16 
 
 

1 263 
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4 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 

Definition: Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning är en process för att på både kort och lång sikt säkerställa att verksamheten har 
den kompetens som krävs för att fullgöra sina uppdrag. Kompetensförsörjningsprocessen innebär att med 
rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare och därigenom 
skapa förutsättningar för att verksamheten ska klara sina mål. 
 

Definition: Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling är aktiviteter för att ge medarbetare kompetens att klara nuvarande eller framtida 
arbetsuppgifter. Dessa aktiviteter kan vara kurser och utbildningar likväl som kollegialt erfarenhetsutbyte 
eller att man lär sig saker genom att utföra sina arbetsuppgifter. 
 

4. 1 Framtida kompetensförsörjning 

Stora pensionsavgångar och demografiska förändringar är något som Borås Stad, liksom andra kommuner, 
har att brottas med. Konkurrensen om arbetskraften är stor och kommer med all sannolikhet att bli större 
under de närmsta åren. Befolkningsutvecklingen i Borås till och med år 2026 utmärks av en ökning av 
både gruppen barn och gruppen äldre. Barn och unga i åldrarna 6-19 år ökar under perioden med 25 
procent. Bland dessa ökar ungdomar i gymnasieåldern allra mest. Äldre över 80 år ökar med drygt 27 
procent. Under samma period ökar befolkningen i arbetsför ålder (20-67 år) med knappt 10 procent.  
 
För att trygga den framtida kompetensförsörjningen arbetar staden på flera fronter. Det handlar om att 
möjliggöra för fler att jobba mer och längre, skapa förutsättningar och motivera fler medarbetare att arbeta 
heltid och att stanna fler år i yrkeslivet. Att minska ohälsan är en fortsatt viktig fråga. Staden har avsatt 30 
miljoner kronor för att under en treårsperiod arbeta med projektet Frisk organisation. Syftet med projektet 
är att med hjälp av nya arbetssätt komma till rätta med den sjukskrivning som kan härledas till 
organisatoriska faktorer. Att genom digitalisering effektivisera verksamheten är ytterligare en strategi. Det 
behövs också nya sätt att tänka kring hur befintlig kompetens kan användas på bästa sätt.  
 
Arbetet med stadens KAL-grupper (Kompetens- och personalförsörjning, Arbetsvillkor och 
Lönebildning) inom områdena socialsekreterare och hälso- och sjukvårdsverksamhet har följts upp under 
året. Lönesatsningar på socialsekreterarna har skapat förutsättningar för en utökad rekrytering och man är 
nu mindre beroende av bemanningsföretag än tidigare. Även när det gäller hälso- och 
sjukvårdsverksamheten har lönesatsningar gjorts på hela gruppen. Ett försök med decentraliserad 
lönesättning vid nyanställning har också påbörjats. Införandet av så kallade HSV-dagar där legitimerad 
personal träffas över förvaltningsgränserna för gemensam kompetensutveckling har lyfts fram som något 
positivt. 
 
Att lyfta fram stadens arbetsgivarvarumärke är en viktig del av kompetensförsörjningen. Det syftar till att 
på ett enhetligt, tydligt och attraktivt sätt kommunicera Borås Stad som arbetsgivare och paketera det 
erbjudande vi som arbetsgivare har till både framtida och nuvarande medarbetare. Verktyg i detta arbete är 
en gemensam grafisk profil för Borås Stad som skapar igenkänning och tydlighet. Kanaler för att 
kommunicera vårt arbetsgivarvarumärke är bland annat personliga kontakter, tryckt media, internet och 
sociala medier samt närvaro på arbetsmarknadsdagar, där Borås Stad bland annat medverkat på STARK-
dagen på Högskolan i Borås samt flera mässor både i Borås och Göteborg.  En aktivitet i arbetet med att 
skapa ett enhetligt sätt att kommunicera Borås Stads erbjudande som arbetsgivare är under året framtagna 
riktlinjer för platsannonser vilka kommer att implementeras fullt ut under våren 2019. 

 
För att möta framtidens rekryteringsbehov samarbetar Borås Stad med Nordjobb som har en databas med 
personer som vill arbeta i Nordiska länder. Nya satsningar som är påbörjade är ett samarbete med Eures 
som är en del av Arbetsförmedlingen som hjälper arbetsgivare att rekrytera från europeiska länder. 
Satsningen innebär att påbörja rekrytering från andra länder där det finns ett överskott av kompetens i de 
yrken där vi har rekryteringsbehov.  
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Diskussioner om praktiksamarbete med utbildningsanordnare i Finland har påbörjats med förhoppning att 
studenter vill komma tillbaka till Borås för att arbeta efter avslutad praktik. Framgent kan det även vara 
intressant att påbörja praktiksamarbete med andra länder än Finland. 
 

4.2  Centrala utbildningar och kurser 

En stor del av stadens kompetensutvecklingsinsatser sker på respektive förvaltning i egen regi. Det rör sig 
om exempelvis introduktionsutbildningar för nyanställda och andra verksamhetsspecifika 
utbildningsinsatser.  
 
Stadsledningskansliet arrangerar ett antal utbildningar som riktar sig till hela organisationen. Under 2018 
genomfördes utbildningar i bland annat kompetensbaserad rekrytering, medieträning och excel. Centrala 
utbildningar riktade till specifika grupper som återfinns på flera olika förvaltningar har också genomförts. 
Exempel på sådana är kurser för ekonomer och hälsoinspiratörer samt utbildningen motiverande samtal. 

 
4.3  Chef- och ledarutveckling 

Systematiskt chefsutvecklingsprogram 
För att säkerställa att chefer i Borås Stad har den kompetens som krävs för att fungera väl har ett omfat-
tande utbildningsprogram tagits fram. Samtliga utbildningar som ryms i programmet finansieras centralt. 
Programmet riktar sig i första hand till nya chefer, men även erfarna chefer kan kostnadsfritt ta del av det. 
För en förstagångschef sprids utbildningsinsatserna över tre till fyra år. Bland annat ingår utbildning i 
arbetsrätt, arbetsmiljö och lönesättning. Även Borås Stads obligatoriska interna chefsutbildning, ”Chef- 
och ledarskap i praktiken”, som omfattar nio dagar, ingår i programmet. 
 

Framtidens chef 
Borås Stad arbetar systematiskt med att rekrytera chefer från de egna leden. Detta arbete bidrar till 
organisationens chefsförsörjning och skapar goda karriärutvecklingsmöjligheter. 
 
Under 2018 genomgick åtta personer det interna chefsrekryteringsprogrammet Framtidens chef. 
Programmet omfattar cirka 25 dagar spridda över ett år och syftar till att förbereda de utvalda 
kandidaterna inför en ny roll som chef.  
 
Under 2018 sökte 21 personer till 2019 års utbildning. Av dem valdes nio personer ut vilka kommer att 
genomgå Framtidens chef. Fyra av de tio deltagarna är lärare. 
 

4.4  Fritidsstudier 

48 personer har enligt uppgift från förvaltningarna beviljats fritidsstudiebidrag under året. Exempel där 
bidrag beviljats är för påbyggnadsstudier till distriktssköterska, vård- och omsorgsadministration, breddad 
behörighet för lärare, didaktik samt svenska som andraspråk. 
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Definitioner 
 
Anställd Fysisk person med en eller flera anställningar i kommunen. Personen räknas 

endast en gång oavsett antal anställningar. 
 
Anställning En fysisk person kan ha flera befattningar, d.v.s. anställningar. 
 
Anställningsform Anställningsformen bestäms utifrån den anställningsform som gäller för 

grundanställningen. De anställda fördelas på anställningsformerna:  
- tillsvidareanställd = person anställd utan tidsbegränsning 
- visstidsanställd = person anställd för begränsad tid. Hit räknas exem-

pelvis projektanställda och vikarier. 
 
Extern personal- Andel tillsvidareanställda som slutat sin anställning i kommunen under 
omsättning året i procent av totalt antal tillsvidareanställda. 
  
Fyllnadstid Arbetstid som deltidsanställd fullgjort utöver ordinarie arbetstid upp till det 

arbetstidsmått som gäller för heltidsanställning. 
 
Medianlön Den mittersta lönen av det antal som ingår. Samtliga löner är omräknade till 

heltidslöner. Ersättning för över-, mer- och beredskapstid ingår inte. 
 
Nettoarbetstid Den del av överenskommen arbetstid som har utförts efter avdrag för olika 

typer av frånvaro. Över- och mertid ingår inte. 
 
Personalgrupp Utgår från klassificeringssystemet AID för kommuner och landsting. 
 Systemet är uppbyggt av cirka 120 olika så kallade etiketter. När dessa slås 

samman på olika nivåer bildas huvudgrupper (8 stycken) och personal-
grupper (30 stycken). 

 
PO-pålägg Pålägg för personalomkostnader, d.v.s. lagstadgad arbetsgivaravgift och 

arbetsgivaravgift enligt avtal. 
 
Sjukfall Antal tillfällen anställda har varit frånvarande p.g.a. sjukdom. Oavsett om 

den anställde varit sjuk 1 eller 300 dagar i följd räknas det som ett sjukfall. 
 
Totalt arbetad tid Nettoarbetstid + övertid + fyllnadstid + flextid. Se också figur på sidan 11. 
 
Årsarbete Ett årsarbete motsvarar 1 700 h/år, vilket motsvarar 38,5 h/vecka under 44 

veckor. De 44 möjliga arbetsveckorna erhålls genom att 52 veckor minskas 
med 6 veckors semester och 2 veckor helgdagar. 

 
Överenskommen  Den arbetstid som är överenskommen i anställningsavtal. Kan även 
arbetstid   kallas avtalad tid eller kontrakterad tid.  
 
Övertid Arbetstid som fullgjorts utöver ordinarie arbetstidsmått för heltidsanställ-

ning. 
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Initiativärende - Ny yrkestitel Specialistundersköterska 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att, inom 
ramen för det kompetensutvecklingsarbete som idag sker, stärka 
specialistkompetensen inom demens för att bättre möta framtidens utmaningar.        

Sammanfattning  
Vid Sociala omsorgsnämndens sammanträde 2019-02-25 presenterade 
Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) ett initiativärende om 
specialistundersköterska som en ny yrkestitel. Sociala omsorgsnämnden tog då 
beslutet att inventera behovet av specialistundersköterskor. Då titeln 
undersköterska ej förekommer i förvaltningen kan det ses som något egendomligt 
att införa titeln specialistundersköterska. Den titulatur förvaltningen har idag 
bygger på GR:s och projekt Carpes arbete med titulatur inom 
funktionshinderområdet (se bilaga). Det som däremot klarlagts är att behovet av 
kompetens inom demens ökar. Därmed behöver arbetsgivaren framåt utbilda 
medarbetare inom detta område. 

               

Ärendet i sin helhet 
Inom Social omsorg mot funktionshinder- och psykiatriområdet används idag 
inte titeln undersköterska även om de med vård- och omsorgsutbildning har 
undersköterskekompetens. De titlar som idag används nationellt inom 
funktionshinderområdet är beslutade med stöd av SOSFS 2014:2 samt det 
arbete som projekt Carpe respektive GR arbetat fram kring titulatur inom 
funktionshinderområdet (se bilaga).  
 
Sociala omsorgsförvaltningen har idag följande yrkestitlar inom verkställigheten: 

Stödassistent 
- Arbetar i våra gruppbostäder, korttiden, servicebostäder samt daglig 

verksamhet och daglig sysselsättning. 
- Har utbildning inom vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och 

fritidsprogrammet. 

Boendestödjare 
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- Arbetar i boendestödet och på våra gruppbostäder inom 
socialpsykiatrin.  

- Har utbildning inom vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och 
fritidsprogrammet eller annan lämplig utbildning med psykiatrisk 
inritning. 

Habiliteringspersonal 
- Arbetar i våra gruppbostäder, korttiden, servicebostäder samt daglig 

verksamhet och daglig sysselsättning. 
- Saknar den utbildning som ovanstående titlar kräver men kan inneha 

annan utbildning som ansetts lämplig för arbetet. 

Personlig assistent 
- Arbetar i individens hem som personlig assistent för de med beslutad 

insats om detta. 
- Har utbildning inom vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och 

fritidsprogrammet eller annan lämplig utbildning med inriktning mot 
personlig assistans. 

Stödpedagog 
- Arbetar idag i våra gruppbostäder, korttidsverksamheter, 

servicebostäder och boendestöd för att utveckla det pedagogiska arbetet 
inom verksamheten Stödpedagogen är ofta knuten till en eller några 
enheter under en chef.  

- Har stödpedagogsutbildning alternativt 200 yrkeshögskolepoäng/60 
högskolepoäng med tydlig inritning mot 
funktionshinderområdet/psykiatriområdet. 

AKL-området 
- Avlösare, Ledsagare och kontaktperson 
- Dessa hanteras på ett separat sätt och utifrån en separat lagstiftning och 

föregås därför inte av de krav vi har på övriga titlar.  

 
Det finns idag ett behov av att utveckla kompetens inom demensområdet på 
förvaltningen. Kompetensbehoven kan ses utifrån två delar; det är dels den 
vårdande sidan där behovet ligger på omvårdnad av personer med demens och 
dels är det ett behov av kompetens kring bemötande och de pedagogiska 
delarna. 
 
Med bakgrund av ovanstående kan konstateras att införa titeln 
specialistundersköterska kan upplevas, utifrån nuvarande titulatur, något 
egendomligt. Däremot klargörs att behoven av specialistkompetens inom 
demens är ökande och att behov av specialistkompetens därmed föreligger. Det 
ses dock inte som nödvändigt att denna specialistkompetens tydliggörs under 
en titel så som specialistundersköterska, som exempel på detta har vi de 
Stödassistenter som idag har specialistkunskap inom autismspektrumdiagnoser. 
Att samla all specialistkunskap under endast de som innehar 
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undersköterskekompetens, med andra ord de som gått vård- och 
omsorgsprogrammet, skulle begränsa förvaltningen i sitt 
kompetensförsörjningsarbete och därmed innebära svårigheter att fylla de 
kompetensgap som uppstår kring exempelvis demensområdet. Det skulle också 
riskera att segmentera vår våra medarbetagrupper så att endast de med vård- 
och omsorgsutbildning har möjligheter till en titelkarriär om man så vill. 
 

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende Specialistundersköterska – en ny yrkestitel 
2. Titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom funktionshinderområdet i 
Göteborgsregionens kommuner 
3. Projekt Carpes Yrkeskrav kortversion                                
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Dokumentation av arbetet med enhetliga titlar inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens 
medlemskommuner.  Arbetet har pågått 2008-2011 och har nedtecknats för Nätverket FH-chefer av 

AnnBrith Davidson, Partille. 
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Inledning 
Funktionshindercheferna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har under fyra år 
diskuterat och arbetat med att få samsyn när det gäller titlar och kompetens för baspersonal 
inom funktionshinderområdet. Det utgör ett av målen för att möta framtida behov av 
arbetskraft och för synliggörande av verksamhetsområdet. Resultatet av arbetet är denna 
dokumenterade överenskommelse.  
Vid mötet för verksamhetschefer inom funktionshinderområdet i den 1 december 2011 ställde 
sig följande tolv kommuner bakom överenskommelsen: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda 
Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn och Öckerö. 
Här följer ett utdrag ur minnesanteckningarna för mötet: 
”Av GRs tretton kommuner ställer tolv upp på att följa dokumentets riktning. Kungsbacka 

aviserar att innehållet är bra, men att de måste förhålla sig till övriga Hallandskommuner 

och därför inte kan säga ja i dagsläget.” 

”Brukarorganisationer och privata aktörer har uttalat sig positivt om arbetet.” 

Bakgrund 
Kraven på personal inom funktionshinderområdet ökar och behoven pekar på både bred och 
djup kompetens. Under 2000-talet har möjligheterna att ställa diagnos ökat och många av de 
personer som söker stöd enligt LSS har komplexa och sammansatta behov. Det betyder att 
kommunen förväntas kunna möta både förändrade önskemål om insatser från den enskilde 
och hans företrädare/anhöriga och nya målgruppers behov. Den enskilde ska få stöd i att själv 
klara sitt liv, göra val och motiveras till ett aktivt deltagande i samhället. För det krävs att 
personal samverkar med den enskildes nätverk och med andra professioner. Lagstiftning 
fastställer krav på verksamheten t.ex. när det gäller kvalitet, dokumentation, hygien, 
livsmedelshantering, brandskydd m.m. Samtidigt ställs också kraven på personal att planera, 
genomföra och utvärdera sitt eget arbete. Trots stora behov av kompetenshöjande åtgärder har 
inga statliga satsningar gjorts inom området, vare sig när det gäller att fastställa 
kompetenskrav eller att tillföra ekonomiska resurser. 

Brister 
Utbildningsanordnare har svårt att uppfatta behoven av utbildning inom 
funktionshinderområdet bl.a. tack vare den mångfald av titlar som finns inte bara inom 
Göteborgsregionen (GR) utan i hela landet. För presumtiva arbetstagare är det svårt att få en 
bild av det arbetskraftsbehov som finns. Det går inte att få fram användbar statistik över 
anställda inom området för att visa på kompetens- och rekryteringsbehov. Det finns ingen 
styrning från samhället när det gäller kompetens inom området. Intresset för forskning och 
professionalisering är svalt och de personer som behöver mest stöd och som är beroende av 
den kvalitet kommunen och privata aktörer erbjuder har svårt att göra sin röst hörd. 
Marknadsföringen av funktionshinderområdet försvåras avsevärt av att gemensamma 
kompetenskrav och titlar saknas och följden blir en otydlig yrkesidentitet. 

Vårt förslag till åtgärd 
Göteborgs stad genomförde under 2008-2009 ett arbete med förändrad titulatur som landade i 
två titlar: stödassistent och stödpedagog, som kompletteras med specifikation om i vilken 
verksamhet man arbetar t.ex. stödassistent/boende, stödassistent/korttidshem eller 
stödpedagog/daglig verksamhet. En arbetsgrupp inom kranskommunerna arbetade vidare med 
frågan under 2010-2011 och vidgade den till att omfatta alla GR:s medlemskommuner samt 
tog fram förslag till utbildningskrav för titlarna. Tidigare titlar som byggdes upp kring 
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begreppen ”vård” eller ”habilitering” ersätts nu av begreppet ”stöd”. Med det vill vi tona ner 
anknytningen till sjukvård och förstärka den stödjande roll personalen har för att stärka och 
motivera den enskilde till egenmakt över sin vardag och sitt liv. Det anknyter också till Lagen 
och stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som styr vilka insatser personer med 
funktionsnedsättning får. Arbetsgruppen har kontinuerligt återkopplat, diskuterat och 
förankrat förslaget i nätverket för funktionshinderchefer (FH-chefer) inom GR och vi är nu 
framme vid genomförandet av titelbyte som ett led i kvalitetssäkring av stöd till personer med 
funktionsnedsättningar. 

Avgränsningar 
Titeln personlig assistent behålls för insatser enligt § 9:2 LSS och Socialförsäkringsbalken 
kap. 51. I begreppet ligger att det ska vara ett personligt stöd som utformas för att tillgodose 
brukarens grundläggande behov och andra personliga behov. Den enskilde har ett stort 
inflytande över val av person och hur behoven ska tillgodoses och titeln får anses väl 
inarbetad. Titeln har också en egen AID-kod, 207027. 
 
Rätten till stöd i vardagen inklusive den personliga omvårdnaden för personer med 
funktionsnedsättningar och som bor i eget boende och som inte har rätt till personlig assistans, 
tillgodoses idag med insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) s.k. boendestöd. Titeln 
boendestödjare blir allt vanligare främst för insatser till personer med psykiska 
funktionsnedsättningar, men också för personer med intellektuella, neuropsykiatriska eller 
sammansatta funktionsnedsättningar. I arbetet med översyn av LSS-lagen fanns förslag om att 
liknande insatser skulle ingå i LSS men detta genomfördes ej.  
I väntan på nya direktiv för dessa insatser enligt SoL, beslutar varje kommun om 
boendestödjare skall byta eller ha kvar titeln boendestödjare. För dem som väljer att byta titel 
används stödassistent och stödpedagog med de utbildningskrav som dokumenteras här.   

Utbildningskrav 
I arbetet med att genomföra titelbyte för personal inom verksamhetsområdet stöd och service 
till personer med funktionsnedsättning behövs en samstämmighet i utbildningskraven för de 
överenskomna titlarna stödassistent och stödpedagog. För att belysa hur förarbetet skett 
beskrivs nedan de skolformer och poängsystem som dokumentet behandlar. 

Gymnasieskolan 
En elev som avslutat ett gymnasieprogram kan få en yrkesexamen eller en 
högskoleförberedande examen.  
För yrkesexamen ska eleven ha 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända. Eleven ska också 
ha godkänt i Svenska, alternativt Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 och Matematik 1. Ett 
krav är också att eleven har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett 
godkänt gymnasiearbete. Även den som gått en lärlingsutbildning eller en skolförlagd 
yrkesutbildning kan uppnå en yrkesexamen. 
För högskoleförberedande examen ska eleven ha 2500 poäng varav 2250 godkända. Eleven 
ska också vara godkänd i Svenska, alternativt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 
och 6 samt Matematik 1 och ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. 
 
Högskoleförberedande examen kommer att ge grundläggande högskolebehörighet. En 
yrkesexamen samt godkända betyg i Svenska, alternativt Svenska som andraspråk, 2 och 3 
samt Engelska 6 ger också grundläggande högskolebehörighet. 
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Alla elever på yrkesprogram ska ha rätt att läsa in de kurser som krävs för grundläggande 
högskolebehörighet.  

Vuxenutbildningen 
Gymnasieskolans ämnesplaner och kunskapskrav ska användas i den gymnasiala 
vuxenutbildningen, som motsvarar gymnasieskolan till mål och nivå. Samtidigt ska hänsyn 
tas till behov av individanpassning och flexibilitet. Detta är vuxenutbildningens särart. 

Yrkeshögskolan (Yh) 
Yrkeshögskola är en utbildning på eftergymnasial nivå med en mix av teori och praktik. 
Utbildningarna skapas utifrån behov från arbetsmarknaden och för att kunna söka en yh-
utbildning ska man ha s.k. grundläggande behörighet. Den grundläggande behörigheten består 
i slutbetyg från gymnasiet eller gymnasial vuxenutbildning med lägst betyget godkänt i minst 
2250 gymnasiepoäng. Utöver det kan skolan kräva särskilda förkunskaper för en viss 
utbildning s.k. särskild behörighet. Vari den särskilda behörigheten består anges av 
utbildningsanordnaren och kan t.ex. vara kunskaper från vissa gymnasiekurser eller 
yrkeserfarenhet av speciell betydelse för utbildningens inriktning. 
Om fler sökande finns än antalet utbildningsplatser görs ett urval och det är upp till varje 
utbildningsanordnare att bestämma vad som ska utgöra grunden för urvalet bl.a. prioriteras 
sökande som man uppfattar har ett stort intresse för yrket och är verkligt motiverade att gå 
utbildningen. 
De flesta Yh-utbildningar är två år långa men de kan vara från 6 månader och uppåt. På Yh-
utbildningar anger man utbildningarnas längd i s.k. Yh-poäng, där fem poäng motsvarar en 
veckas studier på heltid. 100 poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 poäng ett års 
heltidsstudier, 400 poäng två års heltidsstudier. 
En stor del av utbildningstiden på yh-utbildningen är förlagd ute på en arbetsplats, något som 
kallas ”Lärande i arbete” (LIA). Tanken med LIA är att komplettera det man lär sig teoretiskt 
med praktiska kunskaper direkt från arbetslivet. 
 
För att få en yrkeshögskoleexamen krävs att utbildningen omfattar minst 200 yh-poäng (1år) 
och för att få en s.k. kvalificerad yrkeshögskoleexamen krävs att utbildningen omfattar minst 
400 yh-poäng (2 år) 

Högskolan 
Alla kurser och utbildningar på högskolan anges i högskolepoäng som visar utbildningens 
omfattning. Varje veckas heltidsstudier ger 1,5 högskolepoäng. Det betyder att en termins 
heltidsstudier omfattar 30 högskolepoäng, ett års heltidsstudier 60 högskolepoäng osv. 

Utbildningskrav stödassistent 
För titeln stödassistent krävs ett avslutat gymnasieprogram med yrkesexamen inom: 

• Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete, eller pedagogiskt arbete 
• Vård och omsorgsprogrammet med specialisering inom programfördjupningen 

”funktionsnedsättning”  
Detta är enligt gymnasieprogrammen i GY2011 och de anställda som finns hos kommunerna idag 
har inte denna utbildning men däremot utbildningar som kan räknas som likvärdiga. Vid 
konverteringen av titlar kommer närmaste chef att gå igenom de examensbevis som anställda 
kan visa och bedöma om utbildningen är att betrakta som likvärdig. Oklarheter lyfts till nästa 
nivå och vid behov till respektive kommuns personalavdelning. 
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För specifika tjänster inom t.ex. daglig verksamhet kan en annan gymnasiekompetens utgöra 
grunden för anställning som stödassistent, t.ex. inom kök ”Restaurang och 
livsmedelsprogrammet” eller inom hantverk ”Hantverksprogrammet”. Det är naturligt att 
dessa tjänster också får titeln stödassistent. Arbetsgivaren ansvarar för att personalen får den 
kompletterande utbildning som krävs för arbetet med stöd till personer med 
funktionsnedsättning. 

Utbildningskrav stödpedagog 
För titeln ”stödpedagog” krävs en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet 
som omfattar minst 200 yh-poäng eller 60 högskolepoäng eller kombination däremellan som 
motsvarar minst två terminers heltidsstudier. Utbildningen skall ha tydligt inriktning mot 
funktionshinderområdet i hela sin omfattning. Som exempel nämns: 

• Pedagogisk vägledare vid funktionshinder  
(Yh Gbg 300 yh-poäng) 

• Omsorgsassistent, specialkompetens inom funktionsnedsättningar  
(Yh Växjö 200 yh-poäng) 
 

• Aktiveringspedagog inom LSS  –  grav kognitiv funktionsnedsättning  
(Yh i Mölndal 400 yh-poäng) 

• LSS-handledare med spetskompetens i pedagogiskt förhållningssätt  
(Yh i Lund 200 yh-poäng) 

• Boendepedagog  
(Yh i Göteborg, Bräcke 200 yh-poäng) 
 

Högskolestudier motsvarande 60 högskolepoäng kan vara delar av en yrkesutbildning (t.ex. 
socionomprogrammet) eller enstaka kurser, men alla 60 poängen måste ha en direkt 

koppling till verksamhetsområdet. 
Som exempel på kurser kan nämnas: 
Handikappvetenskap (30 p) 
Handikappvetenskap med inriktning mot autismspektrum I och II (30 + 30 p) 

Roller och behov 
Båda rollerna stödassistent och stödpedagog skall finnas helt och hållet i det brukarnära 
arbetet och har inte olika nivå i linjen. Skillnaden i befattningarna stödpedagog och 
stödassistent ligger i kompetensnivå. Stödpedagogen har en fördjupad kunskap inom ett eller 
flera områden som direkt anknyter till arbetet och kan också ha en spetskompetens inom ett 
område t.ex. autism. Att på detta sätt bredda och fördjupa kompetensen kommer att höja 
kvaliteten på de insatser som den enskilde har rätt till. Liksom varje kommun har olika 
kvalitetsmål kommer kommunerna att ha olika mål när det gäller mixen av de båda rollerna 
där också arbetsplatsens behov styr hur många stödpedagoger det ska finnas i förhållande till 
stödassistenter. 
 
Arbetsuppgifter som i första hand tillhör stödpedagogrollen är: 

• Handledning av nyanställda och elever 
• Vid behov handleda/stödja stödassistenten i arbetet med social dokumentation och 

genomförandeplaner. 
• Omvärldsbevakning när det gäller funktionshinder, metoder och kommunikation 
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Primärt är det alltid erfarenhet och personlig kompetens som avgör vilka arbetsuppgifter man 
ansvarar för. Stödpedagogens ökade ansvar för vissa uppgifter kan vara olika på olika 
arbetsplatser och det kommer alltid an på närmaste chef att tydliggöra dem.  

Titelbytet 
Innan byte av titlar sker skall sedvanlig samverkan ske med fackliga företrädare.  
 
Närmaste chef ska tillsammans med personalavdelningen i kommunen BAS-löneplacera de 
två nya titlarna. En preliminär BAS-värdering har gjorts i Partille kommun där stödassistent 
ligger i box D och stödpedagog i box E. Varje kommun avgör i den lokala samverkan om ny 
lön skall följa med titelbytet eller om eventuella justeringar sker i kommande löneöversyn.  
 
Vidare behöver AID-koder för båda titlarna beställas. (Arbetsidentifikation kommuner och 
landsting AID, är ett system för gruppering av arbetsuppgifter som är avsedd för att kunna 
analysera lönebildningen på central och lokal nivå samt att ge underlag för viss planering.) I 
nuläget används AID-koden ”vårdare” (207021 och 207022) för de flesta av våra titlar, vilket 
medför att mycket av den centrala statistik som tas ut är missvisande. AID utgör grunden för 
den partsgemensamma lönestatistiken, vars främsta syfte är att förse parterna med ett 
gemensamt underlag till centrala och lokala förhandlingar. Därutöver ger statistiken allmän 
information om lönestrukturer, lönelägen, löneutveckling och sysselsättning.  
 
Då all personal byter titlar kommer några anställda ej att uppfylla kraven på grundläggande 
utbildning för titeln stödassistent. För några anställda kan det vara svårt att avgöra om kraven 
är uppfyllda, beroende på lång erfarenhet och att man fått vidareutbildning i sitt arbete. För att 
göra ”rätt” bedömning bör personalavdelningen finnas med i processen och givetvis också 
berörda fackförbund, genom den lokala samverkan. 
Varje enskild kommun beslutar om kraven för befintlig personal att erhålla titeln 
stödassistent. För de kommuner som kommer att erbjuda validering för befintlig personal så 
att kraven uppfylls, kan den gamla titeln med BAS-löneplacering kvarstå tills detta skett. 

Validering 
Vuxenutbildningen har i Partille kommun fått ett uppdrag att ta fram en valideringsutbildning 
liknande den som gjorts för äldreomsorgen i kommunen och som omfattar 1350 
gymnasiepoäng (GY11). Meriteas valideringsmodell (mot kurser i GY11 och ger 
gymnasiepoäng) har använts i Partille kommun, vilket innebär att kursen delas upp i 
delmoment som är en förutsättning för validering på arbetsplatsen. Handledare och lärare 
certifieras av Meritea. På motsvarande sätt kan andra kommuner genomföra validering. 
 
Utbildningen har följande upplägg: 

• En bedömningsvecka inne på skolan 
• Sex veckors validering på annan arbetsplats än den egna då valideringen av kunskap 

man redan har görs av en lärare från utbildningen och en handledare på arbetsstället. 
Varje elev får en individuell studieplan. 

• 32 veckor teoretisk utbildning en dag per vecka. 
 

Utbildningen för funktionshinderområdet kommer att bli en kombination av innehållet i barn- 
och fritidsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet med ämnen kopplade till 
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verksamhetsområdet. Vi har gått igenom Carpes Yrkeskrav (se www.projektcarpe.se) och 
kopplat dem till kurser inom de båda gymnasieprogrammen. De kurser som är aktuella är: 

• Lärande och utveckling 
• Kommunikation  
• Människor och miljöer 
• Socialt arbete 
• Grundläggande vård och omsorg 
• Specialpedagogik 1 
• Medicin 1 
• Psykologi 1 
• Vård och omsorgsarbete 
• Socialpedagogik 
• Friskvård och hälsa 

 
Efter genomgången valideringsutbildning har man den kompetens som krävs för titeln 
stödassistent. För ett avslutat gymnasieprogram med slutbetyg = gymnasiets yrkesexamen får 
medarbetaren (validanten) själv komplettera med bl.a. gymnasiegemensamma ämnen.  

Kvalitetssäkring av titlarna 
Kommunerna kommer efter denna överenskommelse om titlar, i framtiden att anställa 
personer som uppfyller utbildningskraven för titeln stödassistent eller stödpedagog. Detta för 
att kvalitetssäkra titlarna och underlätta för de anställda vid byte av kommun eller 
verksamhetsområde.  
De korttidsvikarier som inte uppfyller utbildningskraven bör anställas med en annan titel, 
förslagsvis den gamla titeln kommunen använt. Man bör redan vid anställningen av 
korttidsvikarier utan rätt utbildning, uppmärksamma dem på att de endast kan arbeta kortare 
tid i verksamheten om de inte skaffar rätt utbildning. Det är givetvis också en ekonomisk 
fråga att inte anställa personer som kommunen sen får bekosta utbildning/validering för.  

Konsekvenser av titelbyte 
Vi ser en rad vinster som kommer att påverka vårt verksamhetsområde positivt bl.a. 

• Verksamheten rustas för kommande rekryteringsbehov och för att möta nya 
målgrupper med förändrade krav på innehåll i insatserna. 

• Verksamhetens behov kommer att styra vilken kompetens som rekryteras vilket ger 
möjlighet för de som har stora och komplexa behov får personal med högre 
kompetensnivå. 

• Professionaliseringen av yrkesområdet drivs på. 
• Möjligheter att påverka utbildningsanordnare om innehåll i utbildningar. 
• Möjlighet att påverka Arbetsförmedlingen regionalt genom att samlad titulatur ger 

tydlig bild av arbetskraftsbehovet. 
• Större möjlighet till karriärvägar, till personlig utveckling och individuell 

löneutveckling inom funktionshinderområdet. 
• Tydligare yrkesidentitet bidrar till yrkesstolthet och därmed en ökad attraktion för 

yrket. 
• Personal- och lönestatistik kommer att förbättras avsevärt för Göteborgsregionen. 
• Påverkan på nationella aktörer och övriga kommuner att titelfrågan samordnas och 

förtydligas. 
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Överenskommelse 
Verksamhetscheferna inom funktionshinderområdet inom Göteborgsregionen (GR:s nätverk) 
kommer överens om att arbeta för ett införande av titlarna stödassistent och stödpedagog för 
baspersonal i verksamheten.  

• Varje enskild kommun kommer att ha sin egen tidplan för införandet av titlarna och 
agenda för hur det praktiskt genomförs.  

• Varje enskild kommun kommer att besluta om validering ska ske eller om all befintlig 
personal byter titel.  

• Varje enskild kommun ansvarar för att utarbeta beskrivning av titlarnas arbetsinnehåll 
och att tydliggöra de utbildningar som ligger till grund för titeln stödpedagog. 

• Varje enskild kommun kommer att besluta om eventuell annan titel för outbildad 
personal. 

• För framtida anställningar gäller att använda titlarna med de krav på utbildningsnivå 
som finns i detta dokument för att på så sätt kvalitetssäkra titlarna.  



 
 

YRKESKRAV 
Generella kunskaper för medarbetare inom 
verksamhetsområdet ”stöd och service till 
personer med funktionsnedsättning” 
Kortversion med yrkeskrav och ämnesområden 
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INLEDNING 
Verksamhetsområdet ”stöd och service till personer med funktionsnedsättning” är brett, 
heterogent samt svårt att beskriva och avgränsa på ett enkelt sätt. Verksamheterna riktar sig 
till en mycket bred målgrupp, med mycket skiftande behov. Detta får konsekvenser för dem 
som arbetar inom verksamhetsområdet. Att hitta en gemensam yrkesidentitet försvåras av 
verksamhetsområdets bredd och komplexitet. Vad är det för yrke? Är det flera olika yrken? 
Vilka kunskaper behövs för yrket/yrkena?  
 
Varför behövs Yrkeskrav? Den viktigaste förutsättningen för att kvalitet och intentioner som 
delaktighet och inflytande ska prägla utförandet är kompetens. Att ständigt utveckla och 
säkra kompetensen är en avgörande faktor för nyttan för varje enskild person som är i behov 
av en insats. En nytta som ytterst ska leda till jämlikhet och full delaktighet i samhällslivet. 
Det är också en viktig faktor för god samverkan med viktiga aktörer.  
 
Mellan åren 2003-2005 pågick ett projekt inom Stockholms län som kallades ”Modellarbets-
platser”. Syftet var att stärka och tydliggöra yrkesrollen inom vård- och omsorgsområdet. 
Man sökte svar på frågorna: Vad är det vi gör? Vad är det vi måste kunna? Hur kan vi synlig-
göra och värdera det vi kan och det vi behöver utveckla? Under projekttiden beslutade man 
att skilja på funktionshinderverksamheterna och äldreomsorgen eftersom verksamhetsom-
rådena är olika och därför ställer olika krav på dem som arbetar.  
 
Projektet ledde fram till en modell med sex yrkeskrav och i samverkan med ”kravmärkt yr-
kesroll” har yrkeskraven för funktionshinderområdet aktualiserats och bearbetats. 
 
Projekt CARPE startade 2009 och syftar bland annat till att göra verksamhetsområdet ”stöd 
och service till personer med funktionsnedsättning” både tydligare och synligare för olika 
grupper och på olika nivåer. Arbetet med att utveckla yrkeskrav för funktionshinderområdet 
fortsatte med hjälp av en arbetsgrupp som bestod av representanter från olika kommuner 
och olika typer av funktionshinderverksamheter. Innehållet har också diskuterats i olika fo-
rum och ur olika perspektiv för att ta tillvara mångas erfarenheter och få en bred förankring. 
Målsättningen har varit att formulera gemensamma yrkeskrav som beskriver de generella 
kunskaper som krävs för att arbeta inom verksamhetsområdet.   
 
Material är framtaget för att beskriva de kunskaper som behövs inom verksamhetsområdet 
”stöd och service till personer med funktionsnedsättning”. Kunskaperna som beskrivs avser 
generella kunskaper som alla bör ha, oavsett vilken typ av verksamhet man arbetar i. Gene-
rella Yrkeskrav som ska gälla för en bred heterogen målgrupp kan inte gälla i sin helhet för 
alla. Frågan om vilka kunskaper som är viktiga i just den verksamhet man arbetar i för att 
kunna tillgodose individers enskilda behov avgör vilka delar av Yrkeskraven som är relevanta 
och vilka man behöver fördjupa sig kring.  
För att erhålla dessa generella kunskaper krävs både teoretiska kunskaper och praktiska 
förmågor, vilket innebär att kunskaperna endast kan uppnås genom en kombination av trad-
itionellt lärande i form av utbildning och erfarenhetsbaserat lärande i form av att ha utfört 
arbetsuppgifter i en kontext. De generella kunskaperna som beskrivs här kan alltså inte upp-
nås genom att endast gå en grundutbildning. Man behöver också ha utövat yrket under en 
period. I många verksamheter behöver man också fördjupade kunskaper, eller spetskun-
skaper, utöver de generella kunskaper som beskrivs i detta material. 
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I denna reviderade upplaga (2014-01-08) finns verksamhetsområdet socialpsykiatri, som ger 
stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, med som del i de generella yrkeskraven. 
Vissa språkliga ändringar har också gjorts i texten. 
 

Läsanvisning 
I detta material finns endast de två översta nivåerna, det vill säga yrkeskraven och ämnes-
områdena med. Kunskapsmålen och lärandemålen beskrivs i det fullständiga materialet. 

Yrkeskraven är strukturerade på följande sätt:  
Det finns 6 övergripande yrkeskrav;  
Varje yrkeskrav innehåller ett antal ämnesområden  
Varje ämnesområde består av olika kunskapsmål  
Varje kunskapsmål bryts ner i ett antal olika lärandemål  
 

Under lärandemålen kan det finnas en förklarande 
text och/eller exempel på kunskaper som medar-
betaren bör ha.  
 
Syftet med texten är att förtydliga nivån på läran-
demålet, inte att detta är ”svaret” på lärandemålet. 
Medarbetaren ska ha en teoretisk förståelse som 
kan omsättas i handling. 
 
 
Lärandemålens nivåer 
För att nivån på den efterfrågade kunskapen ska bli tydlig är läran-
demålen formulerade enhetligt enligt följande: 
 
Praktiskt yrkeskunnande/yrkesutövning:   
- Kan utföra något                                                                                                                                                   
 

Teoretisk kunskap:  
- Kännedom om:   
Känner till ämnet, vet vad det handlar om kan beskriva det med några ord och till vem/vart 
man vänder sig för att få mer information..  
 
- Kunskap om:     
Vet vad som menas med ämnet och använder sig av kunskapen. Vet var information finns om 
man vill läsa ännu mer. Förstår vad det handlar om.  
 
- Insikt i:     
Ha en djupare kunskap och förståelse, kan göra egna reflektioner och jämförelser. Har gjort kunskapen 
till sin egen och kan förklara för andra.  
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Användningsområden 
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KONTAKT OCH SAMSPEL  
Lagstiftningen som gäller för verksamhetsområdet vilar på en humanistisk människosyn. Det 
innebär i korthet att alla människor är unika och har lika värde utifrån sin existens och inte 
utifrån sina funktioner. 
 

Den humanistiska människosynen blir synlig i verksamheterna genom möten mellan de som 
arbetar och de som behöver stöd/service/assistans. Bemötande och kommunikation är av-
görande i alla situationer då möten sker och det krävs kunskap och förmåga för att kunna 
klara detta på ett optimalt sätt. Bemötande innebär ett samspel mellan människor och den 
inställning personer har till varandra. Inom verksamheterna för personer med funktionsned-
sättning har människosyn och bemötande en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. 
 

I yrkesrollen ska alla medarbetare kunna skapa relation med och se individen och dennes 
behov. För detta krävs kunskap om både samhälleliga och individuella förutsättningar. I ar-
beten där man möter människor i behov av stöd till följd av en funktionsnedsättning är det 
särskilt viktigt med kunskaper om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i var-
dagen. Detta är avgörande för att medarbetare i verksamheterna ska kunna bidra till god 
livskvalitet och en positiv hälsoutveckling. 
  

Medarbetare ska kunna kommunicera med den som behöver stöd/service/assistans, oavsett 
om dennes möjligheter att kommunicera är reducerad eller inte, samt vara medveten om 
hur man själv använder sin kropp som kommunikationskanal. Det är viktigt att ha kunskap 
om till exempel psykisk ohälsa, missbruk och problemskapande beteende för att kunna för-
stå och bemöta särskilda behov och känslotillstånd hos personer med funktionsnedsättning.  
 

Yrkeskravet Kontakt och samspel handlar framför allt om kommunikation, bemötande och 
olika funktionsnedsättningar. Under detta yrkeskrav finns sex ämnesområden.     
 
Historia och traditioner 
För att kunna ge ett individuellt anpassat stöd behövs förståelse för varje persons unika 
sammanhang, både vad det gäller historia, nutid och framtid. Medarbetare behöver därför 
känna till hur samhället, levnadsvillkoren och kulturen såg ut förr samt hur det ser ut idag 
och i framtiden för personer med funktionsnedsättning. Medarbetare behöver också ha kun-
skap om hur olika faktorer, så som generation, kultur och religion, påverkar en människas 
vanor och behov. 
 

Vanor och behov 
För att ha förståelse för individen och kunna skapa en miljö och aktiviteter som tilltalar och 
stimulerar behöver man lära känna personerna som vistas i verksamheten. Medarbetare 
behöver ha kunskap i att lära känna individer och kunna ta reda på individuella behov, vanor 
och önskemål. Medarbetare behöver också ha kunskap att stimulera och värna den enskildes 
delaktighet och självbestämmande i planeringen av insatser och aktiviteter. 
 

Olika funktionsnedsättningar 
Olika funktionsnedsättningar utgör själva kärnan i alla verksamhet inom området eftersom 
alla personer som behöver stöd har någon form av funktionsnedsättning. Alla medarbetare 
behöver därför allmänna kunskaper om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser 
i vardagen för den enskilde. Oftast behövs också fördjupade kunskaper om just de funk-
tionsnedsättningar som medarbetaren möter i det dagliga arbetet. 
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Medarbetare inom verksamheterna behöver ha förståelse för hur människor i normala fall 
utvecklas och vilka svårigheter som kan uppstå om utvecklingen störs. Kognitiva svårigheter 
är mycket vanligt oavsett funktionsnedsättning. Medarbetare behöver kunskap om kognition 
och olika typer av stöd vid kognitiva svårigheter.  
 

Bemötande och förhållningssätt 
I varje möte mellan två människor är det viktigt att det finns ömsesidig respekt. I ett möte 
och en relation som utgår ifrån att den ena är i behov av stöd från den andra uppstår alltid 
ett maktförhållande. För medarbetare som ger detta stöd är det viktigt att vara medveten 
om maktförhållandet och hur man kan medverka i att skapa en så bra balans som möjligt. 
Det är viktigt att varje möte präglas av respekt för den enskildes individuella resurser och 
förmågor, samt en helhetssyn på den andres totala livssituation.  
 

I mötet med personer med funktionsnedsättning behövs kunskap om vad funktionsnedsätt-
ningen innebär och hur den påverkar individens syn på sig själv och sina livsvillkor. Medarbe-
taren behöver kunskap om hur man ska arbeta för att stärka den enskildes resurser, hur man 
bemöter olika känslor och hittar rätt nivå att kommunicera på. Funktionsnedsättning kan 
innebära ett annorlunda sätt att förstå och tolka intryck samt olika nivåer av känslomässigt- 
och kognitivt fungerande. Det kräver ett pedagogiskt förhållningssätt där medarbetaren be-
höver hitta rätt nivå och skapa förutsättningar för kommunikation på den nivå och det sätt 
som den enskilde behöver.  
 

Kvalité i verksamheten är beroende av varje möte mellan medarbetare och person med 
funktionsnedsättning.  
 

Kommunikation  
Kommunikation är avgörande för att mötet mellan två människor ska kunna bli bra. Alla som 
möter människor i sitt arbete behöver därför grundläggande kunskaper om kommunikation 
och kommunikationens betydelse. Vissa funktionsnedsättningar innebär dessutom att kom-
munikationsförmågan påverkas, både när det gäller att själv göra sig förstådd och att förstå 
andra. Skälet till kommunikationssvårigheter kan variera, men gemensamt är att kommuni-
kationen måste anpassas efter varje individs förmåga och att det är en viktig uppgift för 
medarbetaren att försäkra sig om att individen förstår och kan göra sig förstådd.  
 

Medarbetare behöver teoretiska kunskaper om orsakerna samt olika strategier och redskap 
för att kunna bemöta och stödja personer med olika typer av kommunikationssvårigheter. 
Det handlar om att göra många avväganden utifrån ett individuellt behov eller önskemål. 
 

Psykisk ohälsa, missbruk och problemskapande beteende  
Gemensamt för alla människor medarbetare möter i verksamheten är att de har någon form av 
funktionsnedsättning som gör att de behöver stöd i sin vardag. Utöver detta är det en mycket 
heterogen grupp som gör att medarbetare inom verksamheterna kan möta en mängd olika be-
teenden, levnadsförhållanden och situationer som ibland är direkt eller indirekt kopplade till 
funktionsnedsättningen. Det kan handla om psykisk ohälsa, missbruk eller beteenden som på 
olika sätt är skadliga för personen själv och ibland även för andra. 
 

Medarbetare behöver därför kunskap att känna igen dessa beteenden eller situationer samt 
kunskap att veta hur man kan hantera dem i verksamheten och arbeta för att göra det bättre 
och lättare för den enskilde. 
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AKTIVITETER OCH RELATIONER 
Att stödja till aktiviteter och relationer utgör en stor del i arbetet kring personer med funkt-
ionsnedsättning. Målet är att personer med funktionsnedsättningar, oavsett diagnos, ska 
uppnå bästa möjliga funktion och förmåga samt att förbättra förutsättningarna för delaktig-
het i vardagslivet. Det kan handla om att bibehålla förmågor. Det kan ibland också handla 
om att utifrån t ex. arbetsterapeuts eller sjukgymnasts instruktioner stödja vid rehabilite-
rande aktiviteter.  
 

De som arbetar inom verksamheterna för personer med funktionsnedsättning ska stödja och 
stimulera individens egen förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet. I detta ingår att 
kunna se fysiologiska och motoriska förändringar hos individen. Medarbetare ska kunna, i 
samarbete med sjukgymnast och/eller arbetsterapeut, hjälpa till med fysisk aktivering och se 
till att de hjälpmedel och kognitiva hjälpmedel personen behöver finns och används. Det är 
också viktigt att ha kunskap om hur man arbetar på ett tryggt och säkert sätt både för per-
sonen som har funktionsnedsättning och för medarbetaren själv.  
 

En viktig uppgift för medarbetare i verksamheter för personer med funktionsnedsättning är 
att stimulera och skapa förutsättningar för ett aktivt, meningsfullt och socialt liv. Medarbe-
tare ska kunna arrangera aktiviteter och stimulera sociala relationer. Vissa funktionsnedsätt-
ningar innebär att personen har svårt att skapa, bygga upp och behålla långvariga relationer. 
Personer med psykiska funktionsnedsättningar kan behöva stöd till återhämtning. Det inne-
bär att stödja brukaren att påbörja en process att återerövra makt över sitt eget liv. Medar-
betare har en viktig roll att skapa förutsättningar för ett rikt socialt liv utifrån varje individs 
behov och önskemål samtidigt som en helhet där balans mellan aktivitet och vila för varje 
individ är viktigt. Vet att personer med funktionsnedsättningar kan behöva stöd att hitta den 
balansen.  
 

Yrkeskravet Aktiviteter och relationer handlar främst om meningsfulla aktiviteter och goda 
sociala relationer. Under detta yrkeskrav finns fem ämnesområden. 
 
Motorik och fysiologi 
I arbete där man möter personer som har olika typer av funktionsnedsättningar är det viktigt 
att ha ett rehabiliterande/habiliterande förhållningssätt, vilket i korthet innebär: 
 

• att brukaren är subjekt i sin egen rehabilitering eller habilitering  
• att processen utgår från en helhetssyn (holism)  
• att processen har fokus på det friska (salutogenes) och konkreta problem samt är 

framtidsinriktad.   
 
Medarbetare behöver ha kunskap att ta tillvara individens egna resurser och förmågor i var-
dagssituationer, samt att stimulera till utveckling och förbättring av förmågorna i syfte att 
individen ska bli så självständig som möjligt. 
 

Det är av stor vikt att de som arbetar i verksamheterna för personer med funktionsnedsätt-
ningar kan arbeta ergonomiskt riktigt, då arbetet ibland är fysiskt påfrestande. Detta gäller i 
många olika situationer till exempel att sitta på ett riktigt sätt vid matningssituationer, bära 
matkassar eller att vara behjälplig vid förflyttningar. Det är också viktigt att känna till olika 
tekniska hjälpmedel, vem som ordinerar dem och hur man hanterar dem på ett respektfullt 
sätt gentemot den enskilde.  
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Fritid, kultur och meningsfulla aktiviteter 
Många personer med funktionsnedsättning behöver stöd att planera och genomföra aktivi-
teter både på sin arbetsplats/dagliga verksamhet och på sin fritid, samt att delta i olika kul-
turella arrangemang. Det är viktigt att medarbetare i verksamheterna förstår betydelsen av 
en aktiv och meningsfull tillvaro, oavsett om det handlar om arbete, daglig sysselsättning 
eller annan sysselsättning eller fritid. Medarbetarnas uppgift är ofta att stimulera och moti-
vera till aktivitet och att tillsammans med individen planera aktiviteter som motsvarar per-
sonens behov och önskemål.   
 

Social gemenskap 
En viktig uppgift för medarbetare inom verksamheter för personer med funktionsnedsätt-
ning är att vara ett stöd när det gäller social gemenskap. Vissa funktionsnedsättningar inne-
bär att personen själv har svårt att skapa, bygga upp och bevara relationer med andra. Det är 
därför av stor vikt att medarbetare kan stimulera, motivera och bidra till gemenskap och 
relationsbygge utifrån varje individs önskemål och behov. Medarbetare behöver också ha 
förståelse och kunskap att vara ett stöd när det gäller sex- och samlevnadsfrågor. 
 

Dialog med närstående 
Närstående, till exempel föräldrar, syskon, andra anhöriga och vänner, har ofta en viktig roll 
för en god livssituation och hög grad av livskvalité. För medarbetare i verksamheter för per-
soner med funktionsnedsättning är det därför viktigt att ha en god relation och dialog med 
de närstående som är betydelsefulla för den enskilde. Relationen och dialogen med närstå-
ende ska präglas av professionalism och respekt. Medarbetare behöver ha kunskap att ta 
ansvar för relationen med närstående i syfte att skapa goda förutsättningar enligt den en-
skildes önskemål. 
 

Hjälpmedel 
Många människor som har en funktionsnedsättning använder olika typer av hjälpmedel för 
att göra det lättare att använda nedsatta funktioner eller för att kompensera för dem. 
Hjälpmedel kan vara en förutsättning för delaktighet. Medarbetare inom funktionshinder-
verksamheterna behöver ofta vara ett stöd i användningen av hjälpmedel, och ibland också 
vara behjälplig när det gäller att erhålla rätt slags hjälpmedel. Det kan handla om att utifrån 
individens svårigheter förstå vilken typ av hjälpmedel som kan vara bra, och på vilket sätt 
individen kan få hjälpmedlet. Det kan också handla om att motivera användningen av hjälp-
medlet eller att medarbetaren själv använder hjälpmedlet tillsammans med individen.  
 

STÖD OCH SERVICE  
Inom verksamhetsområdet ”stöd och service till personer med funktionsnedsättning” före-
kommer många olika typer av verksamheter med olika uppdrag och målsättningar.  
 

Gemensamt för alla verksamheter är att de som får stöd och service har någon form av 
funktionsnedsättning som påverkar förmågan att självständigt klara sina vardagsaktiviteter. 
En viktig arbetsuppgift för medarbetare inom verksamheten är att stödja den enskilde i både 
det privata rummet, hemmet, och det offentliga. Detta innebär att arbetsuppgifter för med-
arbetare inom verksamhetsområdet till stor del är präglat av att ge stöd i ”vardagssysslor”, 
så som matlagning, städning, tvätt och kontakter med individens nätverk och det omgivande 
samhället.  
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Hur dessa arbetsuppgifter ska utföras beror på varje enskild individs förmåga, behov och 
önskemål. Ibland kan det handla om att ge ”full service”, alltså att utföra ”vardagssysslorna” 
utan individens medverkan. Men det kan också handla om att ”stå med händerna bakom 
ryggen”, alltså att finnas till hands medan individen självständigt utför ”vardagssysslorna”. 
Oavsett vilken nivå stödet ligger på finns en övergripande målsättning att underlätta och 
stödja varje individ till ett självständigt och kvalitativt liv.     
 

Medarbetare behöver ha kunskaper om dessa ”vardagssysslor”, både hur man praktiskt ut-
för dem och hur man kan motivera och stödja individens självständighet i utförandet. Det 
handlar om att ha kunskap om det närliggande samhället och om de aktörer/kontakter som 
kan vara viktiga för den enskilde. Det handlar också om att ha kunskap och praktisk förmåga 
att sköta i hemmet vanligt förekommande sysslor.     
 

Yrkeskravet Stöd och Service handlar främst om praktiskt stöd i vardagen. 
Under detta yrkeskrav finns två ämnesområden. 
 

Vardagskontakter 
Alla människor har ett flertal kontakter i sitt vardagsliv, allt ifrån kontakt med den närmsta 
familjen till mer formella kontakter med olika yrkesgrupper i samhället. Personer med funkt-
ionsnedsättning kan behöva stöd i dessa kontakter. Medarbetare inom verksamheterna be-
höver därför kunskaper om vilka kontakter som är aktuella och viktiga för den enskilde, men 
också om vilka kontakter som kan vara tänkbara utifrån den enskildes behov.   
 

Vardagsstöd  
Personer med funktionsnedsättning som behöver andra människors stöd i vardagen, har 
oftast stort behov av stöd i praktiska vardagssysslor såsom att ta hand om hemmet, laga 
mat, inköp och klädvård. Hur det praktiska vardagsstödet ser ut beror på individuella förut-
sättningar och förmågor hos den enskilde. Ibland kan det handla om att medarbetaren utför 
sysslorna åt individen men det kan också handla om att motivera individen att själv utföra 
sysslorna. Ofta består stödet av en kombination av att medarbetaren utför vissa delar och 
sedan vägleder och motiverar den enskilde utifrån dennes förmåga till självständighet.      
 

Medarbetare behöver ha kunskaper att själv utföra praktiska vardagssysslor, men också kunskaper 
i att vägleda och motivera utifrån individens förmåga till självständighet i vardagssysslorna.  
 

HÄLSOFRÄMJANDE 
Alla människor är beroende av sin hälsa för att uppnå sina mål i livet och för att uppleva hög 
grad av livskvalitet. Oavsett sjukdom och/eller funktionsnedsättning upplever alla människor 
någon grad av hälsa/ohälsa. En funktionsnedsättning i sig är inte detsamma som ohälsa, men 
bland personer med funktionsnedsättning är den självupplevda dåliga hälsan mer än tio 
gånger så vanlig som bland befolkningen i stort. De flesta personer som har en funktions-
nedsättning eller sjukdom kan uppleva god hälsa och hög grad av livskvalitet. Personer som i 
olika grad behöver stöd i sin vardag är dock mer eller mindre beroende av medarbetare som 
arbetar i verksamheterna för att uppnå så god hälsa som möjligt.  
 

Alla som arbetar inom yrken där man möter människor i behov av stöd har ett ansvar att 
skapa trygga miljöer där varje individ har möjlighet att må bra och känna välbefinnande, 
samt att undvika situationer som direkt eller indirekt riskerar individers liv och hälsa.  
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I allt arbete där man möter människor krävs därför kunskaper om hur människor fungerar, 
hur hälsa kan stärkas och hur ohälsa/sjukdom/skador kan förebyggas.  
 

För att stärka funktioner och skapa förutsättningar för goda livsvillkor behöver stödet utfor-
mas utifrån individuella behov och med respekt för den personliga integriteten och självbe-
stämmandet. Stöd kring personlig omvårdnad eller kring måltidssituationen bör utformas så 
att självständighet stimuleras.  
 

Vissa funktionsnedsättningar innebär också en ökad risk för olika medicinska komplikationer 
och/eller ökad sårbarhet inför olika sjukdomar/sjukdomstillstånd. Det är därför viktigt att 
noga följa hälsorelaterade förändringar och komplikationer hos varje individ. Oftast är det 
medarbetare som arbetar inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar, och 
som dagligen möter individen, som har möjlighet att upptäcka förändringar. Medarbetare 
behöver därför kunskaper för att observera hälsorelaterade förändringar och för att infor-
mera/rapportera till rätt person om förändringarna.  
 

Yrkeskravet Hälsofrämjande handlar främst om faktorer som bidrar till god hälsa och livskva-
litet, samt faktorer som handlar om ge en trygg och säker omvårdnad. Under detta yrkeskrav 
finns fem ämnesområden. 
 
Förebyggande och hälsofrämjande arbete 
En viktig uppgift för medarbetare inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning är 
att motivera och skapa förutsättningar för hälsosamma val i vardagen, samt skapa en trygg och 
säker miljö. Medarbetarens insatser ska bidra till en positiv hälsoutveckling hos den enskilde och 
dessutom vara präglat av respekt för den enskildes rätt att leva på det sätt han/hon själv har valt.  
 

Personlig omvårdnad 
Personlig omvårdnad kan utgöra en stor del av arbetet inom verksamheterna för personer 
med funktionsnedsättning. För detta krävs både teoretiska kunskaper och praktiska färdig-
heter. Teori och praktik tillsammans skapar en kompetens hos medarbetaren att kunna ut-
föra/ge stöd/assistera/vägleda den personliga omvårdnaden på ett respektfullt sätt; att vara 
jagstödjande och respektera integritet och självbestämmande. Det är viktigt att medarbetare 
förstår hur viktigt det är att personer med funktionsnedsättning medverkar och gör så myck-
et som möjligt självständigt för att utveckla och inte förlora sina förmågor, även om arbetet 
tar lite längre tid. Detta ska göras med respekt för den individuella förmågan hos varje en-
skild person. 
 

Måltider och näringslära 
Medarbetare inom verksamheterna för personer med funktionsnedsättning behöver ofta 
planera och tillreda måltider. Detta kräver kunskap om allt ifrån näringslära och läkemedels 
påverkan på aptiten, till hur mat tillreds och serveras på bästa sätt samt hur måltiderna bör 
fördelas över dygnet. Det är också viktigt att kunna skapa en måltidsmiljö som är lustfylld 
och trivsam både för enskilda individer och för grupper. Medarbetare behöver också kunna 
utföra matning och annan hjälp kring måltider på ett respektfullt sätt. 
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Hälso- och sjukvård 
I ett flertal verksamheter för personer med funktionsnedsättning arbetar medarbetarna i 
olika omfattning med kroppsnära omvårdnadsarbete. Det handlar om att stärka hälsa, lindra 
och förebygga sjukdomar och komplikationer. Arbetet består också av åtgärder för att und-
vika smittspridning och att med delegering administrera läkemedel och utföra enklare be-
handlingar. I första hand har medarbetare ansvar för att uppfatta och observera förändring-
ar samt informera/rapportera till rätt person (medicinsk expertis/profession). Medarbetare i 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning behöver kunskaper för att kunna ut-
föra dessa arbetsuppgifter. 
 

Läkemedel 
Inom verksamheterna för personer med funktionsnedsättning är läkemedelsutdelning en 
vanligt förekommande arbetsuppgift. Medarbetare behöver kunskap kring vanligt förekom-
mande läkemedel och deras biverkningar samt hur dessa läkemedel kan ges. 
 

PLANERING OCH ADMINISTRATION 
Viktigt för att säkerställa tryggheten och kvaliteten för den enskilde och för verksamheten, är 
att medarbetare inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning förstår vikten 
av och har kunskaper i planering, rapportering och dokumentation av arbetet.  
  

Då arbetet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning till stor del är händel-
sestyrt krävs förmåga att prioritera och fördela arbetet så att det som verkligen måste göras 
blir gjort.  
 

Medarbetare inom verksamheterna är ansvariga att sköta dokumentation och rapportering 
för att säkerställa att varje individ får sina behov mötta samt för att det ska kunna vara möj-
ligt att följa skeenden och händelser i de fall detta behövs. Medarbetare behöver därför ha 
kännedom om att det är lagar och anvisningar som styr arbetet med dokumentationen och 
även insikt i vad dessa lagar säger.  
 

Yrkeskravet Planering och administration handlar framför allt om verksamhetsplanering och 
social dokumentation. Under detta yrkeskrav finns två ämnesområden. 
 
Planera och prioritera i verksamheten 
Då arbetet inom verksamheterna för personer med funktionsnedsättning har relativt själv-
ständigt krävs det att medarbetare kan planera och prioritera. Under ett arbetspass inträffar 
ofta oförutsedda händelser som gör att medarbetare behöver planera om och omprioritera 
ordningsföljden på arbetet. Det är därför viktigt att medarbetare har kunskap om, och kan 
bedöma vad som kan vänta och vad som är akut. 
 

Dokumentera och rapportera 
Alla insatser enligt SoL och LSS ska hålla god kvalitet och regelbundet följas upp. Insatserna 
ska genomföras på ett tryggt och säkert sätt med hög grad av delaktighet för den enskilde. 
För att kvalitetssäkra och ständigt förbättra insatserna ställs höga krav på dokumentation 
och rapportering.  
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Medarbetare i verksamheter för personer med funktionsnedsättning behöver kunskaper att 
dokumentera både genomförandeplanering och löpande utveckling i det dagliga arbetet. Det 
är också viktigt att medarbetare har kunskap att rapportera till varandra och till andra yrkes-
grupper/professioner när det behövs. Dokumentationen och rapporteringen ska ske på ett 
säkert sätt för att värna den enskildes integritet.  

 

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN 
Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och 
utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.  
 

I yrkesrollen som medarbetare inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning 
ingår att samarbeta med kollegor och ledning och att känna till hur verksamheten är organi-
serad. Det är viktigt att känna till vilka lagar som styr arbetet och vilka mål som gäller inom 
organisationen och på arbetsplatsen.  
 

Arbetet innebär också att kunna planera och leda möten, att förstå vikten av samarbete och 
samverkan och ha kännedom om hur man själv påverkar och påverkas av andra och veta hur 
och varför konflikter ibland uppstår.  
 

Medarbetare måste ha kompetens att introducera/handleda, vara en förebild och kunna 
förmedla sitt yrkeskunnande samt hålla det aktuellt genom att regelbundet ta del av aktuell 
information och fakta. 
 

Yrkeskravet Utveckling av arbetsplatsen handlar främst om yrkesrollen och verksamhetsut-
veckling. Under detta yrkeskrav finns fyra ämnesområden. 
 
Styrning, mål och organisation  
Det är viktigt för medarbetare inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning 
att känna till de lagar, förordningar och föreskrifter som styr arbetet. För att kunna förstå 
hur beslut fattas och vad som påverkar arbetet i verksamheten och på arbetsplatsen är det 
viktigt att känna till organisationen man verkar inom. Eftersom mycket av arbetet inom verk-
samheterna är beroende av samarbete är det viktigt att känna till vad övriga arbetskamrater 
och yrkeskategorier har för kompetens samt att kunna arbeta i team. 
 

Kommunikation i yrkesrollen 
Det professionella förhållningssättet är mycket viktigt i arbetet inom verksamheterna för 
personer med funktionsnedsättning. Medarbetare ska kunna förhålla sig till både personer 
med funktionsnedsättning, deras närstående samt kollegor på ett yrkesmässigt sätt. Medar-
betare ställs ofta inför svåra etiska överväganden som kräver goda kunskaper om det egna 
ansvaret och yrkesrollen, samt förmåga till reflektion och självinsikt.  
 
Arbetet ställer också stora krav på samarbetsförmåga eftersom samverkan i team är ett krav. 
I alla arbetsgrupper och samarbetssituationer med andra, kan oenighet och konflikt uppstå. 
Genom att ha kunskaper om vad som sker i grupper och vid möten med andra människor, 
kan medarbetare se både den egna och andras roll i konflikten och därigenom nå en lösning.  
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Introduktion av nyanställda och studerande 
Alla medarbetare i verksamheter för personer med funktionsnedsättning har ett ansvar när 
nya medarbetare börjar och när studerande gör praktik på arbetsplatsen, genom att vara 
goda förebilder. Det är därför alla medarbetares ansvar att bidra till och ha kunskap i att ge 
en positiv och bra introduktion. För att nyanställda ska ges möjlighet att snabbt och säkert 
komma in i arbetet och för att studerande ska få en lärorik och givande praktik krävs en tyd-
lig och genomtänkt start samt ett fungerande handledarskap i det dagliga arbetet.  
 

Yrkes- och kvalitetsutveckling 
Alla verksamheter påverkas av omvärlden i olika grad. Verksamheterna för personer med 
funktionsnedsättning behöver ständigt utvecklas i takt med samhällsutvecklingen och för-
ändringar av regelverk och andra beslut som styr verksamheterna. För att verksamheternas 
kvalitet ska utvecklas och förbättras behöver alla medarbetare ha viss omvärldskunskap 
samt delta i kvalitets- och utvecklingsarbetet.  
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Anna Thomsson Enhetschef  Lidingö  
Ruth Aourell                          Enhetschef   Huddinge  
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Birgitta Lindh  Bitr. Enhetschef  Älvsjö SDF 
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Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

David Englund 
Handläggare 
033 353854 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-06-10 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00077 1.1.3.1 
 

  

 

Samrådsyttrande över detaljplan för Hestra Parkstad, 
Hestra 4:4 m.fl., Borås Stad 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker detaljplanen och översänder upprättat 
remissvar till Samhällsbyggnadsnämnden.        

Sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om detaljplan för 
Hestra Parkstad, Hestra 4:4 m.fl., Borås Stad. 

Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av tidigare skyddat 
byggnadsverk uppföra två nya flerbostadshus. Avsikten är att skapa en 
bebyggelsestruktur och arkitektonisk utformning som anpassar sig till landskap 
och kulturvärden inom gamla Hestra by. Detaljplanen syftar även till att bevara 
och skydda befintliga naturvärden. Detta säkerställs genom att kommunen 
förvärvar en del av fastighet Torpa-Hestra 4:4 för en eventuell framtida 
stadsdelspark inom Hestra Parkstad.   

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker detaljplanen, men vill framhålla vikten av 
att framkomlighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är 
god.      

Beslutsunderlag 
1. Inbjudan till samråd för detaljplan för Hestra Parkstad, Torpa Hestra 4:4, 
Borås Stad 
2. Planbeskrivning Torpa-Hestra 4:4 m.fl.                               

Beslutet expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Susanne Sprigg 
Tf Förvaltningschef 

 



VI HAR 
PLANER 
FÖR DITT 
OMRÅDE
och vi vill gärna veta 
vad du tycker om dem 
Till och med 14 Juni  
har du möjlighet att tycka till 
om en ny detaljplan för ditt 
närområde. Den 3/6 hålls också 
ett samrådsmöte i Hestra 
Midgårdsskolans matsal.

Du kan läsa mer och ta del av alla handlingar här: 
http://www.boras.se/detaljplan  
eller besök oss på Stadshuset, plan 6, Kungsgatan 55 
Du kan även ringa 072-142 42 28 eller 033-35 84 25  
så får du prata med ansvarig handläggare.



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ SBN/PL BN2014-1269 
BN2014-1269  

 
Inbjudan till samråd för detaljplan för Hestra Parkstad, Torpa 
Hestra 4:4, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 10 maj–14 juni.  
 
Syfte och område 
Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av tidigare skyddat 
byggnadsverk uppföra två nya flerbostadshus. Avsikten är att skapa en 
bebyggelsestruktur och arkitektonisk utformning som anpassar sig till landskap 
och kulturvärden inom gamla Hestra by. Detaljplanen syftar även till att bevara 
och skydda befintliga naturvärden. Detta säkerställs genom att kommunen 
förvärvar en del av fastighet Torpa-Hestra 4:4 för en eventuell framtida 
stadsdelspark inom Hestra Parkstad.  

Planområdet ligger i Hestra by i stadsdelen Hestra, norr om Symfonigatan intill 
Sonatgatans vändplats. Områdets storlek är cirka 5 500 kvadratmeter och består 
av ängsmark med visst inslag av bebyggelse i form av en lada. 

Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att 
ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi  
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Hestra Midgårdskolans matsal, 3 juni kl. 17:30–19:00. På 
mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 14 juni via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens  
diarienummer (BN2014-1269), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha 
synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka 
synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Plankonsult Karin Dahlin, tel: 072-142 42 28, e-post: karin.dahlin@boras.se 
Planarkitekt Johan Ekeblom, tel: 033-35 84 25, e-post: johan.ekeblom@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-05-09   



Detaljplan för del av Hestra Parkstad

Torpa-Hestra 4:4 m.fl.

BN 2014-1269

Plan-
beskrivning
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Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av tidigare 
skyddat byggnadsverk skapa möjlighet till uppförande av 
flerbostadshus. Planen reglerar bebyggelsestruktur och 
arkitektonisk utformning för att anpassa ny exploatering till 
landskap och kulturvärden.

Detaljplanen reglerar även allmän platsmark. Syftet är att 
bevara och skydda befintliga naturvärden vilket uppnås 
genom att kommunen förvärvar mark för allmänt ändamål. 
Genom att förtydliga huvudmannaskap åstadkoms ett 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen i enlighet 
med PBL. Planförslaget överensstämmer med intentionerna 
i översiktsplan för Borås Stad och ett genomförande av 
detaljplanen medför ingen betydande miljöpåverkan enligt 
PBL och Miljöbalken, 3, 4 och 5 kapitel.
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1. Inledning
Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av tidigare 
skyddat byggnadsverk uppföra två nya flerbostadshus. 
Avsikten är att skapa en bebyggelsestruktur och arkitektonisk 
utformning som anpassar sig till landskap och kulturvärden 
inom gamla Hestra by. 

Detaljplanen syftar även till att bevara och skydda befintliga 
naturvärden. Detta säkerställs genom att kommunen förvär‑
var en del av fastighet Torpa-Hestra 4:4 för en eventuell fram‑
tida stadsdelspark inom Hestra Parkstad. Denna del kommer 
att tas i anspråk som allmän plats och lösas in av kommunen. 
Planen skall tydliggöra fastighetsrättsliga och ekonomiska 
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplan.

Planområde
Planområdet ligger väster om Sonatgatan inom stadsdelen 
Hestra. Planområdets storlek är ca 5500 kvadratmeter och 
består av ängsmark med visst inslag av bebyggelse. Planområ‑
det angörs via Sonatgatan som har kommunalt huvudmanna‑
skap. Planområdet har en utbyggd infrastruktur för cyklister 
och gående. Detaljplanen berör fastigheterna Torpa-Hestra 
4:4 och Torpa-Hestra 4:3.   

Gällande detaljplan
Planområdet regleras av detaljplan P. 925 från 1994. Använd‑
ningen regleras till natur inom allmän platsmark och bostads‑
ändamål inom kvartersmark. Befintliga byggnader regleras 
med rivningsförbud och resterande kvartersmark regleras 
till prickmark. Gång och cykelvägar reserveras genom 
gemensamhetsanläggningar och markreservat. Strax norr 
om bostadsområdet finns en lokalgata för trafikinmatning. 
Inom planområdet finns ett område reserverat för allmänna 
underjordiska ledningar.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2014 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
till ändring av detaljplan. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 januari 2015 
§009 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta ny detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden framhöll 

i samband med beslutet, vikten av att skapa en bebyggelse‑
struktur och arkitektonisk utformning som anpassar sig till 
landskapet och kulturvärdena.  

Preliminär tidplan
Samråd  2 kvartalet 2019

Granskning 3 kvartalet 2019

Antagande 4 kvartalet 2019

Laga kraft 1 kvartalet 2020

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

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Bebyggelsen närmast planområdet är gles med ett fåtal 
friliggande bostadshus. Strukturen är typisk för 1800-talets 
jordbruksbebyggelse som utmärker sig genom placering av 
byggnader i förhållande till varandra och landskapet. Den 
äldre bevarade bebyggelsestrukturen ger platsen karaktär och 
kulturvärde. 

Bebyggelsen utanför planområdet är relativt tät och varierad. 
Bebyggelsestrukturen består av enklaver som bildar separata 
områden av radhus, parhus, kedjehus och punkthus. Områ‑
dena binds samman av gång- och cykelvägar som ger dess 
gemensamma struktur. 

Väster om planområdet ligger Hestra Parkstad från 1994 
års bostadsutställning. Området utgörs av Hestra Ringväg 
med omkringliggande rad- och flerbostadshus mellan 2 till 7 
våningar. Området är inspirerat såväl av trädgårdstadsidealet 
som av hus i parkidealet, med byggnader insprängda i omgi‑
vande kullar, ängsmarker och stengärdsgårdar. Inom Hestra 
Parkstad ligger även Hestra Midgård, ett stadsdelscentrum 
som upprätthåller servicefunktioner som grundskola, fritids‑
gård, restaurang och närbutik. 

Söder om planområdet finns den nyaste bostadsbebyggelsen 
i Hestra, Hestra Trädgårdsstad. Bebyggelsen utgörs av tät 
radhusbebyggelse med inslag av flerbostadshus längs knäckta 

Planbeskrivning
Detaljplan för del av Hestra Parkstad, Torpa-Hestra 4:4 m.fl., Borås Stad, upprättad den 03 maj 2019.
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Ladan på Torpa-Hestra 4:4

Flygbild över Hestra Parkstad där planområdet anas i övre högra hörnet
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längsgående kvartersgator. Byggnaderna varierar mellan 2 till 
5 våningar och utgår inte, till skillnad från Hestra Parkstad, 
från terräng eller landskap.  

Ny bebyggelse
Inom kvartersmark ges möjlighet till etablering av bostäder 
och tillhörande komplementbyggnader. Den nya bebyggelsen 
utformas med en öppen kvartersstruktur i anslutning till den 
förbipasserande gång- och cykelvägen. Byggnadsvolymerna 
består av två bostadslängor i tre våningar. Avsikten är att den 
nya bebyggelsen, genom sin placering och utformning, ska 
bibehålla viss del av platsens identitet och karaktär. 

Det nya bostadsområdet skapas nära busshållplatser och 
befintliga gång- och cykelvägar i syfte att uppmuntra till ett 
hållbart levnadssätt. Målpunkter skall lätt kunna nås till fots, 
med cykel eller med kollektivtrafik. 

Stadsbild och gestaltning
Planförslaget innebär att exploatering sker på redan ianspråk‑
tagen mark. Syftet är dels att begränsa ingrepp och dels att 
bevara karaktären av tidigare bebyggelse inom planområdet. 
Exploateringen innebär en förtätning av Hestra by. 

Gestaltningen av de nya byggnaderna ska ansluta till ladans 
uttryck och placering på tomten. Arkitekturen ska upplevas 
som tidlös och genom omsorgsfullt valda material knyta 
an till den omkringliggande bebyggelsen. Genom att ytan 
mellan bostadshusen närmast gång- och cykelvägen hålls fri 
från byggnader och hårdgjorda ytor behålls en del av tomtens 
öppna karaktär.

Historik och kulturmiljöer
Den ursprungliga bebyggelsen i Hestra och Byttorp härstam‑
mar från 1500-talet i samband med byarnas uppkomst strax 
väster om Viskan. Planområdet präglas av en yngre gårds‑
struktur från 1800-talets torpbebyggelse. Den oregelbundna 
kvartersstrukturen har formats genom gamla stenmurar och 
fägator i omgivande natur. 

Bostäderna närmast Symfonigatan har en stark anknytning 
till Hestra by enligt den kulturhistoriska värderingen som 
gjordes 1975. Fastigheterna och bebyggelsen utgör tillsam‑
mans den gamla jordbruksfastigheten med permanentboende 
och tillhörande ladugård. Byggnaderna fungerar idag som 
permanentboende med undantag för ladugården som idag 
inte nyttjas.

De danska husen i Hestra Parkstad från 1992 års bostadsut‑
ställning, ritade av Tegnestuen Vandkunsten, var vid tiden de 
byggdes stilbildande och vann även Kasper Sahlinpriset 1993. 
Vandkunsten ska ha blivit inspirerade av ladan på Torpa 
Hestra 4:4 både i dess placering och följsamhet i terrängen 
när de ritade husen. 

Befintligt bostadshus på grannfastigheten Torpa-Hestra 4:16

Ladans placering i terrängen

Exempel på hus av Tham & Videgård som lånat sin estetik från en ladugård

Danska husen i Hestra Parkstad
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Befintlig markhöjd

Befintlig markhöjd

Ansvarig: MD

Hestraparken Borås
Projektnr: 2515.145Fasader

HUS 1

Fasad Norr

Fasad Söder

Fasad Väster

Fasad Öster

1:100 A1 2019-03-21

Hestra Ringväg

NATUR

Cykelförråd
med sedumtak

Carport med
sedumtak

Cykelförråd
med sedumtak

Miljörum
Parkering

100 m40100 20 30 50

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 201x-xx-xx

Upprättad 201x-xx-xx

Mätklass II
Grundkarta

N

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

UTKAST 20
19

-03
-14

Förslag till situationsplan framtagen efter exploatörens skiss

Förslag till fasadutformning

Fasad mot sydöst, hus 1 Fasad mot nordost, hus 1

Fasad mot nordväst, hus 1 Fasad mot sydväst, hus 1
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Befintlig markhöjd

Befintlig markhöjd

Ansvarig: MD

Hestraparken Borås
Projektnr: 2515.145Fasader

HUS 2

Fasad Norr

Fasad Söder Fasad Väster

Fasad Öster

1:100 A1 2019-03-21

Ansvarig: MD

Hestraparken
Projektnr: 2515.145Långsektion 1:200 A1

HUS 1 & 2

 1 : 200
Hus 1 Långsektion

 1 : 200
Hus 2 långsektion

Längdsektion för hus 1, som visar förhållandet till omgivande bebyggelse

Längdsektion för hus 2, som visar förhållandet till omgivande bebyggelse

Fasad mot nordväst, hus 2 Fasad mot nordost, hus 2

Fasad mot sydost, hus 2 Fasad mot sydväst, hus 2

Visualisering



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 9

Ladan
Vid detaljplanearbetet 1996 gjordes bedömningen att den 
befintliga ladan utgjorde en viktig del i den kulturmiljö som 
finns på platsen. Ambitionen från såväl fastighetsägaren 
som från Borås Stad var att ge ladan en funktion som kunde 
inbringa intäkter som kunde täcka underhållskostnader och 
därmed säkra ett långsiktigt bevarande av byggnaden. Under 
de år som har förflutit har fastighetsägaren inte fått bygg‑
naden att fungera med någon ny användning och har sedan 
1996 inte haft några intäkter på byggnaden. 

Ladans konstruktion bedöms inte klara en ombyggnad till 
bostäder som var huvudtanken när planarbetet gjordes 1996. 
Troligtvis skulle en sådan ombyggnad innebära att merparten 
av byggnaden skulle behöva ersättas när en bostadsfunktion 
appliceras på den. Borås Stad har då gjort bedömningen 
att en nybyggd kopia av den befintliga ladan skulle urholka 
det kulturhistoriska värdet högst avsevärt och inte tillföra 
annat än ett bevarande av ett miljöskapande värde. En helt 
ny bostadsbyggnad med en liknande volym och karaktär, 

placerad på samma plats, skulle enligt Borås Stad vara ett 
ärligare sätt att berätta områdets utveckling och historia. 
Således tas q bort ur planen och ladan tillåts därmed rivas.

Tillgänglighet 
Tillgängligheten till och inom planområdet är god utan 
större nivåskillnader. Dessutom har planområdet en utbyggd 
gång- och cykelvägnät vilket underlättar tillgängligheten. 
Bostadshusens entréer placeras mot gata/gård med nära 
tillgång till parkeringar och uppställningsplatser. Planförsla‑
get innebär att tillgänglighet till natur och parkområden ökas 
genom att kommunen genom markförvärvet säkrar mark för 
en eventuell framtida stadsdelspark inom Hestra Parkstad.  

Ljus- och skuggförhållanden
Nedan presenteras en solstudie av planområdet. Från solstu‑
dien redovisas fyra tidpunkter på dygnet vid vårdagjämning/ 
höstdagjämning och fyra tidpunkter vid sommarsolståndet. 
Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen liten 
skuggning på omkringliggande byggnader och omgivning. 
Den största delen av skuggning från den nya bebyggelsen 
faller inom den egna fastigheten. 

Skugg förhållande, 20 mars kl. 9 Skugg förhållande, 20 mars kl. 12

Skugg förhållande, 20 mars kl. 15 Skugg förhållande, 20 mars kl. 18

Fasad mot nordost, hus 2

Fasad mot sydväst, hus 2



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN10

3. Gator och trafik
Gatunät
Gatunätet inom och i närheten av planområdet har utformats 
genom tidigare stigar och fägator. Strukturen är ett resultat 
av rörelsemönster mellan gårdar, ängsmark och omgivande 
skogsmark. Gatunätet för trafik inom Hestra består av en 
struktur av återvändsgator med undantag av Hestra Parkstad. 
Gatunätet inom Hestra Parkstad består av en ringväg 
omgiven av bebyggelsens kvartersgator som ansluter sig 
till Symfonigatan. Hestra Ringväg är stadsdelens viktigaste 
huvudgata som möjliggör angöring till servicefunktionerna i 
Hestra Midgård.

Gångtrafik
Planområdet har väl utbyggda gångvägar som samman‑
kopplar området med andra stadsdelar. Sonatgatan närmast 
planområdet har delvis separerad gångtrottoar, men används 
främst för blandtrafik. Särskilt viktiga gångvägar finns längs 

med Symfonigatan och är i vissa fall avskilda från vägen. Vid 
större förbindelsepunkter som exempelvis området söder om 
Hestra by separeras trafikslagen med en gångtunnel. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Planområdet ansluts till befintligt cykelvägnät via cykel‑
vägen som passerar planområdet. Cykelvägen är del av ett 
längre stråk från Kolbränningen (Byttorpssjön) i söder till 
Musikvägen i norr. Cykeltrafiken inom Hestra sker främst på 
cykel- och gångvägar längs Symfonigatan och Alingsåsvägen. 
Cykelvägarna är inte kontinuerliga utan förekommer ofta 
på ena sidan av gatan för att sedan övergå i blandtrafik på 
befintliga kvartersgator. Förutsättningarna till åtgärder som 
stimulerar cykling anses goda. 

Ny bebyggelse kräver enligt Borås cykelparkeringsnorm 25 
cykelparkeringar/1000 kvadratmeter BTA för flerbostadshus 

Skugg förhållande, 21 juni kl. 9 Skugg förhållande, 21 juni kl. 12

Skugg förhållande, 21 juni kl. 15 Skugg förhållande, 21 juni kl. 18
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i områden utanför centrum. Detta innebär 50 cykelparke‑
ringar, vilket motsvarar en yta på ca 60 kvadratmeter. Minst 
50 procent av cykelparkeringsplatserna ska placeras i närhet 
av entrén medan resterande placeras inomhus eller under tak 
och är lättillgängliga från markplan. Det finns goda förut‑
sättningar att lösa cykelparkeringen inom kvartersmark.

Kollektivtrafik
Planområdet har god försörjning av kollektivtrafik. Närmsta 
busshållplats ligger längs Symfonigatan ca 200 meter från 
planområdet. Hestra trafikeras idag av busslinje 8 som har 
sträckningen Hestra - Hulta ängar och omvänt. Avgångar 
sker tre gånger i timmen och det tar cirka 10 minuter till 
Borås resecentrum. Ytterligare busshållplatser finns längs 
Alingsåsvägen som trafikeras av expressbusslinje 550 som 
har sträckningen Borås - Alingsås och omvänt. 

Biltrafik och bilparkering 
Trafikförsörjningen inom och i nära angränsning till planom‑
rådet sker främst via Sonatgatan, som genom Serenadgatan 
når Symfonigatan och Alingsåsvägen. Befintliga trafikstruk‑
turer bevaras och Sonatgatan används fortsättningsvis till 
angöring för bebyggelse inom Hestra by. 

Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och 
därmed fler resor. Normalt brukar man räkna med att varje 
bostad alstrar cirka 4-6 bilförflyttningar per vardagsdygn. 
Den nya bebyggelsen innebär att Sonatgatans trafikalstring 
utökas med drygt 100 bilförflyttningar. Under arbetet med 
planprogrammet för Hestra togs en trafikanalys fram (Sweco, 
2016-10-04). Baserat på 2015 års trafiknivå är framkom‑
ligheten god mellan Symfonigatan och huvudlederna 
Göteborgsvägen och Alingsåsvägen. Dessutom anses inte en 
utbyggnad av Hestra innebära påfrestningar på korsningen 
Symfonigatan/Alingsåsvägen och framkomligheten kommer 

Översiktskarta - trafikstruktur
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fortsättningsvis vara god. På sikt kan en viss överbelastning 
ske i Byttorpsrondellen men inte med den exploateringsgrad 
som medges i planförslaget.

En översiktlig utredning har genomförts med Trafikverkets 
trafikalstringsverktyg. Den nya bebyggelsen innebär cirka 
150 nya färdresor per dygn. Av dessa sker 34 procent med 
bil, 11 procent med kollektivtrafik och drygt 50 procent 
går eller cyklar. Statistiken från alstringsverktyget ger en 
generaliserad indikation. En mer utförlig indikation presen‑
teras i åtgärdsvalsstudien Noden Borås från 2018. Enligt 
statistik för färdmedelsfördelningen kommer 64 procent 
av resorna utföras med bil, 17 procent med kollektivtrafik 
och 18 procent går eller cyklar. Bedömningen är att den nya 
bebyggelsens trafikalstring endast marginellt påverkar det 
statliga vägnätet. Ytterligare trafikutredning bedöms inte vara 
nödvändig. 

Den nya bebyggelsen beräknas behöva cirka 22 parkerings‑
platser. Planområdet anses ha goda förutsättningar för att 
kunna implementera reduceringsåtgärder. Ett önskvärt scena‑
rio är att man implementerar en hållbar livsstil vilket innebär 
åtgärder som främjar val av hållbara trafikslag, god mark‑
nadsföring av hållbart resande och en stadsplanering som 
stödjer hållbara resemedel. Om byggherren inte kan ordna de 
parkeringsplatser som krävs inom den egna fastigheten eller i 
annan gemensam anläggning, kan det vara möjligt att göra så 
kallade parkeringsköp. Parkeringsköp innebär att byggherren 
istället för att ordna parkeringsplatsen betalar en viss summa 
pengar per parkeringsplats till kommunen. Dessa medel 
avsätts till allmänna parkeringsanläggningar. Parkeringsköp 
sker genom avtal som tecknas mellan fastighetsägaren och 
kommunen, se genomförandebeskrivning.

Angöring och utfarter
Angöring sker via Sonatgatan, i fastighetens nordvästra hörn. 
För att kunna angöra fastigheten krävs visst markarbete. 
Dessutom krävs en mur i linje med fastighetsgräns, alternativt 
en spont som stabiliserar slänten och resulterar i att maximal 
fastighetsarea kan utnyttjas för infart och parkering. 

Riksintressen
Inga riksintressen berörs. Planområdet befinner sig utanför 
område för Götalandsbanan och riksväg 40, riksintresse för 
kommunikation påverkas således inte negativt.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området närmast Sonatgatan har en utbyggd infrastruktur 
av kommunalt vatten och avlopp. Ett säkerhetsavstånd om 

4 meter från ledningsrätt till förslagen byggrätt krävs för 
att inte påverka framtida ledningsnätet. U-området inom 
kvartersmark i planens sydvästra del säkerställer detta.  

Befintliga dagvattenledningar med tillhörande tillsynsbrun‑
nar ligger på cirka 1,5 – 2 meters djup och följer fastighetens 
sydvästra sida. Befintliga vattenledningar med tillhörande 
brandposter finns inom samma område. Området kan anslu‑
tas till kommunala ledningar för vatten och avlopp. En viss 
utbyggnad av spillvattenledningar kan komma att behövas i 
samband med exploatering av fastighet Torpa-Hestra 4:4. 

Dagvatten
Terrängen inom planområdet består av ängsmark med en 
svag sydvästlig sluttning med god förutsättning för fördröj‑
ning och rening. Avledning av dagvatten från lokala gator 
sker via dagvattenanslutningar och det nedgrävda ledningsnä‑
tet. Förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten 
är god. Dessutom finns en damm strax väster om fastighet 
Torpa-Hestra 4:3 för fördröjning och avledning av dagvatten. 

Ny hårdgjord yta tillkommer vid den nya exploateringen. De 
nya hårdgjorda ytorna skapas inom kvartersmark i planens 
norra del för att möjliggöra för angöring och parkering. 
Tanken är att ytan mellan bostadshusen närmast gång- och 
cykelvägen ska hållas fri från byggnader och hårdgjorda ytor 
för att möjliggöra fördröjning och infiltration av dagvatten. 

Exploateringen ska inte innebära ett högre flöde av dagvatten 
ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört 
med innan förändringen. Då fastigheten inte har utrymme 
för en hårdgjord yta större än 2500 kvadratmeter behöver 
inga fördröjningsåtgärder vidtas med exempelvis fördröj‑
ningsmagasin. 

Värme
Fjärrvärmesystemet är utbyggt i den delen av planområdet 
som berör exploateringen. Anslutning kan ske via fastighe‑
tens norra sida.

El, tele och fiber
Området har ett utbyggt elnät. Fastigheten ansluter sig till 
elledningar längs befintlig cykelväg, strax väster om planom‑
rådet. Ett kabelskåp finns invid befintlig cykelväg. Denna bör 
i samband med framtida åtgärder flyttas till ett mer lämpligt 
läge. 

Exploatören ansvarar för kostnaden för eventuell flytt 
av ledningar vid exploatering. Utformning och placering 
bestäms tillsammans med respektive ledningsägare, detta 
gäller för samtliga åtgärder och anslutningar.
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Avfall
Detaljplanen anses ha goda förutsättningar för att uppfylla en 
säker och miljövänlig avfallshantering. En återvinningsplats 
finns invid korsningen av Sonatgatan och Serenadgatan. 

Den nya bebyggelsen med cirka 20 lägenheter resulterar 
i ett platsbehov för 2000 liter producerat avfall. Dessa 
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och är tillgänglighetsanpassad. Ytterligare en lekplats finns 
utanför planområdet, strax öster om Lillesjön, intill Kornett‑
gatan. Vid sjön Kolbränningen söder om planområdet finns 
flera rekreativa platser som idrottsplats, badplats, grillplats 
och ett delvis elbelyst motionsspår för träning. 

I Hestra finns många olika naturmiljöer och inslag av 
kulturlandskap. Skogen erbjuder med sitt nät av stigar i 
kuperad terräng funktioner för rekreation. Stråket som binder 
samman Lillesjön och sjön Kolbränningen som passerar 
planområdet erbjuder en utvecklande och lärande upplevelse 
av befintlig kulturmiljö. Genom att ytan mellan bostadshusen 
närmast gång- och cykelvägen hålls fri från byggnader och 
hårdgjorda ytor bibehålls till viss del karaktären av öppen 
ängsmark i planområdets södra del. Detaljplanens ambition 
är att behålla och förstärka länken mellan Lillesjön, Hestra by 
och Kolbränningen. 

Fornlämningar och kulturminnen
Ett fornminne rakt söder om planområdet pekas ut i Riksan‑
tikvarieämbetets fornminnesregister. Området är klassat som 
bebyggelselämningar från medeltid. En förundersökning ut‑
fördes i oktober 2016 med avsikten att fastställa den berörda 
fornlämningens gräns gentemot fastigheten Torpa-Hestra 4:4. 
Utgrävningen avbröts dock då fornlämningen inom fastighe‑
ten var omrörd och därmed obefintlig. Länsstyrelsen med‑
delade att de ur antikvarisk synpunkt inte har något att erinra 
mot att den berörda marken inom detaljplanen tas i anspråk 
för avsett ändamål. 

Natur och vegetation
Omgivningarna runt planområdet är kuperade och består till 
stor del av barrskog på gamla utmarker. Inom planområdet, 
på de gamla inägomarkerna finns inslag av öppna ängar som 
tidigare använts för odling och som idag är inhägnat och 
används till bete. I angränsning till dessa områden finns 
inslag av lövträd. Landskapet har en svag sluttning mot söder 
med undantag av planområdets nordöstra delar som består av 
en blockrik terräng med en brantare sluttning. 

I nära angränsning till planområdet finns naturområden 
av riksintresse. Planförslaget har till syfte att bevara och 
skydda befintliga naturvärden. Kommunens intention är 
att i samband med genomförandet stärka planområdets 
naturvärden genom förening av utpekade naturområden i 
grönområdesplanen.

Biologisk mångfald
Inom och utanför planområdet finns platser för biologisk 
mångfald av lokalt och nationellt intresse. Norr och söder 
om planområdet finns grönområden som förbinds genom ett 
grönt stråk som passerar intill planområdet. Stråket är viktigt 
för djur- och växtlivets spridning och mångfald.  

volymer kan antingen placeras i komplementbyggnader eller i 
nedgrävda bottentömmande behållare i nära angränsning till 
vändplatsen på Sonatgatan.

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
Lek, rekreation och kulturlandskap
Väster om planområdet, cirka 160 meter från den nya bebyg‑
gelsen finns en lekplats. Lekplatsen nås genom befintliga 
stigar inom Hestra ängar. Lekplatsen renoverades 2009 
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Naturvärdesklass 4

Naturvärdesklass 3

Naturvärdesklass 2

Spridningsstråk

Stenmur

Lagenligt skyddad natur
Planområdet ligger i närheten av flera områden med höga 
eller mycket höga naturvärden. Öster om Alingsåsvägen finns 
naturreservatet Rya åsar, en urbergsrygg som hyser en mängd 
rödlistade arter och innehar naturvärdesklassning 1. Söder 
om planområdet finns ett område med naturvärdesklassning 
2. Området består av ett större välgallrat ekbestånd och utgör 
en naturlig fortsättning av Rya åsars lövskogar. 

En natur- och landskapsinventering har tagits fram för 
planprogrammet för Hestra (Melica, 2016-02-08) med syftet 
att översiktligt kartera och värdera, såväl ekologiska som 
upplevelsemässiga rekreativa värden i området. Utredningen 
pekar ut området kring Hestra bytomt, det vill säga vid Torpa 
Hestra 4:4 som det område som har högst naturvärden inom 

utredningsområdet. Sambanden kring Torpa Hestra 4:4 är 
också viktiga då värden inom detta område fortsätter, om än 
tunnas ut norrut mot Lillesjön och även söderut mot Hestra 
Parkstad och mot Rya åsars löv- och kulturlandskap. 

För att ytterligare inventera området kring Hestra bytomt 
och dess samband med närliggande områden har en fördju‑
pad naturvärdesinventering (NVI) enligt SIS-standard tagits 
fram (Melica, 2017-10-31). Inventeringen avgränsas till ett 
område från Lillesjön i norr, via Hestra by ner till ett område 
söder om Symfonigatan där de olika områdena har delats in 
efter naturvärdesklassning. Inom inventeringsområdet finns 
områdena med högst naturvärdesklassning, naturvärdesklass 
2, söder om planområdet och innefattar Hestra bys norra 
ädellövskogar och Hestra bys askallé.

Översiktskarta - naturvärden från naturvärdesinventering och spridningsstråk från grönområdesplanen
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Området för exploatering, Hestra By gårdshage har ett visst 
naturvärde vilket innebär naturvärdesklass 4. Området 
som är en beteshage är dominerad av gödslingsindikerande 
arter som hundäxing, smörblommor, teveronika, men även 
signalarten grönvit nattviol. Den delen av planområdet som 
inte ska exploateras, Hestra fårhagar, har ett påtagligt natur‑
värde vilket innebär naturvärdesklass 3. Området utgörs av 
svagt fårbetade hagar, tidigare sannolikt åkermark domine‑
rade av triviala ohävdsarter, men med inslag av hävdarter. 
Signalarter utgörs av ängsfryle, gökärt, liten blåklocka, 
käringtand och revfibbla. 

Naturvärdesinventeringen identifierar även generella 
skyddsbiotoper som i inventeringsområdet uteslutande består 
av stenmurar, varav en ligger inom planområdet. Stenmuren 
som ligger i planområdets sydöstra gräns är delvis skuggad av 
träd och täcks till hälften av mossor och lavar. 

Särskilt skyddsvärda träd har också inventerats och listats. 
Flera av dessa ligger strax söder om planområdet, i Hestra 
bys norra ädellövskogar och i Hestra bys askallé. Inget av de 
skyddsvärda inventerade träden ligger inom planområdet, 
men ett av träden som står på fastigheten Torpa Hestra 4:3, 
står så nära fastighetsgränsen att trädets skyddsavstånd på 
16 meter når in i planområdet. Trädet kommer inte påverkas 
negativt av planförslaget då marken i denna del inte får 
bebyggas. Men vid exploateringen av området måste trädets 
skyddsavstånd beaktas, så att trädet inte påverkas negativt i 
byggskedet.

Grönområdesplan
I grönområdesplanen klassas stadens grönområden enligt en 
fyrgradig skala. Planområdet ligger mittemellan två områden 
med klass II, vilket innebär att de är mycket viktiga grönom‑
råden och är oersättliga på lokal nivå. Norr om planområdet 
ligger Hestraparken som är ett skogsområde med nyckel‑
biotoper med höga besöks- och rekreationsvärden. Frilufts‑
området har ett utbyggt nätverk av stigar och motionsspår 
som sträcker sig från Ryssbybäck till Rya åsar. Strax söder 
om planområdet ligger området runt sjön Kolbränningen 
som också har klass II. Dessa två områden sammanbinds i 
grönområdesplanen med gröna pilar som symboliserar stråk 
som är viktiga för djur- och växtlivet. De gröna stråken har 
klassning II och fungerar som viktiga spridningskorridorer 
då de sammanbinder stadens grönområden med omgivande 
naturmark. Ett av de gröna stråken passerar precis intill 
planområdet. För att inte påverkas av ny exploatering bör de 
gröna stråken vara minst 20 meter breda och sammanhäng‑
ande.

Sammanfattningsvis innebär planförslaget att exploatering 
sker på den plats inom planområdet med lägst naturvärdes‑
klassning. Genom den begränsade exploateringen påverkas 

Gång- och cykelvägen genom planområdet

Gångstig genom Hestra ängar

Hestra askallé
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inte spridningskorridoren för djur- och växtlivet negativt. 
Området som exploateras får god tillgång till strövområden 
med stora naturvärden, mötesplatser och naturparker. 

Kompensationsåtgärder
I enlighet med Kommunstyrelsens beslut ska kompensations‑
åtgärder tillämpas med anledning av att området, genom de 
gröna stråken, är utpekat i Grönområdesplanen. 

Åtgärderna ska genomföras av exploatören för ianspråk‑
tagande av oexploaterad mark inom områden med visst 
naturvärde. Kompensationen föreslås bestå av värdehöjande 
åtgärder för det gröna stråk som finns utmed fastighet Torpa-
Hestra 4:4 västra sida genom att de befintliga stenmurarna 
röjs fram för att får mer solljus samt flyttning av fridlysta 
arter, exempelvis nattviolen. Kompensationsåtgärderna ska 
utföras i samband med byggnation. 

Geoteknik och Radon
En översiktlig geoteknisk undersökning har tagits fram (WSP 
2019-04-04). Enligt denna utgörs jorden generellt av ett tunt 
lager av mulljord på sandig morän som även innehåller silt 
och en del block. Moränens lagringstäthet kan förmodas 
vara relativt fast. Troligtvis finns fyllnadsjord under befintlig 
uthusbyggnad. Berget går i dagen i nordöstra delen av fastig‑
heten.

Grundvatten påträffades vintertid (december 2017) på drygt 
ett par meters djup men nivån varierar sannolikt under året. 
Byggbarheten är god under förutsättning att några enstaka 
förstärkningsåtgärder vidtas. Dessa åtgärder omfattar 
avschaktning av befintlig mullhaltig jord och fyllning under 
blivande byggnader och uppfyllningar, samt att förekom‑
mande jord med mycket lös till lös lagringstäthet packas.

Stabilitetsförhållandena är tillfredsställande och någon risk 
för spontana ras eller skred finns inte. Grundläggning av 
byggnader kan utföras med plattor på konventionellt sätt 
både på naturligt lagrad jord och på packad återfyllning efter 
urgrävning. Vid framtida projektering skall beaktas valet av 
golvnivåer och slänter mot befintliga fastigheter i norr och 
nordöst där slänter med lutning 1:1.5 kan utföras i aktuella 
jordlager. På begränsade djup finns även berg.

Vid planerade parkeringsytor i norr krävs med största sanno‑
likhet bergschakt. Vid eventuell jordschakt kan det istället 
krävas L-stöd. 

Förorenad mark
Det finns inget som tyder på att det finns risk för förekomst 
av markföroreningar då marken inom planområdet som ska 
exploateras tidigare har använts som jordbruks-/betesmark. 

Om det längre fram i processen uppkommer misstanke om 
att det finns föroreningar i marken skall en utredning som 
klargör detta tas fram.

6. Vatten
Inom planområdet finns inga vattenområden. Strax väster 
om planområdet invid fastighet Torpa-Hestra 4:3 finns 
en naturlig uppsamlingsplats för dagvatten som stundtals 
utvecklas till en mindre damm. Närmaste vattenområde är 
Lillesjön och Kolbränningen.

Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd. Närmaste vattenom‑
råde är Kolbränningen med 100 m strandskydd.

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

Miljökvalitetsnormer
Detaljplanen innebär visst utsläpp i samband med byggnation 
men generar inte några ytterligare miljöfarliga ämnen som 
kan påverka närliggande miljöer. Dagvatten omhändertas 
lokalt för att minska påverkan på grundvattnet. Ny bebyggel‑
se uppförs i nära anslutning till en utbyggd infrastruktur för 
trafik som uppmuntrar ett hållbart resande. Exploateringen 
innebär heller inte någon större trafikalstring vilket påverkar 
luftkvalitén negativt. 

Konsekvenserna av planens genomförande bedöms inte 
innebära att några miljökvalitetsnormer överskrids rörande 
grundvatten, ytvatten och luft (5 kapitlet MB).

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat 
släckvatten skapas men bedöms inte påverka något vatten‑
skyddsområde eller vattentäkt. Området kan med fördel ändå 
planeras på ett sådant sätt att släckvatten förhindras från att 
nå känsliga områden. Detta kan exempelvis göras genom att 
tillskapa fördröjningsytor såsom diken inom någon del av 
planområdet. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet 
förses med en ventil som kan stängas för att hindra att 
släckvatten sprids vid eventuell brand. Vilken lösning som 
blir aktuell avgörs i samband med bygglov. 

7. Sociala perspektiv
Detaljplanen innebär en förtätning av Hestra ängar och 
tillhörande kulturmiljöer. Planen säkerställer fortsatt 
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utveckling av stadsdelen samtidigt som man på sikt förstär‑
ker en plats för sociala möten mellan områden i Hestra. 
Den sociala gemenskapen inom Hestra ängar uppmuntras 
genom åtgärder som ökar tillgängligheten till landskapet 
och kulturmiljön. Den öppna gårdsstrukturen mot belysta 
promenadvänliga gator inbjuder till sociala aktiviteter och 
stärker platsens historia och identitet. 

Trygghet
Området kring Hestra by upplevs tryggt dels på grund av 
bebyggelsen och dels på grund av upplysta gång och cykelvä‑
gar. Den nya bebyggelsen innebär att området befolkas under 
dygnets alla timmar vilket ökar tryggheten ytterligare, både 
inom planområdet och i nära angränsning till det.

Mötesplatser
Platsen strax söder om planområdet är idag en naturlig 
mötesplats för boenden från Hestras olika områden. En 
viss upprustning kan behövas för att förstärka platsen som 
en mötesplats för interaktion. Åtgärderna kan bestå av 
iordningställande av sittplatser och upprustning av befintliga 
gång- och cykelvägar. 

kvartersmark utformas så att den uppfyller räddningstjänsten 
krav avseende bredd och lutning på vägen. Minsta tillåtna 
fria höjd under huset närmast vändplatsen är satt till 4 meter. 
Detta möjliggör för räddningstjänstens fordon att köra 
under huset och angöra det andra bostadshuset. Baksidan på 
detta hus blir dock svår att nå med bil och för utrymning på 
baksidan kommer det krävas uppställning med stegar, vilket 
fungerar då marken, efter genomförd exploatering, kommer 
att vara relativt plan.

Planområdet ska enligt handlingsplan för brandvattenförsörj‑
ning framtaget av Södra Älvsborgs räddningstjänst, brand‑
vattenförsörjas helst genom ett konventionellt system vilket 
innebär brandposter via det kommunala vattenledningsnätet. 
Flödeskapaciteten för respektive brandpost får inte under‑
stiga 600 liter/minut för flerbostadshus lägre än 4 våningar. 
Avståndet mellan objekt med brandrisk bör inte överstiga 150 
meter. Närmsta brandpost finns vid Symfonigatan och vid 
Hestra Ringväg, vilket innebär att avståndet inte överskrids.

Farligt gods
Närmaste led för farligt gods utgörs av Göteborgsvägen, 
riksväg 40 och Kust till kustbanan. Aktuellt avstånd till 
transportled för farligt gods är längre än 150 meter vilket 
innebär att länsstyrelsens riskhanteringsavstånd för markan‑
vändning för bostäder uppfylls.

Närmaste industriområde som kan medföra risker och stör‑
ningar ligger cirka en kilometer sydöst om planområdet. En 
riskutredning har tagits fram för planprogrammet för Hestra 

Planförslaget innebär en kvartersstruktur som är öppen mot 
befintlig gång och cykelväg. Innergården utformas på ett sätt 
som uppmuntrar möten. En allé vid fastighetens västra sida 
bidrar dessutom till att separera privata och offentliga rum 
utan att begränsa platsens genomsiktlighet. Inga hårdgjorda 
ytor för bilar skapas närmast befintlig gång och cykelväg, 
vilket kan förhindra och försvåra uppkomsten av naturliga 
mötesplatser.

8. Störningar på platsen
Brandrisk
Tillgängligheten för räddningstjänstens fordon är god, fram‑
förallt för bostadshuset närmast vändplatsen. Tillfarten på 

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:2000

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:2000

Vägbuller från väg 180. Ekvivalent ljudnivå.

Vägbuller från väg 180. Max ljudnivå. 

Mötesplatsen strax söder om planområdet



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN20

(Norconsult, 2013-09-13) för att utreda säkerhetsavstånd 
till störande verksamheter. Utredningen rekommenderar ett 
skyddsavstånd på ca 400 meter för bostäder. Aktuellt avstånd 
till industriområde innebär att rekommenderat säkerhetsav‑
stånd uppfylls. 

Buller och vibrationer
Då den planerade bostadsbebyggelsen ligger i ett bostads‑
område med återvändsgator och lite biltrafik är risken för 
buller- och vibrationsstörningar små. Närmsta betydande 
bullerkälla är väg 180, Alingsåsvägen. Symfonigatan söder 
om planområdet är områdets mest trafikerade lokalgata. Vid 
planläggning av kvarteret Kantaten söder om planområdet 
togs en bullerberäkning fram. I den går att utläsa att några 
högre ljudnivåer av vägbullret från Symfonigatan inte heller 
når planområdet.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen LOKALGATA visar att Sonatgatan ska ha 
kvar sin användning som kommunal gata. Lokalgatan är 
avsedd för både för fordonstrafik och för gång- och cykeltra‑
fik.

Bestämmelsen NATUR betyder att området ska ha kvar sin 
användning som naturområde. Området ska hållas öppet och 
ängsområdet bevaras. 

Utformning av allmän platsmark
Bestämmelsen äng innebär att området NATUR skall hållas 
öppet och att ängsområdet bevaras.

Kvartersmark
Bestämmelsen B (Bostäder) visar att på kvartersmark får 
endast bostäder uppföras. 

Begränsningar av markens bebyggande 
För att begränsa möjligheten att uppföra byggnader på 
kvartersmark är marken mellan byggnaderna reglerad med 
prickmark respektive korsmark. Prickmark innebär att inga 
byggnader får uppföras på marken. Korsmark innebär att 
mindre komplementbyggnader får uppföras, som till exempel 
carports, sophus och cykelställ under tak.

Utnyttjandegrad/fastighetsindelning 
Bestämmelsen e1 reglerar största byggnadsarea i kvadratme‑
ter.

Byggnadens höjd och utformning
Högsta totalhöjd i meter över stadens nollplan är satt till + 
211 och anger bostadsbebyggelsens maximala höjd inklusive 
till exempel skorstenar, master och hisschakt. 

Tillåten takvinkel är 30 grader. Detta för att knyta an till 
befintlig bostadsbebyggelse intill planområdet och till ladans 
tidigare utformning.

Bestämmelsen III föreskriver antal våningar och betyder att 
detaljplanen endast medger 3 våningar ovan mark. Vindsvå‑
ning får ej inredas. 

Bestämmelsen f1 innebär att hisschakt och ventilationsan‑
läggningar inte får sticka upp ovanför takets yta. Detta för att 
taken ska hållas fria från installationer och i uttryck knyta an 
till den äldre bebyggelsen intill planområdet. 

Bestämmelsen f2 reglerar balkonger och loftgångar. 
Balkonger får endast finnas mot innergård. Detta för att ge 
fasaderna mot omgivande bebyggelse ett stramare uttryck. 
Balkongerna får ej kraga ut mer än 1,5 meter från fasad. 
Loftgångar medges ej, då loftgångar harmonierar dåligt med 
den äldre bebyggelsen intill planområdet.

Bestämmelsen f3 reglerar takens utformning. Taken ska 
utföras som sadeltak med rött lertegel eller med bandtäckt 
plåt. Riktningen på taknocken ska vara samma som husets 
längdriktning. Bestämmelsen f4 reglerar byggnadernas 
fasadmaterial som ska utföras i trä och målas i matt, faluröd 
kulör. Syftet med bestämmelserna f3 och f4 är att den nya 
bebyggelsen ska anpassa sig till kulturvärdena på platsen. 

Bestämmelsen f5 reglerar byggnadens överbyggnad. Syftet är 
att tillåta en överbyggnad utan att begränsa möjligheterna till 
angöring för räddningstjänstens fordon. 

Bestämmelsen f6 reglerar komplementbyggnadernas 
takmaterial. Carports och garage utförs med sedumtak för 
att kompensera för ökningen av de hårdgjorda ytorna samt 
av estetiska skäl, då de blir synliga från fastigheten ovanför, 
Gånglåten 1. Uthus utförs med sedumtak eller med samma 
takmaterial som huvudbyggnaderna, för att smälta ihop med 
övrig bebyggelse.  

Markens anordnande
Bestämmelsen n1 reglerar att befintlig stenmur inom kvarters‑
mark ska bevaras.

Bestämmelsen n2 reglerar att nya synliga murar inom kvarter‑
smark utförs i natursten, för att anpassa sig till kulturvärdena 
på platsen.

Föreskriven höjd över nollplanet reglerar markens höjd för 
att säkerställa att delar av markens befintliga nivåer bibehålls 
samt att tillgängligheten inom kvartersmark uppfylls.
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Utfart, stängsel
Bestämmelsen om utfartsförbud reglerar att fastigheten 
Torpa-Hestra 4:4 inte får ha sin utfart mot befintlig cykelväg 
eller mot del av Sonatgatan i planens nordvästra del. 

Administrativa bestämmelser
Bestämmelsen u reglerar att marken ska vara tillgänglig för 
allmänna underjordiska ledningar. Detta betyder att marken 
inte kommer att tillhöra kommunen men att kommunen har 
rätt att ha åtkomst till sina ledningar där. 

Dagvatten ska omhändertas lokalt innebär att dagvattnet ska 
hanteras på den egna fastigheten och inte ledas ner i dagvat‑
tensystem eller avlopp.

Genomförandetiden är fem år och det innebär att detaljpla‑
nen ska genomföras inom fem år från den dagen planen har 
vunnit laga kraft.

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

10. Övergripande beslut
Vision 2025

Ett genomförande av detaljplan berör följande målområden i 
Vision 2025 som antogs av Borås Stad 2012.

»» Människor möts i Borås

Möten mellan människor är ett strategiskt mål i Borås Vision 
2025. I Hestra finns många utemiljöer som möjliggör spon‑
tana möten och samvaro för människor i alla åldrar. Planen 
leder till att fler kan flytta in i området som i sin tur kan bidra 
till nya möten och kunskapsutbyten.

»» Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

Planområdet ligger i ett kollektivtrafiknära läge med tillgång 
till gång- och cykelvägar vilket underlättar ett hållbart 
resande. Exploatering sker i en attraktiv miljö som erbjuder 
boende och besökare goda resvanor och alternativa kommu‑
nikationer som minskar belastningen på miljön. 

»» Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Området erbjuder boende ett rikt utbud av rekreationsmiljöer 
som exempelvis Lillesjön och Hestra ängar. Dessutom finns 
gott om naturområden i nära angränsning till planområdet. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen anger samhällsbyggnadsmål och spelregler 
för en hållbar utveckling av Borås Stad. Ett genomförande 
av detaljplanen berör följande utvecklingsstrategier nämnda i 
översiktsplan:

Styrkan kommer inifrån

Koncentrerat och sammanbundet

Mer mötesplatser och målpunkter

Grönt och blått runtom

Bygg för mer buss, cykel och gång 

Planområdet är i översiktsplanen utpekat som ett utveck‑
lingsområde på kort sikt utmed det prioriterade stråket 
Alingsåsvägen/Symfonigatan. Området skall särskilt främja 
ny bebyggelse. Attraktiva boenden ska utvecklas med närhet 
till naturområden. Utveckling av gång-, cykel- och kollek‑
tivtrafik ska stödja kopplingen mellan Hestra och centrala 
delarna av Borås.

Dessutom berörs strategin om stadsbyggnad och arkitektur. 
I översiktsplanen står att när den byggda miljön förändras 
krävs ett välavvägt förhållningssätt för att säkerställa en 
fortsatt förståelse av det historiska arvet samtidigt som 
man möjliggör nya arkitektoniska tillägg. Ambitionen med 
planens nya bebyggelse är att den ska påminna om ladans 
utformning och hänga ihop med den äldre bebyggelsen. Den 
nya bebyggelsen ska även vara robust, användbar och väl 
gestaltad som det står i översiktsplanen. 

Planprogram
Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 24 augusti 2017 
planprogram för Torpa-Hestra 4:1 m.fl. som riktlinjer för 
kommande detaljplanearbete. Planområdet är i planprogram‑
met för Hestra utpekat som en del av Hestra ängar. Området 
består av en känslig landskapstyp vars karaktär är unik och 
starkt kopplat till Hestras identitet. Området har även tidi‑
gare inspirerat områden som Hestra Parkstad. Ängsmarken, 
stenmurar och gamla stigar och fägator utpekas som särskilt 
viktiga inslag. Hestra ängar skall långsiktigt utvecklas för att 
göras mer tillgängligt för rekreation. Området skall även i 
framtiden kunna utvecklas till en stadsdelspark.
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Planprogrammets riktlinjer och principer anger ambitions- 
och kvalitetsnivåer som bör eftersträvas i samband med 
kommande detaljplaner. Ett genomförande av detaljplan 
berör särskilt följande stadsbyggnadsvärden:

Hållbart resande

Genomsläppliga kvarter

Nätverk av platser

Borås Stads miljömål
Borås Stads miljömål antogs 2012 där man valt att arbeta 
med prioriterade områden på lokal nivå. Detaljplanen berör 
särskilt följande miljömål:

»» Hållbar samhällsplanering

Detaljplanen innebär exploatering på delvis redan ianspråkta‑
gen mark vilket resulterar i att tillgången till gröna stråk och 
naturområden bevaras. Dessutom sker ny exploatering nära 
kollektivtrafikstråk. 

Klimatavtrycket från nya byggnader minskas genom 
byggnation med material som har liten klimatpåverkan som 
exempelvis trä och tegel. 

»» Hållbar natur

Detaljplanen innebär att större delen av områdets natur‑
resurser värnas och bevaras. Allmän platsmark regleras 
fortsättningsvis till natur för att reservera mark och stärka 
förutsättningarna för såväl friluftsliv som växt- och djurliv. 
Kompensationsåtgärder inom kvartersmark innebär att 
befintliga gröna strukturer bevaras och förstärks i möjligaste 
mån. 

»» Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås

Detaljplanens exploatering sker nära kollektivtrafikstråk 
vilket innebär att man främjar hållbara transporter, bland 
annat genom ett ökat kundunderlag för kollektivtrafiken. 
Med den direkta närheten till befintliga gång- och cykelstråk 
är möjligheten för cykelpendling god.

Möjligheten att ansluta bostäderna till fjärrvärme innebär att 
uppvärmningen kan bli fossilbränslefri och energieffektiv.

Miljömål
De nationella miljömålen beskriver den miljö som miljöarbe‑
tet nationellt ska leda till. Detaljplanen berör främst följande 
mål:

»» God bebyggd miljö

Utgångspunkten för planutformningen är att uppfylla kraven 
om en god bebyggd miljö. Detaljplanens genomförande 
innebär att natur- och kulturvärden tas till vara och utveck‑
las. Den nya bebyggelsen erbjuder goda livsmiljöer, nära till 
såväl natur som kulturmiljöer. Byggnader och anläggningar 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt för att 
uppnå en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser. 

»» Ett rikt djur- och växtliv

Genom att bevara den gröna länk som binder samman 
Ryssby och Rya åsar skapar man förutsättning för den 
biologiska mångfalden. Arternas livsmiljöer och ekosystemen 
skyddas genom att ingen ny mark tas i anspråk med undantag 
av mark inom kvartersmark med lägre naturvärdesklassning. 
Inga nya vägar byggs som försämrar förutsättningar för djur- 
och växters spridning. 

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik, till exempel under Bebyggelsestruktur, Buller eller 
Risk.

Undersökning om betydande miljöpåver-
kan
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Detaljplanens genomförande innebär en god hushåll‑
ning av mark, vatten och andra resurser som exempelvis 
infrastruktur. Planen genererar inte heller någon större 
mängd trafik, luftförorening eller andra risker. Inga miljökva‑
litetsnormer påverkas negativt.

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe‑
skrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning 

 » Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder, utförande 
och kostnader gällande byggnads- och anläggningsar‑
beten inom kvartersmark. Det innefattar byggnationer 
med tillhörande anläggningar och anslutningar, parke‑
ring samt in- och utfart till området. I exploatörens 
ansvar ligger även åtgärder kring vändplatsen m.m. 
på Sonatgatan samt eventuell flytt och kostnader av 
elledningar och kabelskåp vid cykelväg.
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 » Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av 
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och 
dagvatten. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

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

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

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

Avtal
Köpeavtal eller avtal om fastighetsreglering kommer att 
upprättas gällande del av Torpa-Hestra 4:4 som exploatören 
överlåter till Borås Stad.

Exploateringsavtal kommer upprättas mellan Borås Stad 
och fastighetsägaren till Torpa-Hestra 4:4. Avtalet kommer 
reglera åtgärder på allmän platsmark. Avtalet kommer även 
innehålla  kompensationsåtgärder i form av värdehöjande 
åtgärder för det gröna stråk som finns utmed planområdets 
västra sida vid Torpa-Hestra 4:4.

Innan detaljplanen antas ska både köpeavtal och exploate‑
ringsavtal undertecknas och godkännas av Kommunstyrel‑
sen. 

Vid bygglovsprövning ska fastighetsägare redovisa hur man 
avser att uppfylla kommunens krav på antal parkeringsplatser 
enligt gällande parkeringsnorm. Kan inte platserna tillgo‑
doses inom den egna fastigheten eller på annan närliggande 
fastighet genom långsiktigt avtal, kan parkeringsbehovet 
tillgodoses genom att fastighetsägaren tecknar ett parkerings‑
köpsavtal med kommunen. Behovet av antalet parkerings‑
platser som behöver friköpas bedöms vid bygglovsprövning

Ledningar 
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslut‑
ning till planområdet:

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

 » Borås Elnät AB, el

 » Borås Stad, belysning

 » Splitvision, fiber

 » Skanova, tele

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

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

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare Detaljplanen omfattar del av Borås Torpa-
Hestra 4:1 som ägs av Borås Stad och Borås Torpa-Hestra 4:4 
som är privatägd fastighet.

Fastighetskonsekvenser Torpa-Hestra 4:1 
Till fastigheten Torpa-Hestra 4:1 förvärvas ett område på ca 
2 500 kvm från Torpa-Hestra 4:4 som planläggs som allmän 
plats Lokalgata samt allmän plats Natur.

Fastighetskonsekvenser Torpa-Hestra 4:4 
Byggrätt för bostäder (B) tillskapas inom kvartersmarken för 
fastigheten Torpa-Hestra 4:4. Del av fastigheten Torpa-Hest‑
ra 4:4, ca 2 500 kvm, regleras in i Torpa-Hestra 4:1.

Ekonomi
Samtliga åtgärder inom kvartersmark bekostas av exploatö‑
ren. Det innebär samtliga utredningar, tillstånd och utbygg‑
nader av tekniska anläggningar samt byggnader. 

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

Detaljplanen tillskapar ny byggrätt för bostäder (B) inom 
kvartersmark för Torpa-Hestra 4:4, vilket ökar fastighetens 
marknadsvärde.

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

Borås Energi och Miljö AB (BEM) får kostnader för fram‑
dragning till tomtgräns/omläggning av vatten, spillvatten 
och dagvattenanläggningar. 

Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutnings‑
avgifter då byggnader inom planområdet ansluts till det 
allmänna va-nätet.

Borås Elnät AB får kostnader för framdragning av elled‑
ningar till tomtgräns.

Borås Elnät AB får intäkter genom anslutningsavgiften då 
nya byggnader ansluts till elnätet.
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Den eventuella flytt inklusive kostnader av elledningar och 
kabelskåp vid cykelväg regleras mellan Borås Elnät AB och 
exploatören.

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

Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighets‑
tid är begränsad. Under genomförandetiden får detaljplanen 
inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även 
efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller 
upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom 
planen behöver beaktas.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift debiteras ej vid bygglov.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Natur- och landskapsinventering Hestra, Borås (Melica, 
2016-02-08). 

 » Naturvärdesinventering kring Hestra by, Borås (Melica, 
2017-10-31).

 » PM 10153603, Kv. Kantaten, Trafikbullerberäkning 
(WSP, 2012-05-08)

 » Riskutredning Hestra 6, Borås Stad (Norconsult, 
2013-09-13)

 » Trafikanalys för nya bostäder i Hestra (Sweco, 2016-10-
04). 

 » Tekniskt PM Geoteknik för detaljplan (WSP, 2019-04-
04).

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  Karin Dahlin 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

 

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 25



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN26

Denna text ska få plats på ett uppslag. Välj de delar av texten 
som är rätt för din process och byt eventuellt bilden till 
bilden på nästa uppslag.

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

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

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

3. Var och hur görs en 

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

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 

som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

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

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

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

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller flera exempel på 
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är 
inte juridiskt bindande.

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut‑
sättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande. 

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

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

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

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu‑
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls‑
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

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

än processen för detaljplan, och kan godkännas direkt efter 
samråd. När planprogrammet är godkänt, kan vi göra en 
detaljplan. 

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

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

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk‑ 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 

Plansamråd Kommunicering 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 får planen laga kraft, 
om inte planen överkla-
gats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen fått 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 kommunicering 
skickas ärendet till 
Samhällbyggnadsnämn-
den eller Kommunfullmäk-
tige för antagande.

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

Det finns möjlighet att 
granska förslaget under 
två veckor och komma 
med synpunkter. För att få 
rätt att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. 
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granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

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

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

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

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

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

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

Ordlista

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

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

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 
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Plansamråd Kommunicering 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 får planen laga kraft, 
om inte planen överkla-
gats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen fått 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 kommunicering 
skickas ärendet till 
Samhällbyggnadsnämn-
den eller Kommunfullmäk-
tige för antagande.

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

Det finns möjlighet att 
granska förslaget under 
två veckor och komma 
med synpunkter. För att få 
rätt att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. 



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Marita Magnusson 
Handläggare 
033 358161 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-06-10 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00004 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.       

Delegationsbeslut 
1. Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 

Suzana Zustovic Karlsson, ansvarskod 307112, startdatum 2019-05-06 
Diana Mihajlovic, ansvarskod 308151, startdatum 2019-05-13 

2. 2019-04-03 
Protokoll Sociala omsorgsförvaltningens Lokala Samverkansgrupp – LSG 
Dnr SON 2019-00033 2.3.1.1 

3. 2019-05-02 
Protokoll Sociala omsorgsförvaltningens Lokala Samverkansgrupp – LSG 
Dnr SON 2019-00033 2.3.1.1 

4. 2019-05-03 
Utredning lex Sarah LSS avslutas 
Dnr SON 2019-00034 3.7.2.0 

5. 2019-05-06 
Protokoll Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp – FSG 
Dnr SON 2019-00013 2.3.1.1 

6. 2019-05-13 
Utredning lex Sarah LSS avslutas 
Dnr SON 2019-00048 3.7.2.0 

7. 2019-05-13 
Protokoll Sociala omsorgsnämndens socialutskott 

8. 2019-05-14 
Anmälan enligt lex Sarah LSS till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
Dnr SON 2019-00076 3.7.2.0 

              

Yvonne Persson 
Ordförande 

Susanne Sprigg 
T.f. förvaltningschef 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Marita Magnusson 
Handläggare 
033 358161 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-10 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00005 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 
1. 2019-05-03 

Beslut 2019-04-29 från Förvaltningsrätten i Jönköping,  
dnr FJO 2019/142 

2. 2019-05-07 
Beslut från Kommunstyrelsen 2019-04-23, § 161, redovisning av  
Borås Stads inkomna synpunkter 2018 
Dnr KS 2019-00205 1.4.2.1 

3. 2019-05-09 
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-04-25, § 79, personalekonomisk 
redovisning 2018 
Dnr KS 2019-00300 2.3.1.0 

4. 2019-05-09 
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-04-25, § 93, svar på motion från 
Alexander Andersson (C) och Maj-Britt Eckerström (C): Maten i 
kommunal verksamhet 
Dnr KS 2018-00161. 1.1.1.1 

5. 2019-05-09 
Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2438-19 

6. 2019-05-10 
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-04-25, § 81, enkäter gällande 
rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut kvartal 4 år 2018 
Dnr KS 2018-00342 3.7.2.25 

7. 2019-05-10 
Dom 2019-05-09 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 826-19 

8. 2019-05-10 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

9. 2019-05-13 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

10. 2019-05-23 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

11. 2019-05-28 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

 
               

 
Yvonne Persson 
Ordförande 

Susanne Sprigg 
T.f. förvaltningschef 
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