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Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00135 1.1.3.1 
 

  

 

Månadsuppföljning maj 2019 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna budgetuppföljning t.o.m. maj 

2019.       

Ärendet i sin helhet 

För perioden januari-maj 2019 redovisas ett resultat på 3,0 mnkr jämfört med 

budgeten för perioden, och för helåret prognostiseras ett nollresultat. 

För Centrala stödfunktioner är resurser avsatta men där kostnaderna beräknas 

komma senare under året. Helårsprognosen beräknas till ett nollresultat. 

Prognosen för Myndighetsverksamheten beräknas till 16,0 mnkr. Plusresultatet 

för perioden beror främst på färre utförda hemtjänsttimmar och belagda vobo-

platser än budgeterat.  

Området Hemtjänst prognostiserar ett resultat på -20,0 mnkr på årsbasis. 

Prognosen bygger på att framtagna handlingsplaner förväntas ge effekt för att 

komma i balans under året, men att kostnaden för sommarvikarier mm inte 

kommer kunna hämtas hem. 

Helårsprognosen för Vård- och omsorgsboende beräknas till noll. Resultatet 

för perioden är -3,0 mnkr då verksamheten har haft en hel del tomma platser.  

Hemsjukvårdens helårsprognos beräknas till ett nollresultat, om man bortser 

från inköp av inventarier i samband med flytten från Norrbyskolan till 

Trandögatan. Flytten i sig beräknas kosta 1,1 mnkr och skulle finansieras av 

föregående års ackumulerade resultat.  

Förebyggande verksamhet/IKT prognostiserar ett resultat på 0,7 mnkr, främst 

beroende på att IT vård och omsorg har lägre kostnader för privata utförare än 

budgeterat. 

Periodresultatet för Kost och vaktmästeri beror på släpande intäkter från 

Attendo. Prognosen beräknas till -0,4 mnkr vid årets slut beroende på den 

kostnadsökning det nya livsmedelsavtalet beräknas innebära. 

4,8 mnkr av bufferten behövs för att täcka prognostiserat underskott inom 

hemtjänsten. I övrigt beräknas bufferten att användas inom nämndens 

verksamheter. I dagsläget är dock inget användningsområde utpekat utan 

nämnden får fatta beslut om detta vid senare tillfälle.               
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1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamhetens nettokostnader 

  Nämndbudget 
Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
Avvikelse/

utfall 

Prognos    
avvikelse för 

helåret 

Centrala 
stödfunktioner 

112 925 46 340 40 337 6 003 0 

Politisk verksamhet 2 773 1 147 1 243 -96 0 

Myndighet 863 919 317 357 307 734 9 623 16 000 

Insatser i ordinärt 
boende 

60 754 43 114 59 179 -16 065 -20 000 

Vård- och 
omsorgsboende 

13 100 -684 2 280 -2 964 0 

Hälso- och sjukvård 221 680 85 022 84 023 999 -1 100 

Förebyggande/IT 50 891 20 879 18 654 2 225 700 

Kost och 
vaktmästeri 

9 180 2 826 3 641 -815 -400 

Buffert 9 878 4 115 0 4 115 4 800 

Nettokostnad totalt 1 345 100 520 116 517 091 3 025 0 

Kommunbidrag 1 345 100     

Resultat efter 
kommunbidrag 

0    0 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Resultat jämfört med 
tillgängliga medel 

0    0 

      

Ackumulerat resultat      

2 Centrala stödfunktioner 

Ekonomi 

Verksamheten beräknar ett nollresultat vid årets slut. I budgeten avsattes under centrala stödfunktioner 
resurser för bland annat kompetensutveckling och upphandling av trygghetslarm mm. Mycket av dessa 
kostnader kommer senare under året, varför det redovisade resultatet för perioden är så högt som +6,0 
mnkr. 

Kvalitet/medarbetare 

Stödfunktionerna stöttar verksamheterna i deras arbete med att uppnå sina respektive mål, och är i 
högsta grad inblandade i och många gånger drivande i förbättringsarbeten i hela organisationen. 
Funktionen har slutfört den utbildningssatsning inom demensvård som påbörjades under 2017. 
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3 Politisk verksamhet 

Ekonomi 

Verksamheten beräknas klara budgeten med ett nollresultat. 

Kvalitet 

Vård- och äldrenämnden har hittills under året haft sex nämndmöten då det även har varit förmöten 
med information om olika verksamhetsområden. Nämnden har tillsammans med förvaltningsledningen 
haft två introduktionsdagar på Grand Hotell i Borås. Avsikten är också att fortsätta tidigare års 
arbetssätt med information om olika verksamhetsområden på förmöten inför nämndmöten. 

4 Myndighet 

Ekonomi 

Myndighetens prognostiserar ett resultat om 18,7 mkr på helår och utfall per perioden är 9,6 mkr. 
Plusresultatet beror främst på färre utförda hemtjänsttimmar än budgeterat. I det prognostiserade 
resultatet ingår kostnader för socionomkonsulter som finns inne på myndighet för att täcka upp för 
vakanser. 

Verksamhetsposten hemtjänst redovisar ett plusresultat om 9,4 mkr kronor för perioden och 
prognosen är 19,0 mkr plus på helår. Aktuellt resultat beror på att Hemteamet inte har kommit upp i 
den utförda volym som myndighet budgeterat för samt att hemtjänsten inte utför myndighets beställda 
tid. Det är angeläget att beslut om hemtjänst är uppdaterade till det aktuella vårdbehovet, vilket 
myndighet har som målbild att uppnå. Från januari 2019 är det tillståndspliktigt att bedriva hemtjänst. 
Enligt uppgift från Borås stads LOV-utredare framkommer att alla de fyra kvarvarande privata 
hemtjänstföretagen har fullföljt en ansökan om tillstånd, vilket i sig berättigar dem att bedriva hemtjänst 
i avvaktan på IVO´s beslut gällande tillståndet. 

Verksamhetsposten dagverksamhet för dementa följer budgeterade nivåer och sedan en tid tillbaka är 
det så gott som fullbelagt på dagverksamheten, både vad gäller de över och under 65 år. Det har under 
2018 skett ett arbete i syfte att finna och motivera fler dementa personer att ta emot bistånd i form av 
dagverksamhet i ett tidigare skede, inte minst vad gäller de yngre dementa under 65 år. Idag är det åtta 
brukare under 65 år som har insatsformen dagverksamhet för yngre dementa, via Klubb Viskan. 

Verksamhetsposten korttid respektive växelvård redovisar för perioden ett underskott om 0,9 mnkr och 
prognostiserar ett underskott med -1,8 mkr, vilket är en förbättrad prognos sedan föregående månad. 
Det har under stora delar av 2018 varit ett hårt tryck på korttidsverksamheten och detta har fortsatt in i 
2019, särskilt vad avser demensplatserna. En anledning att det är fullbelagt på korttid/växelvård 
demens är att det också är fullt på vobo med demensinriktning. Förvaltningen ser över möjligheten att 
eventuellt omdana någon vobo-enhet från somatik till demens utifrån det långsiktiga behovet av fler 
demensplatser. 

2019 har behovet av antalet belagda vobo-platser budgeterats till totalt 838 stycken. Under maj månad 
har myndighet belagt 828 vobo-platser, vilket medför ett utfall för perioden på 2,0 mnkr. Prognosen på 
helår är +2,6 mkr, vilket är en något försämrad prognos sedan föregående månad då tendensen de 
senaste åren är att antalet vobo-beslut och placeringar ökar under sommarhalvåret. 

Kvalitet 

Äldreomsorgens myndighet arbetar sedan några år processorienterat, dels med en processorganisation, 
dels utifrån en kvalitetssäkrad myndighetsprocess. Utifrån de politiska riktlinjer som finns har 
vägledningar arbetats fram tillsammans med medarbetarna för att uppnå en jämlik, jämställd och 
likvärdig biståndshandläggning, utifrån individuella bedömningar och en skälig levnadsnivå. Arbete sker 
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hela tiden med att hålla medarbetare uppdaterade på myndighetsprocessen och att alla arbetar i linje 
med vad som beslutats. 

Uppföljningar och omprövningar av fattade beslut är en ständigt prioriterad fråga där verksamheten har 
svårt att nå fullt resultat med anledning av att bemanningsläget är utmanande. Att ha rätt beslut till rätt 
person vid rätt tillfälle är en viktig del i en kvalitetssäkrad myndighetsutövning, och arbetssättet 
säkerställer god ekonomisk hushållning, kvalitet och måluppfyllelse för enskilda brukare. 

Ett utvecklingsarbete som pågår är en genomlysning av taxa och avgifter för vård och omsorg, vilken 
beslutas om av Kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att förbättra hela årshjulet kring arbetet med 
avgifter då det är ett område som inte sett över på många år. Ett annat utvecklingsarbete som påbörjas 
är att göra översyn av nuvarande arbetssätt inom bostadsanpassningen, även det är ett område som inte 
genomlysts på många år och då det dessutom kom en ny lagstiftning inom området under 2018, Lag 
(2018:222) om bostadsanpassningsbidrag, är det särskilt angeläget att utveckla arbetssätten inom 
området. 

Övrigt utredningsarbete som pågår är att nämnden utreder huruvida förenklat beslutsfattande om 
hemtjänst ska införas samt förutsättningarna kring den nya möjligheten i socialtjänstlagen om 
biståndsbedömt trygghetsboende. Utöver detta arbetas det med att föra samman riktlinjer för 
hemtjänst, korttid, vobo samt regeln för anhörigstöd/hemvårdsbidrag till en för staden gemensam 
riktlinje/regel då vissa av dessa riktlinjer löper ut vid årsskiftet 2019/2020. 

Medarbetare 

Enheten arbetar så gott som konstant med rekrytering. Personalomsättningen pendlar mellan 10-15% 
men upplevs under det senaste året något lägre, kanske beroende på avslutsorsaken då fem avslut under 
2019 beror på pension. I övriga funktioner är myndigheten fulltalig. Enhetens sjukfrånvaro har under 
våren legat på 10%, vilket främst beror på ett antal medarbetare med långtidsfrånvaro. 

VÄF har antagit en övergripande strategiska kompetensförsörjningsplan. Myndighet arbetar med en 
specifik handlingsplan för alla yrkesgrupper inom myndighet men i synnerhet för bristyrkesgruppen 
biståndshandläggare. 

5 Insatser i ordinärt boende 

Ekonomi 

Området prognostiserar ett minusresultat på 20,0 mnkr på årsbasis totalt för verksamheterna hemtjänst, 
hemteam, larmorganisation och korttidsverksamheten. De framtagna handlingsplanerna har inte gett 
den snabba effekt som hade förväntats och verksamheterna kommer inte klara att hämta in 
underskottet som finns för årets fem första månader och de kostnader som kommer att komma för 
sommarens semestervikarier. Antalet dagar för bredvidgång har även utökats för helt nya 
semestervikarier som saknar erfarenhet av vård- och omsorg. 

Ca 6,5 % av den totalt arbetade som utgörs av personalaktiviteter (som introduktion och bredvidgång 
av nya medarbetare, utbildningar, möten etc.) följs nogsamt utifrån att detta påverkar brukartiden 
negativt. Jämförelsevis mot år 2018 har denna tid mer än fördubblats. Verksamheternas kostnad för 
kvalificerad övertid har minskats men har hittills inneburit en kostnad på drygt 1,5 mnkr. 
Implementering och införande av on-line inköp är genomfört för samtliga hemtjänstgrupper samt 
uppstart av två piloter för en ny applikation i mobilerna. I denna applikation ges möjlighet för 
medarbetarna att ta del av genomförandeplanen och att dokumentera händelser av vikt direkt på plats 
hemma hos brukarna, vilket förväntas påverka brukartiden positivt. Ett breddinförande kommer att ske 
under hösten för samtliga grupper. Utbildning gällande bemanningsekonomi och schemaläggning 
genomförs i början av juni månad för samtliga enhetschefer hemtjänst. Schemaombud och planerare 
utbildas efter sommaren. 

En nyckelfaktor för att uppnå 65% brukartid är att planeringsenheten levererar en optimerad och 
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realistisk planering där personalen i grupperna ger löpande återkoppling till planeringsenheten om de 
förändringar som behöver göras av insatsplaneringen så att planeringen följer brukarnas behov. 
Personalen behöver också följa planeringen och ge brukaren den tid som planerats och inte stressa 
vidare. Att personalen har de kompetenser som krävs efter verksamhetens behov (exempelvis körkort 
och delegering gällande hälso- och sjukvårdsinsatser är också av största vikt för god kontinuitet och 
hög brukartid. En annan nyckelfaktor är schemaläggning och att den utgår från verksamhetens behov. 

Korttidsenheternas beläggning under årets fem första månader skiljt sig åt beroende på inriktning. 
Inriktning demenssjukdom har haft en nästintill full beläggning medan inriktning somatik har haft en 
lägre beläggning. Dessa enheter har inte kunnat anpassa bemanningen fullt ut gentemot den minskade 
beläggningen. Sörmarksgatan 207 har också under perioder haft personer som haft mycket omfattande 
vård- och omsorgsbehov. 

Kvalitet 

Medarbetarna har varit delaktiga i framtagandet av "Insatser av god kvalitet" som tydliggör arbetssätt, 
"hur", för att nå måluppfyllelse. Fyra metodhandledare har börjat sin anställning under slutet av år 2018 
för att stödja verksamheten i förbättringsarbetet kopplat till mål och andra identifierade brister som 
exempelvis egenkontroll. 

Ett omtag har gjorts gällande genomförandeplaner där den enskilde ska vara delaktig vid upprättandet. 
Ett välkomstmaterial har tagits fram för att säkra att verksamheten ger all viktig information till nya 
personer som beviljats hemtjänst. Enhetschefer kommer att medverka vid första besöket tillsammans 
med medarbetare. 

Utbildningsinsatser gällande social dokumentation har startats upp och kommer att pågå löpande under 
hela året. Verksamheten har tagit fram en gemensam introduktionsutbildning för nya medarbetare, och 
även ökat antalet dagar för bredvidgång för nya medarbetare som inte har någon erfarenhet av vård och 
omsorg sedan tidigare. 

Medarbetare 

Bemanningssituationen för hemtjänsten har stabiliserats. Verksamheten har sedan januari månad börjat 
följa statistik på antal delade scheman (behöver göras när ersättare ej finns att tillgå) vilket påvisar en 
positiv tydlig trend att färre scheman delas vilket är glädjande både utifrån arbetsmiljö- och 
kvalitetsaspekt. 

Sjukfrånvaron för området totalt per siste april månad var 10,2 % i snitt gällande korttids- och 
långtidsfrånvaro. Fyra verksamheter har visat intresse att medverka i projekt "organisationshälsa" och 
kommer efter sommaren genomföra en arbetsmiljöscreening som ett första steg. 

31 medarbetare studerar kompetenslyftet för att få formell undersköterskeutbildning vilket 
verksamheten har en kostnad för under hela 2019. Införande av nya yrkestitlar pågår och sju personer 
varvar nu utbildning och praktik på korttidsenheterna Bodagatan 36 och Sörmarksgatan 207. 

Semesterrekrytering pågår för fullt, fortfarande saknas sökande som har körkort vilket krävs i de flesta 
av hemtjänstgrupperna. Verksamheten har, liksom föregående år, börjat ta fram en handlingsplan med 
olika åtgärder för att säkra sommaren om antalet sökande personer som rekryteras skulle vara för få 
mot vad verksamheten behöver. 

6 Vård- och omsorgsboende 

Ekonomi 

Verksamheten redovisar för perioden ett resultat på -3,0 mnkr, men prognostiserar ett nollresultat vid 
årets slut. 

Efterfrågan på somatiska platser har ökat under månaden och efterfrågan väntas öka i samband med 
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semesterperioden. Tidigare år har beläggning på boendena varit högre det andra halvåret och det finns 
tendenser att det kan bli så även i år. 

Det har blivit märkbart ekonomiskt för de somatiska enheterna som haft låg beläggning under första 
halvåret i kombination med många heltidsanställningar. Dessa enheter har haft problem med att fullt ut 
anpassa bemanningen efter sina ekonomiska förutsättningar. Tidigare år har statsbidraget för ökad 
bemanning kompenserat verksamheten vid liknande situationer, men nu får verksamheten själv bära 
kostnaderna för heltidsanställningar och borttagande av delade turer. 

Under maj månad ökade kostnaderna för timvikarier inom Vård- och omsorgsboende då flera enheter 
under april börjat introducera sommarvikarierna genom bredvidgång i verksamheten (kostnaderna 
släpar en månad). 

Kvalitet 

Planering för sommarens aktiviteter pågår för att nå målet om att de äldre ska känna meningsfullhet 
och delaktighet hela livet. Några verksamheter har tillgång till buss och planerar utflykter och andra 
aktiviteter för utevistelse. 

Personal 

Introduktion och handledning av sommarvikarier pågår sedan april. Rekryteringen har varit något 
lättare än befarat, samtidigt är verksamheten inte helt bemannad med vikarier ännu, utan 
rekryteringsarbetet för att lösa sommarsemestrarna pågår fortfarande. En handlingsplan finns om det 
inte lyckas fullt ut liksom om något skulle tillstöta som kan hota personalförsörjningen under 
sommarmånaderna. 

Alla verksamheter har kunnat bevilja sammanhängande semester för sin tillsvidareanställda personal. 

7 Hälso- och sjukvård 

Ekonomi 
Hälso- och  sjukvårdsverksamheten redovisar ett positivt utfall för perioden om 1,0 mnkr. Den positiva 
avvikelsen hör samman med vakanta tjänster inom framförallt rehabiliteringsverksamheten. 

För att klara den förestående sommaren och för att uppnå patientsäkerheten tillkommer kostnader för 
uppbokning av extern bemanning för samtliga legitimerade professioner. Återhållsamhet råder dock 
och verksamheterna samverkar bemanningsmässigt över gränserna. Kostnaden för extern bemanning 
via bemanningsföretag uppgår hittills i år till 1,4 mnkr att jämföra med föregående år 2,4 mnkr. 

I utfallet ingår, som tidigare rapporterats, kostnader för flytt av hälso- och sjukvårdspersonal från 
Norrbyskolan till Trandögatan 3, motsvarande 1,1 mnkr. Nämnden har fått godkänt att finansiera 
flyttkostnader via det ackumulerade överskottet från föregående år. 

Helårsprognosen beräknas till ett nollresultat bortsett från flyttkostnaderna. 

Kvalitet 
Arbetet fortsätter med införandet av digitala signeringslistor (MCSS) inom ordinärt boende och vid 
korttidsenheterna. Införandet, som förväntas leda till en ökad patientsäkerhet samt frigöra resurser för 
legitimerad personal, beräknas vara genomfört under v 41. 

En uppföljning av det riskförebyggande arbetet med att förebygga och upptäcka risker för undernäring, 
munhälsa, trycksår och fall visar att antalet genomförda riskbedömningar har ökat markant mot 
föregående år, vilket är positivt. 

Medarbetare 
Bemanningsläget inför sommaren är ansträngt. En sommarplanering pågår och kommer att fastställs 
och med hjälp av en rad åtgärder bedöms verksamheten kunna ge en säker hälso- och sjukvård. Bland 
annat har ett antal studenter som är i slutet av sin utbildning anställts under sommaren, resurser i 
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verksamhetens sjuksköterskepool har fördelats, bemanning från externa bemanningsföretag har bokats 
samt att tidigare anställda pensionerade medarbetare har anlitats. Prioriterings- och 
ärendehanteringslistor är fastställda för att säkra utförandet av hälso- och sjukvårdsinsatser. 

Med anledning av den långvariga ansträngda situationen inom rehab-verksamheten har en begäran sänts 
till Förhandlingsdelegationen med förslag om att ett tillfälligt lönetillägg beviljas för arbetsterapeuter 
och fysioterapeuter under fyra månader. Det extra tillägget grundas på utökat ansvarsområde under 
sommarmånaderna. 

Sjukstatistiken (kort och lång) ligger i april månad på 7,7 %, att jämföra med målet för förvaltningen 
som helhet som är 7,5 %. 

8 Förebyggande verksamhet/IT 

Ekonomi 

Totalt prognostiserar Förebyggande/IT ett överskott på 0,7 mnkr. Det beräknade resultatet härrör 
främst från IT-vård och omsorg, +1,1 mnkr på grund av att privata utförare har minskat betydligt och 
Viva-applikationen blev inte så kostsam som beräknat. 

Bodagatans dagverksamhet för personer med demenssjukdom prognostiserar ett underskott på cirka 
0,5 mnkr då inte platsantalet nyttjas fullt ut, speciellt på helgerna. 

Kvalitet 

Mötesplatserna har ökat på sitt besöksantal ytterligare, vilket förhoppningsvis leder till en bättre vardag 
för den enskilde, samt senarelägger insatser från kommunen. På i stort sett alla mötesplatser finns det 
volontärer som är engagerade, både som håller i egna aktiviteter och vissa som hjälper till vid av 
mötesplatsen anordnade aktiviteter. Mötesplatsen på Byttorp planeras flytta till Tullen (Fjällgatan) där 
hemtjänstens gamla lokaler kommer att nyttjas som mötesplats för seniorer. I detta område bor många 
seniorer och det ligger en busshållplats precis i anslutning till lokalen, så det finns alla förutsättningar att 
locka fler seniorer till den öppna mötesplatsen. 

Förebyggande hembesök (seniorhälsokonsulenterna) har vissa problem med att "hitta" personer att 
besöka. Deras huvuduppdrag är att arbeta för att bryta ofrivillig ensamhet. Nämnden prövar olika sätt 
för att nå ut till dessa seniorer och bland annat har 2000 flyers med information delats ut. 
Teknikgruppen informerar alla som får nytt larm om att funktionen finns och lämnar ut 
seniorhälsokonsulenternas kontaktuppgifter. Från och med maj månad kommer även en lista dras ur 
Viva (verksamhetssystemet) över de personer som har trygghetslarm som enda insats, för att nå denna 
grupp med information. 

Projektledarna och verksamhetsutvecklarna för välfärdsteknik arbetare vidare med förstudier, 
upphandling och införandet av olika digitala system för att frigöra värdeskapande tid för personalen. 
Pågående projekt är upphandling av trygghetshubb och välfärdsteknik, införande av digitala 
signeringslistor, Viva omsorgsapplikation, mobil dokumentation/Viva webb, samt inköp online. 

Medarbetare 

Från och med 2019-04-01 är tjänsten som syn-/hörselkonsulent överflyttad från Fritid- och 
folkhälsonämnden till Vård- och äldrenämnden. 

En ny projektledare och en ny verksamhetsutvecklare för välfärdsteknik är anställda under våren 2019, 
båda tjänsterna har varit vakanta under en period före tillsättandet. 

Sjukstatistiken för de första månaderna 2019 ligger på 5,85% totalt för hela enheten. 
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9 Kost och vaktmästeri 

Ekonomi 

Utfallet för perioden visar -0,8 mnkr, till stor del på grund av att intäkter släpar från Attendo. Från den 
1 maj började det nya livsmedelsavtalet att gälla och då med samordnad varudistribution. Prisbilden är 
tyvärr högre än beräknat, ca 8%, vilket innebär en högre kostnad än budgeterat för VÄF på ca 0,7 mnkr 
innevarande år. Verksamheten följer utvecklingen noga och kommer att ta fram en handlingsplan för 
att möta de ökade kostnaderna och återkommer till nämnden om läget. Prognosen för helåret är ändå -
0,4 mnkr, då verksamheten i nuläget har svårt att se att hela kostnadsökningen går att hämta hem under 
innevarande år. 

Kvalitet 

Resultatet vad gäller ekologiska inköp är för kostverksamheten 45% och totalt i VÄF ca 35%. 
Avdelningarna inom Vobo/korttid handlar en del varor från Ica City, som också är avtalsleverantör. 
Leverantören (ICA) kan i nuläget inte rapportera in statistik vad gäller ekologiska inköp till 
kostverksamhetens uppföljningssystem, vilket påverkar resultatet för ekologiska inköp. Verksamheten 
arbetar med att hitta en lösning för detta. 

Kostverksamheten fortsätter tillsammans med personal inom vård- och omsorgsboende med 
utvecklingsarbetet kopplat till måltiderna. Planeringen har startat för att växla över kyld mat från 
Sodexo till andra alternativ samt öka måltidskvaliteten för brukare inom hemtjänsten. Köket på 
restaruang Sjöboklint har startat upp med tillagning för att öka kvalitet för gästerna. Tidigare lagades 
maten på Duvan och transporterades till Sjöbo. 

Resursgruppen arbetar med att succesivt utöka servicen till hemtjänst och vård- och omsorgsboende 
vad gäller tvätt av kläder. Nämnden har gett LFF i uppdrag att hitta en lämplig lokal för en central 
tvättstuga. 

Medarbetare 

Sjukfrånvaro totalt för perioden är  8,3% vilket är ett sämre resultat jämfört med samma period 2018 
(6,2%). Långtidssjukskrivning står för ungefär hälften av sjukfrånvaron. 

10 Buffert 

Bufferten har minskats med 3,6 mnkr dels på grund av den reglering mellan VÄN och SON som 
Kommunstyrelsen fastställde i nämndbudgeten men också på grund av en beslutad omfördelning 
mellan berörda nämnder inom Kommunals avtalsområde. 

4,8 mnkr beräknas behöva täcka prognostiserade underskott inom verksamheterna. I övrigt beräknas 
bufferten att användas inom nämndens verksamheter. I dagsläget är dock inget användningsområde 
utpekat, utan nämnden får fatta beslut om detta vid ett senare möte om det blir aktuellt. 
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11 Verksamhetsmått 

11.1 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått 
Budget 
2019 

Utfall 2018 
Utfall Mar 
2019 

Utfall Apr 
2019 

Utfall Maj 
2019 

Antal brukare med hemtjänst, 
väf 

3 120 2 156 2 145 2 134 2 139 

Tid som utförs i egen regi 
hos brukare, timmar väf 

519 000 42 385 41 191 40 928 41 974 

Tid som utförs av privat 
utförare hos brukare enligt 
hemtjänstvalet, timmar väf 

138 000 10 868 10 114 8 141 7 988 

Antal utförda 
hemtjänsttimmar hos 
brukare, väf 

657 000 53 253 51 305 49 069 49 962 

Brukartid, % 65 56 58 57 57 

11.2 Vård- och omsorgsboende 

Verksamhetsmått 
Budget 
2019 

Utfall 2018 
Utfall Mar 
2019 

Utfall Apr 
2019 

Utfall Maj 
2019 

Antal belagda platser på 
vård- och omsorgsboende 

841 844 826 831 826 

Totalt antal platser 868 874 868 868 868 

Andel belagda platser av 
totalt antal platser, % 

96,3 96,6 95,1 95,8 95,2 

Antal tomma platser på vård- 
och omsorgsboende, egen 
regi 

 11 32 30 34 

Antal tomma platser på vård- 
och omsorgsboende, 
entreprenad 

 2 10 7 8 

11.3 Korttidsvård 

Verksamhetsmått 
Budget 
2019 

Utfall 2018 
Utfall Mar 
2019 

Utfall Apr 
2019 

Utfall Maj 
2019 

Antal belagda korttids-
/växelvårdsplatser 

80 75 84 79 73 

Totalt antal korttids-
/växelvårdsplatser 

82 82 82 82 82 

Andel belagda korttids-
/växelvårdsplatser % 

98 92 102 96 89 
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11.4 Hälso- och sjukvård 

Verksamhetsmått 
Budget 
2019 

Utfall 2018 
Utfall Mar 
2019 

Utfall Apr 
2019 

Utfall Maj 
2019 

Pågående HSL åtaganden 2 500 2 399 2 362 2 360 2 357 

11.5 Förebyggande 

Verksamhetsmått 
Budget 
2019 

Utfall 2018 
Utfall Mar 
2019 

Utfall Apr 
2019 

Utfall Maj 
2019 

Antal besök på mötesplatser 5 500 6 061 6 488 6 358 6 334 

Totalt antal belagda dygn på 
biståndsbedömd 
dagverksamhet 

13 000 1 298 1 035 1 138 1 082 

11.6 Egen organisation 

Verksamhetsmått 
Budget 
2019 

Utfall 2018 
Utfall Mar 
2019 

Utfall Apr 
2019 

Utfall Maj 
2019 

Personalomsättning, 
tillsvidareanställda i % (de 
senaste tolv månaderna) 

 14,1 14 13,8  

Sjukfrånvaro, % (de senaste 
tolv månaderna) 

 10 9,9 9,9  

 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johan Norbelie 
Handläggare 
033 355306 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-06-17 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00145 1.1.3.1 
 

  

 

Förenklat beslutsfattande, förutsättningar och 

konsekvenser 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden tar del av rapporten ”förenklat beslutsfattande, 

förutsättningar och konsekvenser av förenklat beslutsfattande i 

äldreomsorgen”.       

Ärendet i sin helhet 

Vård- och äldrenämnden har gett förvaltningen uppdraget att utreda 

förutsättningar och konsekvenser av en tillämpning av förenklat beslutsfattande 

enligt 4 kap 2a § socialtjänstlagen eller av en tillämpning av lagen om vissa 

kommunala befogenheter (härefter befogenhetslagen). 

Bakgrunden är en motion om ökad valfrihet och mindre byråkratisk biståndsbedömning 

för äldre (M, C, L, KD). Motionärerna vill öka äldres självbestämmande och 

valmöjligheter genom att återinföra förenklad biståndsbedömning i Borås. I 

motionen beskrivs att det är viktigt att garantera valfrihet, självbestämmande 

och delaktighet för den som behöver andras omsorg och stöd. Ytterligare en 

motion om valfrihet inom hemtjänsten (MP) berörs i denna utredning. Motionen 

föreslår att kommunen utreder möjligheterna att införa ”block- och 

nivåsystemet” inom hemtjänsten.  

Den 1 juli 2018 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen. Bestämmelsen 

har innebörden att socialnämnden utan föregående behovsprövning får erbjuda 

hemtjänst till äldre personer. Syftet är att ge kommuner möjlighet att bevilja 

äldre personer insatser inom äldreomsorg på ett enklare sätt. 

Att införa förenklat beslutsfattande medför inte per automatik 

kostnadsökningar. Om förändringen medför stora volymökningar, i antal 

brukare eller i antal timmar per brukare, kan kostnaderna öka. Det är osäkert att 

på förhand bedöma om insatserna kommer att nyttjas i större utsträckning än 

idag.  

Vård- och äldrenämnden behöver väga in den ekonomiska och demografiska 

utvecklingen och tillgången till arbetskraft i sitt beslut kring att införa någon 

form av förenkling av tillgången till socialtjänstens insatser. 
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Vård- och äldrenämnden behöver även ta ställning till om insatserna ska kunna 

utföras av andra befattningar eller medarbetare med annan kompetens än 

undersköterska och vårdbiträde. 

Om Vård- och äldrenämnden avser att införa förenklat beslutsfattande eller 

erbjuda insatser enligt befogenhetslagen förordar förvaltningen att det 

inledningsvis görs i liten omfattning med någon eller några få insatser. Den 

ålder som sedan beslutas om bör ligga i linje med den ålder då Boråsaren 

vanligtvis idag söker den föreslagna insatsen. 

Insatserna som beslutas om bör vara utformade som att det är stöd med t.ex. 

klädtvätt eller stöd med städning. 

Det bör inte definieras någon exakt tidsomfattning för insatserna som beviljas, 

det bör istället utgå från den tidsomfattning och regelbundenhet som tillämpas 

vid behovsbedömda insatser idag. Detta ger förutsättningar att få kontroll över 

kostnaderna.  

Att inte ange exakt tidsomfattning för insatserna innebär att block- och 

nivåmodellen inte kan tillämpas då den modellen förutsätter att brukaren har en 

viss tid att förfoga över.  

Rapporten delges Vård- och äldrenämndens pensionärsråd för yttrande 2019-

08-14.             

Beslutsunderlag 

1. . Förenklat beslutsfattande, förutsättningar och konsekvenser av 

förenklat beslutsfattande inom äldreomsorgen, rapport 2019-06-04.                                

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-06-12. 

Beslutet expedieras till 

1. Vård- och äldrenämndens pensionärsråd 
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Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Förenklat beslutsfattande 

Sammanfattning 

Vård- och äldrenämnden har gett förvaltningen uppdraget att utreda 

förutsättningar och konsekvenser av en tillämpning av förenklat beslutsfattande 

enligt 4 kap 2a § socialtjänstlagen eller av en tillämpning av lagen om vissa 

kommunala befogenheter (härefter befogenhetslagen). 

Bakgrunden är en motion om ökad valfrihet och mindre byråkratisk biståndsbedömning 

för äldre (M, C, L, KD). Motionärerna vill öka äldres självbestämmande och 

valmöjligheter genom att återinföra förenklad biståndsbedömning i Borås. I 

motionen beskrivs att det är viktigt att garantera valfrihet, självbestämmande 

och delaktighet för den som behöver andras omsorg och stöd. Ytterligare en 

motion om valfrihet inom hemtjänsten (MP) berörs i denna utredning. Motionen 

föreslår att kommunen utreder möjligheterna att införa ”block- och 

nivåsystemet” inom hemtjänsten.  

Den 1 juli 2018 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen. Bestämmelsen 

har innebörden att socialnämnden utan föregående behovsprövning får erbjuda 

hemtjänst till äldre personer. Syftet är att ge kommuner möjlighet att bevilja 

äldre personer insatser inom äldreomsorg på ett enklare sätt. 

Att införa förenklat beslutsfattande medför inte per automatik 

kostnadsökningar. Om förändringen medför stora volymökningar, i antal 

brukare eller i antal timmar per brukare, kan kostnaderna öka. Det är osäkert att 

på förhand bedöma om insatserna kommer att nyttjas i större utsträckning än 

idag.  

Vård- och äldrenämnden behöver väga in den ekonomiska och demografiska 

utvecklingen och tillgången till arbetskraft i sitt beslut kring att införa någon 

form av förenkling av tillgången till socialtjänstens insatser. 

Vård- och äldrenämnden behöver även ta ställning till om insatserna ska kunna 

utföras av andra befattningar eller medarbetare med annan kompetens än 

undersköterska och vårdbiträde. 

Om Vård- och äldrenämnden avser att införa förenklat beslutsfattande eller 

erbjuda insatser enligt befogenhetslagen förordar förvaltningen att det 

inledningsvis görs i liten omfattning med någon eller några få insatser. Den 

ålder som sedan beslutas om bör ligga i linje med den ålder då Boråsaren 

vanligtvis idag söker den föreslagna insatsen. 

Insatserna som beslutas om bör vara utformade som att det är stöd med t.ex. 

klädtvätt eller stöd med städning. 

Det bör inte definieras någon exakt tidsomfattning för insatserna som beviljas, 

det bör istället utgå från den tidsomfattning och regelbundenhet som tillämpas 

vid behovsbedömda insatser idag. Detta ger förutsättningar att få kontroll över 

kostnaderna.  

Att inte ange exakt tidsomfattning för insatserna innebär att block- och 

nivåmodellen inte kan tillämpas då den modellen förutsätter att brukaren har en 

viss tid att förfoga över. 
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Förenklat beslutsfattande 

 

 

1 Uppdrag och syfte 

Vård- och äldrenämnden har gett förvaltningen uppdraget att utreda 

förutsättningar och konsekvenser av en tillämpning av förenklat beslutsfattande 

enligt 4 kap 2a § socialtjänstlagen eller av en tillämpning av lagen om vissa 

kommunala befogenheter (härefter befogenhetslagen). Utredningen ska redovisas 

senast den 30 juni 2019. 

Bakgrunden är en motion om ökad valfrihet och mindre byråkratisk biståndsbedömning 

för äldre (M, C, L, KD) daterad 2018-01-08. Motionärerna vill öka äldres 

självbestämmande och valmöjligheter genom att återinföra förenklad 

biståndsbedömning i Borås. I motionen beskrivs att det är viktigt att garantera 

valfrihet, självbestämmande och delaktighet för den som behöver andras 

omsorg och stöd.  

Ytterligare en motion om valfrihet inom hemtjänsten (MP) berörs i denna 

utredning. Motionen föreslår att kommunen utreder möjligheterna att införa 

”block-och nivåsystemet” inom hemtjänsten. Modellen innebär att brukaren 

utifrån en bedömning kan få den hjälp brukaren själv vill ha inom en viss 

ram/nivå. Detta ökar medbestämmandet vilket är viktigt för livskvaliteten, 

enligt motionärerna. 

 

2 Bakgrund 

Den 1 juli 2018 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen. Bestämmelsen 

har innebörden att socialnämnden utan föregående behovsprövning får erbjuda 

hemtjänst till äldre personer. 

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

äldreomsorg på ett enklare sätt. Kommunen ska följa upp insatserna som har 

erbjudits med utgångspunkt i kommunens riktlinjer, insatsernas kvalitet och 

värdegrunden för äldre. Korttidsplats ska inte kunna erbjudas utan 

behovsprövning. 

Flera kommuner, däribland Borås, har tidigare tillämpat olika varianter av 

förenklat beslutsfattande. Borås upphörde med detta 2014 eftersom det inte var 

förenligt med socialtjänstlagen. Socialstyrelsen menade att de kommuner som 

ville tillhandahålla serviceinsatser för äldre utan behovsprövning skulle tillämpa 

befogenhetslagen i stället. 

Enligt befogenhetslagen kan kommuner erbjuda personer över 67 år vissa 

tjänster i syfte att förebygga skador, olycksfall samt främja hälsa, och som inte 

utgör personlig omvårdnad. Därför är det relevant att även utreda vilka 

möjligheter denna lagstiftning kan ge.  

Under 2012 presenterade Socialstyrelsen en modell för ett behovsinriktat och 

systematiskt arbetssätt inom socialtjänsten (nuvarande Individens behov i 

centrum – IBIC). I och med detta förtydligades viljeinriktningen att gå från 

insatsstyrd till behovsstyrd äldreomsorg. 
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Syftet med IBIC var att identifiera och beskriva individens behov av hjälp och 

stöd och att behoven skulle styra vilka insatser som skulle erbjudas och hur de 

skulle utformas. IBIC skulle medföra att den äldre och dennes närstående gavs 

större möjlighet att medverka i utredning, planering och uppföljning av sina 

insatser. Äldreomsorgen skulle bli mer likvärdig och rättssäker.   

3 Beskrivning av nuläge 

Vård- och äldrenämnden ska bedriva en jämställd, jämlik och likvärdig vård och 

omsorg. För att säkerställa att detta efterlevs har Vård- och äldrenämnden, 

enligt Borås Stads rekommendation om processorienterad organisation, valt 

metoden processkartläggning av alla de dagligen pågående processerna.  

Borås Stad har de senaste åren genomgått en omorganisation från stadsdelar till 

facknämnder. Detta har medfört ett arbete med kvalitetssäkring av 

myndighetsprocessen, framtagande av gemensamma rutiner och strävan efter 

samsyn i bedömning av behov i hela äldreomsorgen. 

I Vård- och äldrenämnden råder ett stort rekryteringsbehov, särskilt 

undersköterskor till hemtjänsten. Det innebär att grundbemanningen är svår att 

tillgodose vilket tidvis medför att det finns svårigheter att finna personal till 

biståndsbedömda insatser. Det har bland annat medfört att personer med 

beslut om hemtjänstinsatser vid vissa tillfällen har behövt placeras på temporära 

korttidsplatser.  

Borås Stad erbjuder idag flera allmänt riktade insatser som inte kräver 

behovsprövning. Detta är ett område som utvecklas och utökas. Allmänt 

riktade insatser som idag finns att tillgå är demensteam, anhörigkonsulent, 

öppna mötesplatser, hembesök av seniorhälsokonsulenter, fixartjänst och 

besöksverksamhet. Fixartjänsten som erbjuds är en tillämpning av lagen om 

kommunala befogenheter och det utförs inom Arbetslivsförvaltningen. 

Under 2016 genomlyste stadsledningskansliet, tillsammans med 

stadsdelsförvaltningarna, äldreomsorgens kostnader på uppdrag av 

Kommunstyrelsen. För att analysera hemtjänstens kostnader tog arbetsgruppen 

stöd av handlednings- och analysmodellen ”Koll på hemtjänsten” som Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala 

analyser (RKA) tagit fram i samarbete med ett antal kommuner. I arbetet 

framkom att Borås Stad har en låg tröskel för att få tillgång till hemtjänst, vilket 

påvisades genom att det är en hög procentuell andel av befolkningen över 65 år 

som har hemtjänst (tabell 1 och 2) och att det fattas få avslagsbeslut. Endast 

något enstaka avslagsbeslut per år, gällande hemtjänst, överklagas till högre 

instans.  

Att hemtjänsten i Borås är lättillgänglig påvisades också genom att det 

genomsnittliga antalet timmar per person är lågt och det är många brukare som 

har under fem timmar per person och månad i jämförelse med liknande 

kommuner (tabell 3 och 4).  
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Tabell 1: Invånare 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%). Alla kommuner Källa: SCB 

och Socialstyrelsen. 

 

 

Tabell 2: Invånare 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%). Liknande kommuner. Källa 

SCB och Socialstyrelsen. 

 

Tabell 3: Genomsnittligt antal beviljade hemtjänsttimmar per brukare 65+ och månad, i 

ordinärt boende. Alla kommuner. Källa SCB och Socialstyrelsen. 
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Tabell 4: Genomsnittligt antal beviljade hemtjänsttimmar per brukare 65+ och månad, i 
ordinärt boende. Liknande kommuner. Källa SCB och Socialstyrelsen 

 

Av tabell 5 nedan framgår att det är många brukare i Borås Stad som har lite 

insatser (upp till 5 timmar per månad). Av tabell 6 framgår att det sker en 

ökning av behoven av hemtjänstinsatser i åldersintervallet 85-94 jämfört med 

75-84.  

 

Tabell 5: Antal brukare 65 år och äldre med verkställt hemtjänstbeslut, intervall antal timmar 

per månad. Källa Borås Stad 
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Ålder Befolkning Hemtjänst Andel % 

65-74 11271 264 2,3% 

75-84 7200 664 9,2% 

85-94 2786 799 28,7% 

95-99 207 98 47,3% 

100- 24 8 33,3% 

Alla 65+ 21488 1833 8,5% 

Tabell 6: Antal brukare med hemtjänst, per åldersgrupp i förhållande till befolkning i Borås 

Stad. Källa: Borås Stad. 

 

 Socialtjänstlagens huvudprinciper 

En av huvudprinciperna i socialtjänstlagen är att socialtjänsten ska inriktas mot 

att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser1. Socialtjänsten ska 

inte ta över den enskildes eget ansvar utan i stället ge hjälp till självhjälp.  

Självbestämmande och delaktighet är två centrala begrepp i socialtjänstlagen. 

Dessa värden betonas också i de motioner som inkommit till Vård- och 

äldrenämnden. I Socialstyrelsens vägledning kring hur självbestämmande och 

delaktighet kan uppnås nämns att den äldre personen ska få stöd i att 

upprätthålla sitt oberoende, få möjlighet att påverka innehållet i beslut om bistånd och hur 

insatserna genomförs. Vidare ska stödet anpassas till den äldres behov, förutsättningar och 

önskemål, och den äldre personen ska ha möjlighet att föra fram sina åsikter och 

önskemål 2. 

Detta betyder i praktiken att Vård- och äldrenämnden redan idag har en 

skyldighet och ett uppdrag att göra den enskilde delaktig och att vård och 

omsorg ska utformas utifrån den enskildes önskemål. 

 

3.1.1 Individens behov i centrum - IBIC 

IBIC (Individens behov i centrum) är en modell som stödjer ett behovs- och 

målinriktat och systematiskt arbetssätt inom socialtjänsten. Regeringen har 

under flera år gett Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla och verka för att IBIC 

införs i landets samtliga kommuner. Modellen syftar till att öka den enskildes 

delaktighet och självbestämmande och ger möjlighet till en strukturerad 

dokumentation för både biståndshandläggare och utförare med ett gemensamt 

språk och begrepp enligt ICF3.  

                                                      
1 1 kap. 1 § socialtjänstlagen 
2 SOSFS 2012:3, Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre 
3 International Classification of Functioning, Disability and Health.  
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IBIC säkerställer den enskildes rättssäkerhet i hela kedjan från ansökan, via 

handläggning och utförande, till uppföljning. Utifrån de behov brukaren har ska 

det sättas upp mål med de insatser som är avsedda att täcka de utredda 

behoven. Intentionen med IBIC är också att stärka brukarens resurser, vilket 

även är en av grundprinciperna i socialtjänstlagen. 

Att införa IBIC kräver ett fokuserat och uthålligt arbete. Det handlar 

framförallt om att förändra perspektiv och arbetssätt.  

I uppstarten av den nya vård- och äldreförvaltningen har arbetet med IBIC inte 

fullt ut prioriterats. För att återuppta implementeringen har en 

verksamhetsutvecklare fokuserat på detta uppdrag i form av ett projekt under 

perioden 2017-2019. 

Arbetssättet är delvis implementerat men behöver fortsätta att utvecklas både 

inom biståndshandläggningen, på utförarsidan och i verksamhetssystemet 

VIVA som Borås Stad använder som stöd för den sociala dokumentationen.  

Kartläggning av IBIC visar att hela äldreomsorgens verksamhet kan förbättras 

ytterligare när det gäller delaktighet i utredningsförfarandet, formulering av mål, 

utförandet av insatserna och slutligen vid uppföljning av insatser. Det går 

således att öka äldres delaktighet, valfrihet och självbestämmande inom ramen 

för traditionell biståndsbedömning genom att målmedvetet och uthålligt arbeta 

enligt IBIC. 

 

3.1.2 Brukarens delaktighet och valfrihet vid traditionellt beslutsfattande 

Genomförandeplanen, som upprättas av utföraren tillsammans med brukaren,  

är ett viktigt verktyg för att ge den enskilde inflytande och delaktighet i hur och 

på vilket sätt stöd och hjälp ska utformas. Även inom detta arbete finns 

förbättringar att göra i verksamheterna: det handlar om att rätt uppgifter ska 

dokumenteras så att det bidrar till förbättringar av insatserna och att 

genomförandeplanerna är aktuella och uppdaterade. 

Genom att följa upp beviljat bistånd får den enskilde möjlighet att svara på hur 

hen upplever kvaliteten och måluppfyllelsen och hen får möjlighet att uttrycka 

nya eller förändrade behov av stöd. På så sätt kan den traditionella 

biståndshandläggningen skapa förutsättningar för delaktighet. 

Som ett led i det pågående förbättringsarbetet har Vård- och äldreförvaltningen 

ändrat ansökningsblanketten för omsorgsinsatser så att den ska möjliggöra för 

den enskilde att själv uttrycka sitt behov av stöd istället för att ansökan styr mot 

specifika insatser.  

Valfrihet säkerställs även genom att brukaren kan välja mellan kommunens 

egen verksamhet och olika privata utförare av hemtjänstinsatserna, enligt lagen 

om valfrihetssystem (LOV). 
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4 Olika sätt att tillgodose behov av stöd 

Efter den förändring som skett i socialtjänstlagen i juli 2018 kan individers 

behov av stöd och service nu tillgodoses utifrån tre olika lagrum:  

1. Traditionellt beslutsfattande enligt socialtjänstlagen 4 kap. 1 § och 11 

kap. 1 § 

2. Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre enligt socialtjänstlagen 

4 kap. 2a § 

3. Lagen om vissa kommunala befogenheter 

Oavsett vilket lagrum som tillämpas gäller att ärenden ska utredas i den 

omfattning som dess beskaffenhet kräver (förvaltningslagen 23 §). Med de olika 

lagarna följer olika begränsningar och möjligheter. Nedan ges en beskrivning av 

de tre olika alternativen med fördelar, nackdelar och risker. Hur risker kan 

undvikas eller hanteras berörs inte här.  

 Traditionellt beslutsfattande 

Traditionellt bistånd regleras enligt socialtjänstlagens 4 kap. 1 § och 

bestämmelserna gällande omsorgen om äldre i 5 kapitlet. Dokumentationskrav 

gäller enligt SOSFS 2014:5.  

En individuell utredning utifrån ett behovsinriktat arbetssätt (IBIC) genomförs 

och målformuleringar överlämnas vid beställningen till utföraren. Utföraren 

upprättar tillsammans med den enskilde en genomförandeplan om hur 

insatserna ska utföras. 

Skälig levnadsnivå ska tillgodoses men det innebär inte någon ovillkorlig rätt till 

en viss bestämd insats. En samlad bedömning ska göras av den enskildes 

önskemål och de alternativa insatsernas lämplighet, men även kostnaderna för 

omsorgen i den ena eller andra formen. 

Skälig levnadsnivå är inte bara en nivåbestämning, utan även ett uttryck för 

kvaliteten i insatsen. 
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4.1.1 Fördelar och nackdelar med traditionellt beslutsfattande 

Fördelar Nackdelar och risker 

Inriktas mot att den enskilde ska stärka sina 

egna förmågor, frigöra resurser och individens 

individuella förutsättningar är i fokus 

Risk att den enskilde inte upplever sig tillräckligt 

delaktig 

Rätt stöd till rätt person utifrån tillgängliga 

resurser 

Risk att brukare som får avslag på ansökan 

upplever hög tröskel för tillgång till omsorg 

Behov uppmärksammas i utredning och 

uppföljning genom att biståndshandläggare 

genomför samtal med individen 

Mer dokumentation och administration 

Dokumentation säkerställer kvalitet och 

rättssäkerhet och ger underlag för uppföljning 

av insats 

 

Tillsyn från IVO, Lex Sarah gäller  

Möjlighet att överklaga beslut  

Likvärdigt för dem socialtjänsten är till för  

 

 Förenklat beslutsfattande enligt socialtjänstlagen 

Den nya bestämmelsen trädde i kraft den 1 juli 2018, 4 kap. 2 a § i 

socialtjänstlagen. Syftet är att kunna bevilja äldre personer insatser inom 

äldreomsorg på ett enklare sätt och med större utrymme för delaktighet och 

självbestämmande. 

I regeringens proposition framhålls inte några särskilda insatser som extra 

lämpliga, utan begreppet ”hemtjänstinsatser” används. Det omfattar service, 

omvårdnad och ledsagning eller andra insatser som behövs för att bryta 

isolering eller insatser för att den enskilde ska känna sig trygg och säker i det 

egna hemmet.4  

Kommunen väljer om man ska använda förenklat beslutsfattande och om det 

bara ska innehålla larm och service eller också omvårdnad. Förenklat 

beslutsfattande gäller inte beslut om korttidsvistelse eller vård- och 

omsorgsboende. 

Tillämpning av förenklad handläggning enligt socialtjänstlagen medför vissa 

krav på socialtjänsten. Innan erbjudandet om insatser ska brukaren informeras 

om: 

- I vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka 

utförandet av insatserna 

                                                      
4 Prop 2017/18:106 s. 19 
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- På vilket sätt kommunen följer upp insatserna 

- Rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 4 kap. 1 § 

En bedömning ska även göras av om brukaren uppfyller de kriterier som 

kommunen fastställt för förenklat beslutsfattande och om brukaren kan 

tillgodogöra sig informationen.  

Insatsen ska sedan följas upp utifrån kommunens riktlinjer, insatsernas kvalitet 

och värdegrunden för äldre. Ingen bedömning ska göras utifrån behov eller 

skälig levnadsnivå. Det är inte samma krav på handläggning och dokumentation 

som finns för socialtjänsten i övrigt.  

I propositionen påpekas att det är angeläget att biståndshandläggaren i samband 

med uppföljningen tar upp frågan om det behövs ytterligare bistånd. 

Bland de remissinstanser som yttrade sig angående den nya lagen var många 

positiva (flertalet kommuner bl.a.). Andra remissinstanser har varit avvaktande 

– t.ex. Socialstyrelsen och Föreningen Sveriges Socialchefer, Föreningen för 

SAS5 med flera. Även Lagrådet hade synpunkter. Enligt Lagrådets uppfattning 

medför den nya lagen ett mer komplicerat regelsystem med två alternativa sätt 

för den enskilde att erhålla önskade insatser. Vidare menar Lagrådet att det 

redan finns möjligheter för en kommun att utan föregående behovsprövning 

tillhandahålla servicetjänster åt den som fyllt 67 år enligt 2 kap. 7 § lagen 

(2009:47) om vissa kommunala befogenheter.6 

Vid förenklat beslutsfattande kan inte modellen IBIC användas då det inte sker 

behovsbedömning och uppföljning som vid traditionellt beslutsfattande. För 

biståndshandläggarna blir det två olika arbetssätt beroende på om det är 

förenklat beslutsfattande eller traditionellt beslutsfattande . 

 

4.2.1 Krav på riktlinjer vid förenklat beslutsfattande enligt socialtjänstlagen 

Socialstyrelsen har gett ut anvisningar kring hur den nya möjligheten i 

socialtjänstlagen ska tillämpas. Kommunen ska i sina riktlinjer fastställa vilken 

ålder som ska gälla vid förenklat beslutsfattande. Kommunen behöver också 

beakta diskrimineringslagen och ta ställning till om den aktuella 

särbehandlingen av ålder har ett berättigat syfte.  

Utöver detta finns fler detaljer som behöver fastställas i riktlinjer. Vilka dessa är 

behöver utredas ytterligare efter ett beslut om införande (exempelvis vad som 

gäller för sammanboende och om den enskilde kan nyttja insatser enligt både 

förenklat beslutsfattande och traditionellt beslutsfattande samtidigt).  

                                                      
5 Socialt ansvarig samordnare, funktion inom kommunen som ansvarar för tillsyn över 
socialtjänsten 
6 Regeringens proposition 2017/18:106 
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4.2.2 Fördelar och nackdelar med förenklat beslutsfattande enligt 
socialtjänstlagen 

Fördelar Nackdelar och risker 

Fokus på delaktighet och självbestämmande Principen att socialtjänsten ska inriktas mot att 

frigöra och utveckla enskildas egna resurser, och 

att insatserna ska utgå från behov och 

förutsättningar, frångås 

Tröskeln till att få insatser kan upplevas lägre 

jämfört med traditionellt beslutsfattande  

Svagare rättssäkerhet, insatserna kan inte 

överklagas utifrån förvaltningsbesvär. Möjligheten 

att överklaga är begränsad till laglighetsprövning 

enligt kommunallagen. Ingen tillsyn från 

tillsynsmyndigheten utifrån att den enskilde ska ha 

skälig levnadsnivå 

Den förebyggande effekten kan stärkas om fler 

nyttjar insatserna 

Risk att den enskildes ansökan anpassas efter vad 

riktlinjerna innehåller 

Mindre dokumentation än vid traditionellt 

beslutsfattande  

Ställer stora krav på utförarna att planera 

genomförandet 

Lex Sarah gäller Behov riskerar att inte uppmärksammas 

 Två parallella arbetssätt för handläggarna 

 

 

 Serviceinsatser genom befogenhetslagen 

Enligt befogenhetslagen får kommuner utan föregående individuell 

behovsprövning tillhandahålla servicetjänster åt personer som fyllt 67 år. Med 

servicetjänster avses tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall 

eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad. Med den begränsningen 

följer att trygghetslarm inte kan beviljas med stöd av befogenhetslagen då det är 

en omvårdnadsinsats.  

Den nämnd som har ansvaret för socialtjänst ska ha hand om insatserna som 

utförs enligt befogenhetslagen. Det hindrar inte att socialtjänsten avtalar med 

externa utförare i likhet med LOV. 

Befogenhetslagen medför inte några krav på behovsbedömning, dokumentation 

eller uppföljning. Lagen ger endast kommunen befogenheten, men medger 

ingen rättighet för äldre personer. Insatserna som beviljas inom 

befogenhetslagen kan inte överklagas utifrån förvaltningsbesvär. Möjligheter att 

överklaga är begränsad till laglighetsprövning enligt kommunallagen.  

Befogenhetslagen begränsar inte de skyldigheter som kommunen har enligt 

socialtjänstlagen, vilket bland annat betyder att en ansökan enligt 
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socialtjänstlagen inte kan avslås med hänvisning till att behovet kan tillgodoses 

genom stöd av befogenhetslagen.  

Befogenhetslagen tillämpas idag i Borås Stad genom de så kallade 

fixartjänsterna och utförs av personer som av olika anledningar har begränsad 

arbetsförmåga Inomhustjänsterna är gratis men utomhustjänsterna är 

avgiftsbelagda.  

4.3.1 Krav på riktlinjer vid beslut enligt befogenhetslagen 

Vid en tillämpning av befogenhetslagen ska kommunen i riktlinje fastställa 

vilken ålder som gäller för respektive tjänst. I likhet med tillämpning av 

förenklat beslutsfattande enligt socialtjänstlagen finns, vid tillämpning av 

befogenhetslagen, fler detaljer som behöver fastställas i riktlinjer. Vilka dessa är 

behöver utredas ytterligare efter ett beslut om införande (exempelvis vad som 

gäller för sammanboende). 

 

4.3.2 Fördelar och nackdelar med insatser genom befogenhetslagen 

Fördelar Nackdelar och risker 

Tröskeln kan upplevas lägre till att få insatser 

och ett sätt att tidigt förebygga ytterligare 

behov av insatser  

Omfattar inte omvårdnadsinsatser. Trygghetslarm 

kan därmed inte beviljas genom befogenhetslagen 

Socialtjänsten kan fokusera mindre på service 

och mer på omsorg om de med stora behov 

Risk att de äldre inte ansöker om det de i övrigt 

behöver 

Enkelt för den enskilde att beställa, tydliga 

kriterier 

Risk att behov inte uppmärksammas om servicen 

och därmed visst förebyggande arbete skiljs från 

socialtjänstens kärnverksamhet 

Ingen behovsbedömning Avsaknad av fokus på den enskildes individuella 

förutsättningar och egna resurser 

 Svagare rättssäkerhet, inte möjligt att överklaga. 

Ingen tillsynsmyndighet, Lex Sarah gäller ej 

 Risk att brukare nyttjar tjänster både genom 

befogenhetslagen och socialtjänstlagen och på så 

sätt nyttjar mer service än vad de har behov av 

 Ställer stora krav på utförarna att planera 

genomförandet 

 

  



Borås Stad 
2019-06-04 

      
      

      
Sida 

15(29) 

 

Förenklat beslutsfattande 

5 Erfarenheter av förenklat beslutsfattande  

 Förenklat beslutsfattande i Borås 

Borås tillämpade förenklat beslutsfattande under åren 2008 till och med 2013. 

Det omfattade trygghetslarm, matdistribution, serviceinsatser och 

omvårdnadsinsatser för brukare över 70 år. Även vård- och omsorgsboende 

omfattades från 90 års ålder.  

Efter att förenklat beslutsfattande avslutats kunde man inte dra några säkra 

slutsatser om kostnadsökningar. Flera andra faktorer bedömdes ha kunnat 

påverka kostnaderna under perioden. Antalet hemtjänsttimmar totalt sett ökade 

inte. Den årliga kostnadsökning som framgår av tabell 8 nedan, är på ca 3 

procent per år vilket är en normal kostnadsuppräkning.  

Däremot konstaterades i utvärderingen att brukarna fick större inflytande och 

biståndshandläggarna blev avlastade och kunde lägga kraft på information och 

dialog med brukare. Systemet förstärkte ett mer brukarstyrt arbetssätt7. 

 

 

Tabell 7: Kostnader för hemtjänst i Borås Stad, per år. 

 Omvärldsbevakning andra kommuner 

Drygt 100 kommuner har haft någon form av förenklat beslutsfattande innan 

bestämmelsen kom till i socialtjänstlagen. De flesta kommuner som nu har 

infört, eller planerar att införa, förenklade beslutsfattande begränsar det till 

serviceinsatser och har en åldersgräns på 75 eller 80 år. Flera kommuner 

erbjuder ansökan som en e-tjänst. 

Med detta följer att det är stora skillnader i hur bistånd handläggs inom 

socialtjänsten, men också i hur insatser beviljas inom befogenhetslagen. För 

invånarna innebär det väsentliga skillnader i likställighet mellan Sveriges 

kommuner. 

                                                      
7 Utvärdering av förenklad handläggning av bistånd i ordinärt boende inom äldreomsorgen, 
rapport 2013-02-01, Borås Stad 
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Förenklat beslutsfattande 

Många kommuner som tillämpar förenklat beslutsfattande enligt 

socialtjänstlagen tillämpar även befogenhetslagen för vissa serviceinsatser i form 

av ”fixartjänster”. Ingen kommun har hittats som har erfarenhet av att styra 

serviceinsatser helt mot befogenhetslagen, men Östersund har beslutat att göra 

det.  

 

Linköping 

Insatser Ålder Omfattning tim/mån 

Städning, tvätt och inköp 

Måltider, klädsel, hygien, förflyttning och leverans 

av matkorg, samt tillsyn, telefonservice och mobilt 

trygghetslarm 

Promenader, ledsagning och avlösning 

70 12 

40 

 

 

8 

 

Linköping hade tidigt en modell för förenklat beslutsfattande. Modellen byggde 

på en begränsad insats av 6 timmars hemtjänst per månad till alla över 75 år 

som kunde fås utan biståndsprövning. Modellen var inte förenlig med 

dåvarande lagstiftning.  

Kommunen har nu fattat beslut om att införa förenklat beslutsfattande igen 

med stöd av den nya lagen. Det innebär att personer över 70 år ska kunna få 

hemtjänst upp till en viss omfattning utan behovsprövning (nämnden var inte 

enig om från vilken ålder det skulle gälla). Linköping utgår från de livsområden 

som definieras i ICF och IBIC och väljer förenklat beslutsfattande inom 

hemliv; personlig vård, förflyttning och känsla av trygghet; och mellanmänskliga 

relationer och samhällsgemenskap. 

Inom varje område kan individen påverka och förändra utförandet inom 

respektive livsområdet. Det kan innebära att man har kommit överens med 

utföraren om att hemliv ska utföras i form av inköp och städning, men att man 

under en period hellre vill ha bara städning. Ett annat exempel kan vara att man 

under mellanmänskliga relationer och samhällsgemenskap valt att dela tiden 

mellan ledsagning och promenader, men att man tillfälligt bara vill ha 

promenader. 

Syftet är att öka den äldres rätt till självbestämmande och delaktighet, genom att 

den enskilde ges större möjlighet att välja mellan de insatser som erbjuds och 

hur de praktiskt genomförs.  

Social- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att se över vilka riktlinjer 

som ska gälla. 
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Förenklat beslutsfattande 

 

Östersund 

Insatser Ålder Omfattning  

Städ, klädtvätt, inköp 

Leverans av portionsmat 

Förebyggande säkerhetsbesök 

Digital guide i hemmet 

80 

67 

80 

80 

8 tim/mån 

 

1 gång/hushåll 

Max 3 gång/hushåll 

 

Östersund har beslutat att tillämpa befogenhetslagen för serviceinsatser städ, 

klädtvätt, inköp, leverans av portionsmat, förebyggande säkerhetsbesök och 

digital guide i hemmet. De har valt tjänster som har ett tydligt förebyggande 

perspektiv. De har angett olika ålderskriterier för olika insatser utifrån den ålder 

då skador eller behov tenderar att bli vanligare. Östersund inför den nya 

insatsen digital guide i hemmet. 

 

Ulricehamn 

Insatser Ålder Omfattning tim/ mån 

Personlig hygien, toalettbesök, på- och 

avklädning, förflyttningar, ledsagning, dusch, stöd 

i samband med matsituationer, social 

samvaro/promenader, tillsyn, bäddning, 

matberedning, inköp, hjälp med sopor, post- och 

bank, ved, telefonservice, övrig insats, 

trygghetslarm, leverans av matportioner m.m. 

67 8,69 tim/mån 

(motsvarar 2 tim/vecka) 

 

Ulricehamn har beslutat om förenklat beslutsfattande från 67 års ålder för 

omvårdnad och ett stort antal servicetjänster, dock inte städ då det inte utförs 

av kommunen. Kommunen väger in vikten av det förebyggande perspektivet 

vilket motiverar 67 år. Besluten tidsbegränsas till ett år då en uppföljning senast 

ska göras. Brukare kan inte ha beslut både inom förenklat och traditionellt 

beslutsfattande. 

 

Mölndal 

Insatser Ålder Omfattning 

Trygghetslarm 

Digitalt stöd i hemmet 

65 

65 

 

10 tim / år 
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Förenklat beslutsfattande 

Mölndal har nyligen fattat beslut om att införa förenklat beslutsfattande för 

trygghetslarm och digitalt stöd i hemmet. De väljer fåtal insatser på grund av 

risken för volymökningar och ökade kostnader. Digitalt stöd i hemmet är en ny 

insats. De bedömer att äldre kan bli mer självständiga om de lär sig handla 

dagligvaror och apoteksvaror via de e-tjänster som marknaden erbjuder. Vid ett 

införande föreslås en åldersgräns på 65 år, vilket är i linje med 

socialförsäkringens regler för att få garantipension och bostadstillägg. 

 

Örebro 

Insatser Ålder Omfattning 

Service enligt befogenhetslagen 75 8 tim/mån 

 

Örebro tillämpar befogenhetslagen för servicetjänster. Sammanboende har rätt 

till åtta timmar vardera plus det som beviljas genom bistånd. Genom att även 

tillämpa maxtaxa blir många timmar helt avgiftsfria för brukaren. Denna modell 

är dyr och kommunen ska nu se över sin modell. Örebro tillämpar LOV på 

befogenhetslagen. 

 

Gävle 

Insatser Ålder Omfattning 

Städ 

Tvätt 

Inköp 

Matportioner och trygghetstelefon 

65 1 gång var tredje vecka 

1 gång varannan vecka 

1 gång /vecka 

-- 

 

Gävle har fattat beslut om att införa förenklat beslutsfattande inom städ, tvätt, 

inköp, matportioner och trygghetstelefon. De bygger ett nytt utredningsspår i 

sitt IT-system som till stora delar innehåller samma moment som vid 

traditionellt beslutsfattande.  

 

Eskilstuna  

Insatser Ålder Omfattning tim/ mån 

Mat, larm  

Stöd med att städa 

Stöd med att tvätta kläder 

Stöd med inköp 

75 

80 

-- 

Anges ej i nämndbeslut 
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Förenklat beslutsfattande 

Eskilstuna har fattat beslut om att införa förenklat beslutsfattande inom mat, 

larm, ”stöd med att städa”, ”stöd med att tvätta kläder”, ”stöd med inköp”. 

Genom att ange att det är ett stöd betonar de att brukarens egna förmågor ska 

stärkas. Motivet är att komma in tidigare hos de äldre och att det ska vara 

enklare för den äldre att få hjälp. Ett resurskrävande inledande arbete kan tonas 

ner till förmån för att utveckla uppföljning av kvalitet, nöjdhet och effektivitet. 

De arbetar med att skapa arbetslag för serviceinsatserna och renodla 

undersköterskans arbetsuppgifter. Utmaningar är att få in ett förebyggande och 

”rehabtänk” i exempelvis städinsatsen.  

 

Uppsala 

Uppsala har haft förenklat beslutsfattande tidigare men övergav modellen 2011 

då det var kostnadsdrivande och innebar att personer fick hjälp som de inte 

behövde. Det fanns även frågetecken kring hur personer med kognitiva 

funktionsnedsättningar påverkades av modellen. De menar även att 

kompetensen i myndighetsutövning urholkades. Med den erfarenheten i 

bagaget är de nu tveksamma till hur de går vidare med det förenklade 

beslutsfattandet. Utredningsuppdraget har skjutits upp. 

 

Falun och Ludvika  

Båda kommunerna har beslutat att inte påbörja arbetet med förenklat 

beslutsfattande då de anser att det är svårt att förena med deras pågående arbete 

med att införa IBIC.  

6 Demografi 

Den demografiska utvecklingen medför ökade påfrestningar för de offentliga 

finanserna men också gällande arbetskraftsförsörjningen. Påfrestningarna 

riskerar att bli särskilt stora inom näringsgrenar i små och medelstora 

kommuner varvid en del näringar kan få svårt att öka sysselsättningen i 

planerad takt på grund av att det saknas arbetskraft med efterfrågade 

kompetenser8. 

Enligt nationell statistik råder en situation i Sverige där befolkningens 

demografiskt betingade behov (behov som härleds till åldersstrukturer, 

bosättningsort etc) överstiger kapaciteten hos den tillgängliga arbetskraften. 

Detta innebär att efterfrågan på välfärdstjänster överstiger det som vi kan 

tillgodose med befintlig arbetskraft. För att kunna leverera välfärd till de som 

har störst behov krävs många olika åtgärder: bland annat behöver vi 

effektivisera arbetet och skapa smarta lösningar, digitalisera där det är möjligt, 

men också prioritera vilka som bör få ta del av samhällets service och tjänster.  

 

                                                      
8 Rapport Sveriges framtida sysselsättning, arbetsförmedlingen 2019-03-20 
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Förenklat beslutsfattande 

 

Diagram 1: Årlig förändring av demografiskt betingade behov och arbetskraften för hela riket. 

Diagram: SKL 

 

År 2028, om tio år, beräknas Sveriges folkmängd att passera 11 miljoner. Enligt 

SCB:s senaste framskrivning kommer det då att vara 231 000 fler barn och 

unga, 399 000 fler i åldrarna 19–64 år, och 309 000 fler som är 65 år och äldre 

jämfört med idag. Allra mest, procentuellt sett, ökar de som är 80 år och äldre 

och år 2028 beräknas de vara 255 000 fler än idag, en ökning med 50 procent. 

Som framgår av diagrammet nedan väntas antalet äldre över 75 år, i Borås, öka 

med ca 2 800 personer (1,1 procentenheter) till år 2028. Då beräknas andelen 

20-64 år (arbetsför ålder) utgöra drygt 56 procent av folkmängden i staden. 

Andelen i arbetsför ålder förväntas vara cirka 56 procent till år 2033.  

Försörjningskvoten9 2018 i Borås är 75 och väntas öka till 78 år 2028 och 78 

även år 2035. I riket är försörjningskvoten 76 och väntas öka till 82 år 2035. I 

Göteborgs stad är det 59 och väntas öka till 62 år 2035.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att Borås Stad står inför en 

befolkningsökning, men andelen äldre i relation till hela befolkningen i staden 

förväntas inte öka lika dramatiskt som i riket.  

 

                                                      
9 Försörjningskvoten räknas ut genom antal 0-19 år + 65 år och äldre, delat med antal 20-64 år, 
gånger 100. Om försörjningskvoten är 75 innebär det att 100 pers i yrkesverksam ålder ska 
försörja 75 barn och gamla. 
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Förenklat beslutsfattande 

 

Diagram 2: Andel av befolkningen i respektive åldersgrupp över 65 år i Borås, och utveckling 

över tid. 

7 Förutsättningar i verksamheten 

 Hemtjänsten 

Hemtjänsten har idag svårt att rekrytera personal. Vid traditionellt 

beslutsfattande anger handläggaren - utifrån dialog med brukaren - ramarna för 

insatsen och vad insatsen ska leda till. Vid förenklat beslutsfattande enligt SoL 

överförs detta moment till hemtjänstpersonalen när en icke preciserad 

beställning kommer att skickas direkt till dem. Tillsammans med brukaren ska 

hemtjänstens personal komma fram till vilka insatser som ska utföras, när och 

hur de ska utföras. Insatserna ska utgå från brukarens önskemål, men också 

från kommunens riktlinjer, insatsernas kvalitet enligt 3 kap. 3 § socialtjänstlagen 

och värdegrunden i 5 kap. 4 § socialtjänstlagen. 

För hemtjänsten blir denna planering ett nytt arbetsmoment som ställer stora 

krav på samtalsmetodik, dokumentation och bemötande. Det innebär att en 

mer kvalificerad uppgift förs över från biståndshandläggarna till personal som 

inte har rätt kvalifikationer på det området. Redan idag händer det att de 

biståndsbedömda och grundläggande insatserna inte alltid utföras på grund av 

personalbrist. Att hemtjänstpersonalen i det läget ska ansvara för ytterligare ett 

arbetsområde medför en risk för kvalitetsbrister och att hemtjänsten kommer 

att ställas för kanske ibland svåra prioriteringar. 

Utifrån lagstiftningens intentioner ska det också ske en kvalitativ uppföljning av 

de insatser som sker utifrån förenklat beslutsfattande och kommunens antagna 

riktlinjer. Detta i sig kräver ett gediget utvecklingsarbete och det måste 

klargöras vilka professioner som ska involveras i kvalitetsuppföljningen av 

insatserna. I propositionen påpekas att det är angeläget att 

”biståndshandläggaren” i samband med uppföljningen tar upp frågan om det 

behövs ytterligare bistånd. Att biståndshandläggaren ansvarar för uppföljningen 
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Förenklat beslutsfattande 

innebär en mindre belastning för hemtjänstpersonalen, men motverkar 

förenklingen. 

 

7.1.1 Olika yrkesgrupper i hemtjänsten 

Borås Stad utreder för närvarande möjligheten att inrätta nya yrkestitlar i 

hemtjänsten som ett led i att tillgodose att arbetskraft och kompetens finns i 

verksamheten. Genom att låta andra yrkesgrupper utföra vissa insatser kan 

undersköterskorna fokusera mer på omvårdnad. SKL menar i sin 

rekryteringsstrategi för välfärden att kommuner och landsting behöver använda 

kompetensen rätt för att klara rekryteringsutmaningen10. Oavsett om 

socialtjänstlagen eller befogenhetslagen tillämpas för förenklat beslutsfattande 

skulle serviceinsatserna kunna utföras av andra yrkesgrupper och även externa 

företag.  

Det finns emellertid argument emot en uppdelning mellan service- och 

omvårdnadsuppgifter. Susanne Rolfner Suvanto avråder i sin utredning11 från 

en sådan uppdelning av tre skäl: 1) Andelen äldre som enbart får servicetjänster 

från kommunerna minskar, alltfler behöver både hjälp med dessa uppgifter och 

personlig omvårdnad. 2) Personalen bör ha förmåga att uppmärksamma om 

brukarens hälsotillstånd försämras. 3) En uppdelning i personal som utför 

service- och omvårdnadsuppgifter riskerar att försämra personkontinuiteten. 

 

 Biståndshandläggningen 

Vid tillämpning av förenklat beslutsfattande enligt SoL blir det två olika spår för 

handläggningen. IBIC kan som tidigare nämnts inte följas vid den förenklade 

handläggningen. Detta medför en otydlighet kring biståndshandläggarens 

uppdrag och roll vid uppföljning av insatser då insatser som beslutats utifrån de 

olika lagrummen (förenklat och traditionellt) ska hanteras och följas upp på 

olika sätt.  

Vid en tillämpning av befogenhetslagen behöver inte beställning av tjänsterna 

passera biståndshandläggarna. Det traditionella beslutsfattandet inom 

socialtjänstens verksamhet kan inriktas på att tillgodose skälig levnadsnivå för 

dem med behov av omvårdnad och stöd. Handläggningen kan fortsätta 

utvecklas inom ramen för socialtjänstlagen och IBIC. 

Det är sannolikt att arbetsbelastningen för biståndshandläggarna minskar 

oavsett om man väljer befogenhetslagen eller förenklat beslutsfattande, men 

förenklingen för biståndshandläggarna blir störst genom befogenhetslagen. 

Förvaltningslagen 23 § anger att en myndighet ska se till att ett ärende blir utrett 

i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. Det betyder att socialtjänsten 

varken ska utreda mer eller mindre än nödvändigt. Vidare framgår av 28 § att 

                                                      
10 Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden, rekryteringsrapport 2018. Sveriges kommuner och 
landsting SKL 
11 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre, Susanne Rolfner Suvanto, 
SOU 2017:21. s. 307 f. 
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ett beslut kan fattas automatiserat. Detta innebär en möjlighet att på sikt 

utveckla en automatisering av beställningsförfarandet av insatser inom förenklat 

beslutsfattande genom en så kallad handläggarrobot. Om socialtjänstlagen 

tillämpas förutsätter det att bedömningen kan göras om personen har förstått 

informationen och innebörden av förenklat beslutsfattande.  

 

 Tillämpning av lagen om valfrihetssystem LOV 

Borås Stad tillämpar lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Det 

innebär att brukare kan välja bland olika utförare, såväl kommunal som privat. 

LOV kan fortsätta tillämpas vid ett införande av förenklat beslutsfattande inom 

socialtjänstlagen. För denna utredning är det angeläget att även klargöra om 

LOV är tillämpbart inom befogenhetslagen.  

 

I förarbetena till befogenhetslagen (proposition 2005/06:115, sidan 149) anges 

att servicetjänster åt äldre personer är ett område som ligger nära, och 

kompletterar, kommunernas verksamhet enligt socialtjänstlagen. Det framgår 

också att ansvaret för servicetjänsterna ska ligga hos samma nämnd som 

ansvarar för socialtjänstens verksamhet. Inom begreppet hemtjänst ryms 

insatser av servicekaraktär som inte utgör personlig omvårdnad, exempelvis 

städ, tvätt, inköp och matdistribution.  

 

Det innebär att servicetjänster som kan ges med stöd av befogenhetslagen även 

kan ges som bistånd enligt socialtjänstlagen och tvärtom. Av det skälet bör det 

inte finnas något hinder för kommunen att använda LOV för servicetjänster. 

 

 Systemstöd 

Då Borås Stad tidigare haft förenklad handläggning/beslutsfattande finns det 

idag inställningar för detta i verksamhetssystemet Viva. De insatser som finns 

idag är hemtjänst, matabonnemang, matdistribution, trygghetslarm och vård 

och omsorgsboende. Detta finns inställt så att beställning går från 

biståndshandläggarna till verkställighet utifrån exempelvis innehållet i insatsen 

och en viss bestämd tid för att utföra den. Detta ger goda förutsättningar att 

relativt snabbt anpassa systemet om beslut om förenklat beslutsfattande fattas. 

Men det finns ingen automatisering (robot) i systemet idag. Utvecklingen av det 

skulle ta ca ett år.  

Socialstyrelsen föreslår att kommunerna ska lämna statistikuppgifter till 

Socialstyrelsen enligt den nya bestämmelsen om förenklat beslutsfattande. Hur 

detta ska utformas och vilka statistikuppgifter som ska lämnas är inte bestämt 

men det kan innebära att kommunerna behöver göra justeringar i 

verksamhetssystem för att kunna tillhandahålla och lämna dessa uppgifter. I 
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dagsläget saknas juridiska förutsättningar för att samla in uppgifter om 

hemtjänst enligt 4 kap. 2 a § SoL till SoL-registret.12 

8 Ekonomi 

 Brukarens avgifter 

Vilken lag som tillämpas har ingen direkt påverkan på brukarens avgifter. Båda 

lagrummen ger kommunen möjligheter att ta ut avgifter för insatserna. 

Avgifterna fastställs av Kommunfullmäktige. 

Kommunen tar ut avgifter för de insatser som beviljas enligt socialtjänstlagen. 

Maxtaxa gäller och kommunen får differentiera avgifterna utifrån 

betalningsförmåga. Vid ett eventuellt införande av förenklat beslutsfattande 

måste beslut om avgiftsnivå fattas gällande detta.  

Kommunen kan ta ut avgifter för servicetjänster inom befogenhetslagen utifrån 

samma modell som för socialtjänst. Men inom befogenhetslagen gäller inte 

maxtaxan13. Det finns dock inget rättsligt hinder mot att differentiera avgifterna 

utifrån den enskildes betalningsförmåga14.  Kommunen kan ta ut full avgift för 

vad insatsen kostar men avgiften får inte överstiga kommunens kostnader för 

insatserna. 

 

 Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Att införa förenklat beslutsfattande medför inte per automatik 

kostnadsökningar. Om förändringen medför stora volymökningar, i antal 

brukare eller i antal timmar per brukare, kan kostnaderna öka. Det är osäkert att 

på förhand bedöma om insatserna kommer att nyttjas i större utsträckning än 

idag.  

Erfarenheterna från omvärldsbevakningen av andra kommuner visar att den 

avgiftsmodell kommunen beslutar om har betydelse för kostnaderna och hur 

mycket tjänsterna nyttjas. En högre avgift kan leda till lägre kostnader för 

kommunen, men samtidigt kan ett minskat nyttjande av insatser innebära att 

det förebyggande perspektivet går förlorat. Låga avgifter kan även innebära 

konkurrens med enskilda serviceföretag. 

Regeringens bedömning är att förenklat beslutsfattande inte torde medföra ett 

överutnyttjande av tjänsterna. Människor vill så långt det är möjligt klara sig 

själva och ansöker inte om stöd förrän de har reella behov av det.15 

Nedan redovisas några exempel på hur kostnaderna för kommunen kan 

påverkas om förenklat beslutsfattande införs för olika insatser. Exemplen utgår 

                                                      
12 Följa upp insatser som beviljats genom förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre, 
Socialstyrelsens rapport 2019-4-16 
13 Socialstyrelsens meddelandeblad augusti 2006 
14 KommunLex 2018  
15 Prop. 2017/18:106 
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från att förenklat beslutsfattande införs utifrån socialtjänstlagen och gäller 

ålderskriterierna 75 år och äldre, och 80 år och äldre.    

Om befogenhetslagen tillämpas kan kostnaderna bli lägre eftersom det finns 

möjlighet att ta ut avgift som täcker hela kostnaden för insatsen. 

 

8.2.1 Kostnadsexempel trygghetslarm 

Insatsen trygghetslarm beviljas idag i princip alltid till de som ansöker om det. 

Det är därmed inte troligt att förenklat beslutsfattande gällande trygghetslarm 

skulle innebära några ökade kostnader förutsatt att avgiften är oförändrad. 

Ålderskriterier 

Antal 

personer 

Kostnadsökning* 

mnkr/år 

Alla i åldersgruppen 75+ nyttjar insatsen (maxkostnad) 10 361 88,9 

Alla i åldersgruppen 80+ nyttjar insatsen (maxkostnad) 5 970 43,4 

Halva åldersgruppen 75+ nyttjar insatsen 5 181 29 

Halva åldersgruppen 80+ nyttjar insatsen 2 985 8,8 

Samma antal av 75+ som idag nyttjar insatsen 2 675 0 

Samma antal av 80+ som idag nyttjar insatsen 2 221 0 

Tabell 8: *Kostnadsökning avser nettokostnadsökning miljoner kronor per år jämfört med 

nuläget vid 2 procent avgiftstäckning. 

 

8.2.2 Kostnadsexempel tvätt och städ 

  Kostnadsökning* per insats mnkr/år 

Ålderskriterier 

Antal 

personer 

Tvätt & städ 

omfattning som 

idag (2 tim/mån) 

Tvätt & städ 

8 tim/mån 

Tvätt & städ 4 

tim/mån 

Alla i åldersgruppen 75+ 

nyttjar insatsen (maxkostnad)  10 361 136,4 539,1 262,8 

Alla i åldersgruppen 80+ 

nyttjar insatsen (maxkostnad) 5 970 72,4 307,6 148,4 

Halva åldersgruppen 75+ 

nyttjar insatsen 5 181 61,4 262,8 124,6 

Halva åldersgruppen 80+ 

nyttjar insatsen 2 985 30,8 148,4 68,8 

Samma andel av 75+ som 

idag nyttjar insatsen 724 0 36,4 11,4 

Samma andel av 80+ som 

idag nyttjar insatsen 586 0 30,6 9,9 

Tabell 8: *Kostnadsökning avser nettokostnadsökning miljoner kronor per år jämfört med 

nuläget vid 2 procent avgiftstäckning. 
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9 Diskussion om insatser och stöd 

9.1.1 Larm, stöd med tvätt och stöd med städ 

Serviceinsatser som tvätt och städ är vanligen de första insatserna som äldre 

behöver hjälp med. Dessa insatser har även ett skadeförebyggande syfte. Även 

trygghetslarm beviljas tidigt. Det är även dessa insatser som är vanligast 

förekommande bland de insatser som andra undersökta kommuner valt att 

bevilja genom förenklat beslutsfattande. 

Att betona ”stöd” i beskrivningen av insatsen syftar till att tydliggöra att 

insatserna ska bidra till att den enskildes förmågor ska stärkas och utvecklas. 

Den enskilde ska efter sin förmåga medverka i sin dagliga livsföring. För att 

fortsatt stärka brukares egna förmågor är det avgörande att kriterierna för 

förenklad handläggning är satta så att de brukare som beviljas dessa insatser 

troligen även har behov av det och skulle ha beviljats det om de ansökt enligt 

traditionellt beslutsfattande. Det handlar främst om att överväga vilka insatser 

det gäller och från vilken ålder insatserna kan erhållas. 

 

9.1.2 Digitalt stöd i hemmet 

Nya digitala tekniska lösningar (välfärdsteknik) kan underlätta för den äldre 

personen att klara sig själv och hålla kontakt med släkt och vänner. De kan 

också underlätta för personalen och göra arbetet mer rationellt.16  

Några kommuner (Mölndal och Östersund) inför en ny insats som syftar till att 

ge äldre stöd i att hantera digitala verktyg. Detta bedömer kommunerna kan 

leda till att äldre blir mer självständiga genom att kunna handla dagligvaror och 

apoteksvaror via de e-tjänster som marknaden erbjuder. I förlängningen skulle 

det minska behovet av andra hemtjänstinsatser och leda till 

samhällsekonomiska besparingar.17 

I Borås är den genomsnittliga kostnaden per hemtjänsttagare och år 340 000 

kr18. En förebyggande insats som digitalt stöd i hemmet kan kosta ca 5000 kr 

per person och år.19 För varje person som skjuter upp sitt behov av 

hemtjänstinsatser i ett år blir den samhällsekonomiska besparingen 335 000 kr 

per år. 

Borås Stad har infört ”inköp online” som innebär att äldre gör inköp av 

dagligvaror via Internet. För att genomföra detta kan de äldre få stöd av 

hemtjänsten. Detta stöd skulle kunna utvecklas till en särskild insats i form av 

digitalt stöd i hemmet med syfte att den enskilde på sikt klarar av insatsen helt 

på egen hand. 

 

                                                      
16 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre, Susanne Rolfner Suvanto, 
SOU 2017:21 s. 90 
17 Östersunds kommun dnr. 716-2018; Mölndals stad dnr. VON108-19 
18 Kommun- och Landstingsdatabasen, KOLADA 
19 Beräknat utifrån kostnaden per hemtjänsttimme i Borås 
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9.1.3 Rambeslut, ”block och nivå-modell” 

Rambeslut eller ”block och nivå-modellen” innebär att brukaren får ett beslut 

som omfattar olika typer av insatser inom ett visst område (block) och i en viss 

omfattning (nivå). Brukaren kan sedan styra vilken insats som hen har behov av 

för stunden. Förenklat beslutsfattande möjliggör ett införande av block- och 

nivåmodellen i enlighet med motionen valfrihet inom hemtjänsten.   

Enligt regeringens proposition om förenklat beslutsfattande behöver ett sådant 

beslut endast innehålla information om de insatser enligt kommunens riktlinjer, 

t.ex. antal timmar hemtjänst, trygghetslarm eller matservice, som den enskilde 

önskar och som kommunen beviljar. Det blir sedan en fråga för den som 

beviljas hemtjänst att tillsammans med utföraren bestämma hur insatserna ska 

genomföras inom de angivna ramarna20.  

Vård- och äldreförvaltningen bedömer att block- och nivåmodellen inte är 

förenlig med traditionellt beslutsfattande med krav på behovsbedömning. 

Däremot kan förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre enligt 

socialtjänstlagen 4 kap. 2a § möjliggöra ett införande av block- och 

nivåmodellen, eftersom det inte medför krav på behovsbedömning.  

10 Slutsatser och rekommendationer 

Vård- och äldrenämnden behöver väga in den ekonomiska och demografiska 

utvecklingen och tillgången till arbetskraft i sitt beslut kring att införa någon 

form av förenkling av tillgången till socialtjänstens insatser. 

Vård- och äldrenämnden behöver även ta ställning till om insatserna ska kunna 

utföras av andra befattningar eller medarbetare med annan kompetens än 

undersköterska och vårdbiträde. 

Om Vård- och äldrenämnden avser att införa förenklat beslutsfattande eller 

erbjuda insatser enligt befogenhetslagen förordar förvaltningen att det 

inledningsvis görs i liten omfattning med någon eller några få insatser. Den 

ålder som sedan beslutas om bör ligga i linje med den ålder då Boråsaren 

vanligtvis idag söker den föreslagna insatsen. 

Insatserna som beslutas om bör vara utformade som att det är ”stöd” med t ex 

klädtvätt eller ”stöd” med städning (se Eskilstuna under kapitel 5.2).  

Det bör inte definieras någon exakt tidsomfattning för insatserna som beviljas, 

det bör istället utgå från den tidsomfattning och regelbundenhet som tillämpas 

vid behovsbedömda insatser idag. Detta ger förutsättningar att få kontroll över 

kostnaderna.  

Att inte ange exakt tidsomfattning för insatserna innebär att block- och 

nivåmodellen inte kan tillämpas då den modellen förutsätter att brukaren har en 

viss tid att förfoga över. 

 

                                                      
20 Prop 2017/18:106 s. 22 
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 Införande 

Vid ett beslut om införande av förenklat beslutsfattande behöver Vård- och 

äldrenämnden besluta om: 

- Vilket lagrum som ska tillämpas: Socialtjänstlagen 4 kap. 2a § eller 

befogenhetslagen 

- Vilka insatser som ska omfattas av förenklat beslutsfattande. Ska anges i 

riktlinje 

- Vilka ålderskriterier som ska gälla för respektive insats. Ska anges i 

riktlinje 

- Omfattningen av insatserna i tillfällen, antal timmar, schablontid eller 

motsvarande. Ska anges i riktlinje 

- Hur sammanboende ska hanteras och om både förenklat och 

traditionellt beslutsfattande ska kunna nyttjas samtidigt 

- Avgifter (fastställs av Kommunfullmäktige) och debiteringsmodell 

- Delegationsordning 

 

Vård- och äldreförvaltningen behöver hantera följande frågor: 

- Beskriva ekonomiska konsekvenser utifrån föreslagen/beslutad modell 

- Ta fram en detaljerad plan för införande 

- Handläggningsprocess och metodstöd för biståndshandläggningen. 

- Utveckla IT-stöd och administrativa rutiner 

- Utifrån den modell som beslutas behöver hemtjänstens förutsättningar 

analyseras gällande planering, genomförande, uppföljning och 

medarbetarnas kompetens 

- Ta ställning till vilken yrkesgrupp som ska utföra insatserna 

- Belysa hur förändringen påverkar LOV 

- Ta fram modell för hur nytt arbetssätt kan utvärderas och följas upp 

- Genomföra kommunikations- och informationsinsatser 
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utvecklingsfunktionens administrativa enhet på Vård- och äldreförvaltningen i 

samarbete med verksamhetschef på myndighetsenheten. Därutöver har följande 

funktioner inom Borås Stad bistått med expertkunskaper inom respektive 

område: metodhandledare, verksamhetsutvecklare IBIC, biträdande 

verksamhetschef hemtjänst, jurist, ekonomichef, socialt ansvarig samordnare, 

verksamhetsutvecklare inom HR och kompetensförsörjning, enhetschef och 

controller på IT vård och omsorg, och strategisk samhällsplanerare på 

stadsledningskansliet.  
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Yttrande över överprövat tilldelningsbeslut i 

upphandling Trygghetshubb och välfärdsteknik 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att anta yttrande i mål 2587-19, daterat 2019-

06-07 och översända detsamma till förvaltningsrätten.        

Ärendet i sin helhet 

Vård- och äldrenämnden beslutade den 30 april 2019 att anta anbud lämnat av 

Tunstall AB i upphandlingen Trygghetshubb och väldfärdsteknik. Avtalet 

mellan Borås Stad och Tunstall AB omfattar ett flertal områden så som 

trygghetshubb för ordinärt boende och särskilt boende, mobilt trygghetslarm 

utanför boende, IT-system och tjugotvå tillval. Avtalstiden är sex (6) år med 

möjlighet upptill fyra (4) års förlängning, det vill säga en maximal avtalstid på 

tio (10) år.    

Den 10 maj 2019 inkom Everon Sverige AB till förvaltningsrätten med en 

ansökan om överprövning av Vård- och äldrenämndens tilldelningsbeslut i 

upphandling Trygghetshubb och välfärdsteknik. Everon anser att vinnande 

anbud har antagits i strid med förfrågningsunderlaget, vilket utgör ett brott mot 

de grundläggande principerna enligt LOU, särskilt likabehandlingsprincipen. I 

anledning av detta riskerar Everon att lida skada. Everon yrkar att rätten 

förordnar om att rättelse sker genom att ny utvärdering genomförs där 

vinnande anbud inte får delta.  

I samband med att Vård- och äldrenämnden underrättats om överprövningen 

har nämnden getts tillfälle att yttra sig till förvaltningsrätten.                

Beslutsunderlag 

1. Yttrande 2587-19 

                                

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-06-12. 

Beslutet expedieras till 

Koncerninköp. 
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Johan Wikander 

Ordförande 
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Förvaltningsrätten i Jönköping 
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Everon Sverige AB ./. Borås Stad (mål nr 2587-19)  
 

Jag anmäler mig som ombud för Borås Stad (härefter ”Kommunen”) och 

inkommer med yttrande i rubricerat mål. 

 

1   INSTÄLLNING 

 

1.1 Kommunen yrkar att Everon Sverige ABs (härefter ”Everon”) ansökan 

om överprövning ska avslås. 

 

2 BAKGRUND 

 

2.1 Kommunen genomför en upphandling av Trygghetshubb och 

välfärdsteknik. Upphandlingen genomförs genom användande av öppet 

förfarande enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). 

 

2.2 I upphandlingen inkom det 2 anbud varav anbudet från Everon var ett av 

dessa. Utvärderingen genomfördes enligt ekonomiskt mest fördelaktiga 

anbud utifrån bästa förhållande mellan pris och kvalitet.  

 

2.3 Efter avslutad utvärdering tilldelades kontraktet till Tunstall AB (härefer 

”Tunstall”). Anbudet från Everon placerade sig och andra plats. 

 

3 GRUND 

 

3.1 Everons ansökan om överprövning har inte inkommit i rätt tid. 

 

3.2 Kommunens agerande har inte inneburit något brott mot LOU. 
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4 UTVECKLANDE AV TALAN 

 

Ansökan om överprövning 

4.1 Everon ansökte om överprövning 2019-05-10 vilket var den sista dagen 

på avtalsspärren. Vid den tidpunkten innehöll ansökan inga uppgifter om 

vilka omständigheter som åberopades eller närmare beskrivning av hur 

Everon skulle ha lidit eller riskerat att lida skada.  

 

4.2 Utifrån bristerna i Everons ansökan om överprövning anser Kommunen 

att ansökan vid  denna tidpunkt inte kan anses fullständig. Kommunen 

anser vidare att en ansökan om överprövning kan anses som inkommen 

först när det framgår vilka grunder och omständigheter som åberopas. 

Eftersom de omständigheter som Everon åberopar, och således deras 

fullständiga ansökan om överprövning, lämnades in först 2019-05-31 

anser Kommunen att ansökan om överprövning har inkommit efter 

avtalsspärrens utgång och att ansökan därför ska avslås. 

 

Påstådda brister 

4.3 Kommunen anser att upphandlingsunderlaget är transparent, 

likabehandlande och proportionerligt i alla delar samt att upphandlingen 

har genomförts i enlighet med vad som anges i upphandlingsunderlaget. 

 

4.4 Punkt 1.2 - 1.4 i upphandlingsunderlaget, som Everon hänvisar till i sitt 

yttrande, är övergripande information om bakgrunden, syftet och 

omfattningen av upphandlingen och är inte tänkt som en specifikation 

över vad som ingår. Vidare fokuserar upphandlingen på att uppnå en 

efterfrågad funktion. Det finns således en stor frihet för anbudsgivarna 

uppnå den efterfrågade funktionen genom olika lösningar.  

 

4.5 Som framgår av punkt 1.3.3.3 i upphandlingsunderlaget, se bilaga 1, har 

Kommunen inte för avsikt att äga några produkter. Utifrån detta kan det 

konstateras att Everons påstående om att Kommunen till viss del 

efterfrågar inköp av hårdvara är således felaktigt. Kommunen efterfrågar 

endast en tjänst för att uppfylla den efterfrågade funktionen. 

 

4.6 Det är därför korrekt som Everon anger att upphandlingen inte avser ett 

leveransavtal eftersom syftet inte är att köpa vissa angivna produkter. Det 

som efterfrågas är en tjänst för att lösa Kommunens behov. Det rör sig 

således endast om köp av en tjänst. I denna tjänst kan det dock ingå olika 

produkter, utifrån hur vinnande leverantör väljer att uppnå funktionen, 

men dessa produkter kommer inte köpas eller ägas av Kommunen utan är 

en del av tjänsten.  

 

4.7 Kommunen anser således inte att upphandlingen syftar till att teckna ett 

ramavtal utan endast ett köp av en tjänst under en angiven tidsperiod.  
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4.8 Skulle förvaltningsrätten anse att avtalet utgör ett ramavtal anser 

Kommun ändå att den angivna avtalstiden får anses behövlig utifrån att 

det finns vissa tjänster eventuellt ska utvecklas under avtalstiden samt att 

tiden för implementering av tjänsten är så pass lång att en tidsperiod om 

fyra år skulle vara för kort för att kunna uppnå syftet med upphandlingen.  

 

4.9 Av punkt 1.3.1 i upphandlingsunderlaget framgår att ”Borås Stads 

målsättning är att tillhandahålla välfärdstekniktjänster och funktioner för 

att tillgodose individuella behov oavsett boendeform. Det innebär att den 

välfärdsteknik som upphandlas måste kunna vara individanpassningsbar 

utifrån brukarnas behov.” Eftersom antalet brukare som finns i 

verksamheten och vilka behov de har av välfärdsteknik kan fluktuera 

över tid, är det omöjligt att i detalj specificera vilka och hur många tillval 

som ska användas under avtalstiden. Kommunen har i upphandlingen 

angivit de beräknade volymerna, se bilaga 2 flik 1B, vilket medför att 

samtliga anbudsgivare har erhållit tillräcklig information för att kunna 

räkna på affären.   

 

4.10 Det framgår av vidare av bilaga 2 hur prissättningen ska ske. Exempelvis 

framgår det att för trygghetshubb för ordinärt boende så beräknas 

volymen till 3200 trygghetshubbar. Anbudsgivaren ska lämna en 

månadskostnad per hubb vilken multipliceras med beräknad volym och 

avtalstiden för att ge en utvärderingssumma för positionen. Kommunen 

anser att det tydligt framgår hur prissättningen ska ske.  

 

4.11 Det har även givits förtydliganden i frågor och svar gällande 

prissättningen, bland annat förtydligas det i svar på fråga 27, se bilaga 3, 

hur prissättningen av Sociala omsorgsförvaltningens boenden ska 

hanteras. Detta är således något som Everon hade eller borde haft vetskap 

om vid anbudslämningen och således ingenting som är otydligt.    

 

4.12 Vad gäller utvärderingen så är det korrekt som Everon anger att 

utvärderingen innehåller subjektiva inslag. SUS-enkäten syftar till att 

utvärdera användbarheten i ett IT-system utifrån hur användaren upplever 

IT-systemet. Utifrån detta kommer det alltid finnas ett mått av 

subjektivitet i denna modell. Hur SUS-enkäten hanteras och hur 

beräkningar görs beskrivs tydligt i Bilaga 2 flik 1D. Det anges således på 

ett transparent och likabehandlande sätt hur denna del av utvärderingen 

genomförs. Samtliga anbudsgivare har behandlats på samma sätt och i 

enlighet med vad som anges i upphandlingsunderlagen. 

 

5 SLUTSATS  

 

5.1 Med hänvisning till ovanstående yrkar Kommunen på att Everons 

ansökan om överprövning ska avslås. 
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  _______________________________ 

 Som ovan, 

 

 

 

 Rasmus Lundqvist 

 Jurist 

 

  

Bilagor: 

1. Upphandlingsunderlag 

2. Utvärderingsmodell 

3. Frågor och svar 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Maria Rangefil 
Handläggare 
033 357015 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2019-06-17 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00120 1.1.3.1 
 

  

 

Förlängning av avtal avseende vård- och 

omsorgsboende Kapplandsgatan 8 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att  

- Förlänga avtalet med Attendo Sverige AB avseende vård- och 

omsorgsboendet Kapplandsgatan från 2020-04-01 till 2023-03-31. 

- Avtalsförlängningen undertecknas av ordförande.        

Sammanfattning 

Stadsdelsnämnden Öster beslutade 2016-12-19, efter genomförd upphandling, 

att teckna avtal med Attendo Sverige AB om en driftentreprenad avseende 

vård- och omsorgsboende Kapplandsgatan 8. Attendo övertog driften den  

1 april 2017.  

Avtalet mellan Borås Stad och Attendo gäller i tre år med möjlighet för Borås 

Stad att förlänga avtalet med som mest tre år. Det är inte preciserat antalet 

gånger Borås Stad kan förlänga avtalet. Avtalstiden kan dock bli maximalt sex 

år. Borås Stad ska senast nio månader innan avtalsperiodens utgång meddela 

om kommunen har för avsikt att förlänga avtalet samt för vilken period.   

Vård- och omsorgsboendet har 72 platser (lägenheter) fördelat på sex 

avdelningar. Driftentreprenaden omfattar all vård, omsorg och service till de 

boende till och med undersköterskenivå. I uppdraget ingår att utföra insatser 

som ges på delegation av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. 

Kommunen ansvarar för legitimerad personal och de hälso- och 

sjukvårdsinsatser som inte kan delegeras. 

Attendo har ansökt om tillstånd att bedriva särskild boendeform för service och 

omvårdnad för äldre enligt 7 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) 

på Kapplandsgatan 8. Inspektionens för vård och omsorg (IVO) har  

2018-09-19 bifallit ansökan. Tillståndet gäller som längst till 2023-03-31, det vill 

säga hela avtalsperioden inklusive förlängning.     

Ärendet i sin helhet 

Stadsdelsnämnden Öster beslutade 2016-12-19, efter genomförd upphandling, 

att teckna avtal med Attendo Sverige AB om en driftentreprenad avseende 



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

vård- och omsorgsboende Kapplandsgatan 8. Attendo övertog driften den  

1 april 2017.  

Avtalet mellan Borås Stad och Attendo gäller i tre år med möjlighet för Borås 

Stad att förlänga avtalet med som mest tre år. Det är inte preciserat antalet 

gånger Borås Stad kan förlänga avtalet. Avtalstiden kan dock bli maximalt sex 

år. Borås Stad ska senast nio månader innan avtalsperiodens utgång meddela 

om kommunen har för avsikt att förlänga avtalet samt för vilken period.               

Vård- och omsorgsboendet har 72 platser (lägenheter) fördelat på sex 

avdelningar, varav tre har inriktning demens och tre inriktning somatik. 

Driftentreprenaden omfattar all vård, omsorg och service till de boende till och 

med undersköterskenivå. I uppdraget ingår att utföra insatser som ges på 

delegation av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Kommunen 

ansvarar för legitimerad personal och de hälso- och sjukvårdsinsatser som inte 

kan delegeras. 

Vård- och äldrenämnden har under avtalsperioden genomfört planerade och 

oplanerade verksamhetsbesök för uppföljning av krav i upphandlingsunderlaget 

samt de utfästelser som Attendo lämnat i sitt anbud kopplat till upphandlingens 

mervärdesområden. Attendo har under avtalstiden även lämnat 

verksamhetsplan, verksamhetsberättelse samt patientsäkerhets- och 

kvalitetsberättelse samt andra underlag till nämnden. Avtalsansvarig har 

tillsammans med avtalsuppföljare avtalsuppföljningsmöten med Attendos 

regionledning fyra gånger per år. 

Under det första avtalsåret framkom en del brister både genom rapportering av 

avvikelser, inkomna synpunkter från brukare/anhöriga samt vid oplanerade 

verksamhetsbesök. Vård- och äldrenämnden lämnade skriftliga synpunkter till 

Attendo med en begäran om handlingsplan. Attendo har därefter bytt 

verksamhetschef och vidtagit förbättringsåtgärder. Under våren 2019 har 

medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig rehabilitering 

(MAR), socialt ansvarig samordnare (SAS) och avtalsuppföljare genomfört nya 

verksamhetsbesök. I uppföljningen har det inte uppmärksammats några 

allvarliga brister i verksamhetens kvalitet. Vid uppföljning av 

mervärdesområdena i upphandlingen har det förekommit mindre avvikelser, 

vilka efter påtalande från avtalsansvarig åtgärdas av Attendo. 

Attendo har ansökt om tillstånd att bedriva särskild boendeform för service och 

omvårdnad för äldre enligt 7 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) 

på Kapplandsgatan 8. Inspektionens för vård och omsorg (IVO) har  

2018-09-19 bifallit ansökan. Tillståndet gäller som längst till 2023-03-31, det vill 

säga hela avtalsperioden inklusive förlängning. 

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-06-12. 

Beslutet expedieras till 

1. Attendo AB 
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2. Stadsledningskansliet, Koncerninköp 

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Vård- och äldrenämnden 
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Yttrande över Remiss, organisatorisk tillhörighet för 

bemanning Pedagogik 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka Stadsledningskansliets förslag 

gällande att grundskoleförvaltningen tar över ansvaret för bemanningsenheten 

Pedagogik från och med 1 januari 2020. Det innebär bland annat att 

bemanningsenheten Pedagogik fortsätter som tidigare att ombesörja 

vikarietillsättningen för kostverksamheten inom Vård- och äldreförvaltningen.          

Ärendet i sin helhet 

Utifrån kommunstyrelsens tidigare beslut är det inte möjligt att låta 

bemanningsenheten Pedagogik ligga kvar under Stadsledningskansliet. 

Stadsledningskansliet har tillsammans med berörda förvaltningar och fackliga 

organisationer diskuterat olika förslag och synpunkter kring den organisatoriska 

tillhörigheten. Stadsledningskansliets samlade bedömning och förslag är att 

flytta bemanningsenheten Pedagogik till Grundskoleförvaltningen. 

Bemanningsenheten Pedagogik ombesörjer vikarietillsättning till 

kostverksamheten inom Vård- och äldreförvaltningen vilket fungerar 

tillfredställande och är ett arbetssätt som bör fortsätta även i den nya 

organisationen.    

Vård- och äldrenämnden ställer sig bakom Stadsledningskansliets förslag och 

tillstyrker att bemanningsenheten Pedagogik organiseras under 

Grundskolenämnden.          

Beslutsunderlag 

1. Remiss – Organisatorisk tillhörighet för bemanning Pedagogik 2019-05-07 

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-06-12 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

Johan Wikander 

Ordförande 
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Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Remiss- Organisatorisk tillhörighet för bemanning 

Pedagogik 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 2018-10-29 § 462 att flytta över bemanning 

äldreomsorg till Vård-och äldreförvaltningen samt flytta över bemanning 

funktionshinder till Sociala omsorgsförvaltningen från årsskiftet 2019. 

Styrelsen beslutade också att bemanning pedagogik skulle ligga kvar under 

Stadsledningskansliet under hela 2019 samt att bemanning pedagogiks 

organisering och organisationstillhörighet ska utredas under 2019, och till 

årsskiftet 19/20 ska enheten flyttas ifrån Stadsledningskansliet till sin nya 

tillhörighet.  

Tidigare hade en utvärdering gjorts i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 

under hösten 2017 i Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade att 

godkänna utvärderingen och att bemanningsenheten skulle ligga kvar på 

Stadsledningskansliet under hela 2018 och 2019 och därefter utvärderas.  

 

Vård-och äldrenämnden beslutade (2018-04-26 § 63) att skicka sitt 

initiativärende: Hur löser vi bemanningen till Kommunstyrelsen där nämnden 

föreslog en översyn av den centrala bemanningsenheten. Anledningen till 

initiativärendet var att Vård-och äldrenämnden inte ansåg att 

bemanningsenheten fungerade optimalt utifrån nämndens behov av vikarier.  

 

Kommunstyrelsen beslutade (2018-06-18 § 322) som svar på initiativärendet att 

genomföra en översyn av den centrala bemanningsorganisationen med 

inriktning att decentralisera verksamheten.  

För bemanningsenheterna i Borås Stad gäller fortfarande att garantera 

likvärdigheten- det vill säga att samma regler gäller för den timavlönade oavsett 

vilken verksamhet som man arbetar i. Likaså att fortsätta med  
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kvalitetssäkringen- En väg in som koncept där alla timavlönade genomgår 

intervjuer, referenstagning och uppföljningssamtal och där rekryteringen av 

timavlönade sker utifrån samma arbetssätt, rutiner och dokumentation. 

 

I nuläget återfinns bemanning äldreomsorg under HR-enheten på Vård-och 

äldreförvaltningen, bemanning funktionshinder under HR-enheten på Sociala 

omsorgsförvaltningen och bemanning pedagogik under personal och 

förhandling på Stadsledningskansliet. 

Att bemanning pedagogik inte flyttades ut vid årsskiftet 2019 berodde till större 

delen på att det inte fanns någon självklar organisationstillhörighet eller samma 

förberedelsegrad hos den eventuellt tilltänkta förvaltningen som för de andra 

förvaltningarna. 

 

Bemanning pedagogik 

Bemanning pedagogik består av en enhetschef, 6,5 bemanningsplanerare och ca 

800 timavlönade (denna siffra varierar från månad till månad).  

Förvaltningarna som bemanning Pedagogik servar med vikarier är 

Grundskoleförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Kulturförvaltningen, Fritid-

och folkhälsoförvaltningen, Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen, 

Servicekontoret och Vård-och äldreförvaltningen (kost). 

Under 2019 har bemanning pedagogik en verksamhetschef som sitter på 

Stadsledningskansliet. Tjänsten är under 2019 tudelad då verksamhetschefen 

också har uppdraget som bemanningsstrateg och håller samman de olika 

bemanningsenheterna på en strategisk och en hela staden nivå. Vid årsskiftet 

2020 kommer tjänsten enbart bli en bemanningsstrategstjänst. 

Strategen kommer både arbeta gentemot de förvaltningarna som har 

bemanningsenheterna men också emot alla kommunens förvaltningar när det 

gäller området strategiska rekryteringsfrågor. Rollen innefattar det strategiska 

uppdraget att stärka Borås stad som en arbetsgivare och Borås stad som 

arbetsgivarvarumärke. 
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Beställningar under 2018 

Enhet/ 

Förvaltning 

Totala antal 

beställningar 

Totala tillsatta 

beställningar 

Täckningsgrad 

Badenhet 359 357 99,4% 

Bibliotek 721 663 91,9% 

Fritidsgård 1553 1534 98,7% 

Förskola 21674 20010 92,3% 

Grundskola 5798 5388 92,9% 

Gymnasieskola* 543 543 100 % 

Kost och lokalvård 

(äldreomsorg) 

618 591 95,6% 

Kost och lokalvård 

(övrigt) 

3192 3014 94,4% 

Kultur 147 144 97,9% 

Totalt 34605 32244 93,1% 

*Gäller höstterminen 2018 i slutet av september. I slutet av terminen kom några 

gymnasieskolor igång. Alla gymnasieskolor har inte kommit igång än men 

planerar att göra det. 

 

Organisatorisk tillhörighet för bemanningsenhet Pedagogik 

Den förvaltning som tar över bemanningsenheten kommer att behöva sätta sig 

in i de andras förvaltningars behov och komptensförsörjningssituation. 

Medarbetarna som kommer att flytta över är väl insatta i vad de olika 

förvaltningarna behöver och kan hjälpa till och informera den mottagande 

förvaltningen om hur bemanningsenheten drivs och hur man servar de olika 

förvaltningarna. Den mottagande förvaltningen kommer inte behöva bygga upp 

en ny enhet utan medarbetarna flyttar med. Det den mottagande förvaltningen 

behöver tänka på är var någonstans det är lämpligast att placera in 

bemanningsenheten i sin egen organisation. 

 

Den förvaltning som tar över bemanningsenheten får sluta avtal med de övriga 

förvaltningarna som nyttjar tjänsterna och det finns mallar och tidigare 

formulerade avtal som den mottagande förvaltningen kan ta del av.  I avtalen 

för 2019 finns det en överenskommelse kring om hur mycket varje förvaltning 

kommer att få betala för bemanningsstrategtjänsten 2020 som är en 

engångskostnad och dras av från varje förvaltnings kommunbidrag. Vård-och 

äldreförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen betalade in sin 

engångskostnad inför 2019.  
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Enligt Kommunstyrelsens beslut är det decentralisering som gäller för 

bemanningsenheten vilket innebär att det inte finns någon öppning för att låta 

bemanning Pedagogik ligga kvar på Stadsledningskansliet.  

 

Stadsledningskansliet har haft diskussion med de förvaltningarna som är 

berörda och de fackliga organisationerna där olika förslag och synpunkter har 

diskuterats kring den organisatoriska tillhörigheten.  

 

Stadsledningskansliets samlade bedömning är att flytta bemanning Pedagogik 

till Grundskoleförvaltningen.  

 

Fördelarna med att flytta bemanning Pedagogik till Grundskoleförvaltningen är: 

 

- Det finns en förförståelse för bemanningsenhetens verksamhet och 

utmaningar inom Grundskoleförvaltningen vilket gör att arbetet inte 

kommer att tappa fart. 

 

- De små förvaltningarnas behov av vikarier är också i verksamheter som 
de pedagogiska verksamheterna nyttjar som t.ex. bibliotek, kulturskolan 
och fritidsgårdar. 

 

- Är den näst största nyttjaren av bemanningsenhetens tjänster. 

- Det finns inget vinstkrav på förvaltningen.  

- Bemanning Pedagogik är idag placerade i anslutning till det pedagogiska 

klustret. 

Bemanningsenheten kommer att fortsätta att besöka de olika verksamheterna 
för att göra uppföljningar kring vilket behov det finns av timanställda både i 
nuläget och i framtiden samt vad som fungerar bra och som behöver utvecklas. 
 
Grundskoleförvaltningen har informerats om förslaget till placering för 
bemanning Pedagogik och har inget emot förslaget.  
 
Stadsledningskansliet föreslår att Grundskoleförvaltningen tar över ansvaret för 
bemanningsenheten Pedagogik från och med 1 januari 2020.  
 

 

Per Olsson 

Personalchef 
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Yttrande över strategi för Borås Stads friluftsliv 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka förslag till strategi för Borås 

Stads friluftsliv.            

Sammanfattning 

Fritids- och folkhälsonämnden har skickat förslag till strategi för Borås Stads 

friluftsliv, på remiss till berörda nämnder och bolag. Strategin anger avgörande 

vägval för friluftslivet i Borås och avser att ligga till grund för det fortsatta 

konkreta arbetet.  

Med friluftsliv menas ”Vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för 

välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”. (SFS 2003:133). 

Friluftslivet bidrar till att förbättra folkhälsan och öka förståelsen för naturen. 

Frilufts- och rekreationsområden kan skapa förutsättningar för att öka den 

fysiska aktiviteten, främja socialt deltagande, interaktion mellan människor och 

mellan människor och natur. Friluftsområdena ger människor möjlighet att 

mötas, vilket skapar förutsättningar för ökad integration och social 

sammanhållning.  

Borås stads friluftsprogram bygger på de tio nationella friluftsmålen. De tio 

områdena är följande: tillgänglig natur för alla, starkt engagemang och 

samverkan, allemansrätten, tillgång till natur för friluftsliv, attraktiv tätortsnära 

natur, hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling, skyddade områden 

som resurs för friluftslivet, ett rikt friluftsliv i skolan, friluftsliv för god 

folkhälsa, och god kunskap om friluftslivet.  

För att säkerställa tillgången till ett varierat friluftsliv ska Borås stad genom olika 

insatser öka tillgängligheten för alla, planera rätt med friluftslivet i fokus, vårda 

naturen och friluftsområdena, anpassa utbudet utifrån olika behov, anpassa 

informationen för olika målgrupper, samt öka kunskapen om och förståelsen 

för naturen.  

Vård- och äldrenämnden ser positivt på strategi för Borås Stads friluftsliv och 

tillstyrker förslaget.               

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden har skickat förslag till strategi för Borås Stads 

friluftsliv, på remiss till berörda nämnder och bolag. Strategin anger avgörande 
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vägval för friluftslivet i Borås och avser att ligga till grund för det fortsatta 

konkreta arbetet. Strategin för Borås Stads friluftsliv har arbetats fram i 

samverkan med Tekniska förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Miljöförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Strategiska samhällsplanerings-

avdelningen, Mark och exploatering och Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 

Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad 

befolkningsmängd och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som 

annars tas i anspråk när staden växer. När staden växer ökar konkurrensen av 

olika intressen för marken och strategin syftar därför till att säkerställa och 

utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens och kommande 

generationer.  

Med friluftsliv menas ”Vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för 

välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”. (SFS 2003:133). 

Friluftslivet bidrar till att förbättra folkhälsan och öka förståelsen för naturen. 

Frilufts- och rekreationsområden kan skapa förutsättningar för att öka den 

fysiska aktiviteten, främja socialt deltagande, interaktion mellan människor och 

mellan människor och natur. Friluftsområdena ger människor möjlighet att 

mötas, vilket skapar förutsättningar för ökad integration och social 

sammanhållning.  

Borås stads friluftsprogram bygger på de tio nationella friluftsmålen: 

 Tillgänglig natur för alla 

 Starkt engagemang och samverkan 

 Allemansrätten 

 Tillgång till natur för friluftsliv 

 Attraktiv tätortsnära natur 

 Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 

 Skyddade områden som resurs för friluftslivet 

 Ett rikt friluftsliv i skolan 

 Friluftsliv för god folkhälsa 

 God kunskap om friluftslivet 

För att säkerställa tillgången till ett varierat friluftsliv ska Borås stad genom olika 

insatser öka tillgängligheten för alla, planera rätt med friluftslivet i fokus, vårda 

naturen och friluftsområdena, anpassa utbudet utifrån olika behov, anpassa 

informationen för olika målgrupper, samt öka kunskapen om och förståelsen 

för naturen.  

Vård- och äldrenämnden ser positivt på strategi för Borås Stads friluftsliv och 

tillstyrker förslaget. 
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Beslutsunderlag 

1. Förslag till strategi för Borås Stads friluftsliv. 

2. -                                

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-06-12. 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden. 

2. - 

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson  

Förvaltningschef 
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Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Strategi för  
Borås Stads friluftsliv
Friluftslivet bidrar till att förbättra folkhälsan och öka förståelsen för naturen. Frilufts- 
och rekreationsområden kan skapa förutsättningar för att öka den fysiska aktiviteten, 
främja socialt deltagande, interaktion mellan människor och mellan människor och natur. 
Friluftsområdena ger människor möjlighet att mötas, vilket skapar förutsättningar för 
ökad integration och social sammanhållning. 

Målet för Sveriges friluftslivspolitik är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen 
och utöva friluftsliv. Detta sker med allemansrätten som grund. Alla människor ska ha 
möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om 
natur och miljö. Friluftslivet är i förändring. Nya former av friluftsaktiviteter uppstår och 
nya grupper av människor gör olika val av aktiviteter i sitt umgänge med naturen.

Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad befolkningsmängd 
och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som annars tas i anspråk när staden 
växer. När staden växer ökar konkurrensen av olika intressen för marken och strategin 
syftar därför till att säkerställa och utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens 
och kommande generationer. 

Borås har goda förutsättningar för ett varierat och rikt friluftsliv då kommunen består av 
varierad natur med olika karaktärer och utgör ett vackert mosaiklandskap med över 1 000 
vattenspeglar. Närheten till natur skapar goda förutsättningar för både det vardagliga och 
organiserade friluftslivet. Trots närheten till naturen begränsas ibland tillgängligheten på 
grund av barriärer, så som järnvägar och vägar.

Borås stads friluftsprogram bygger på de tio nationella friluftsmålen: 

Tillgänglig natur för alla 

Starkt engagemang och samverkan 

Allemansrätten 

Tillgång till natur för friluftsliv 

Attraktiv tätortsnära natur 

Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 

Skyddade områden som resurs för friluftslivet

Ett rikt friluftsliv i skolan

Friluftsliv för god folkhälsa

God kunskap om friluftslivet
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Definition, avgränsning och ansvar
Definitionen av friluftsliv som Borås Stad har valt att utgå från är:

”Vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser 
utan krav på tävling”. (SFS 2003:133)

Definitionen rymmer ett brett perspektiv av vad friluftsliv är och omfattar på så vis vitt 
skilda aktiviteter, även vardagliga aktiviteter och vistelse i den bostadsnära naturen. För 
att tillgodose olika behov krävs fysisk planering och bred samverkan avseende utbud. 

Aktiviteter som inte är motorbundna ska gynnas. Miljölagen, Terrängkörningslagen och 
Sjölagen reglerar organiserad och oorganiserad motortrafik på land och i vatten. Buller och 
höga hastigheter stör djurlivet och är därför inte på naturens villkor. Strategin omfattar 
hela kommunens geografiska yta, både land och vatten. 

För att utveckla friluftslivet i Borås stad behövs en bred samverkan mellan kommunala 
nämnder och bolag. Samverkan behöver också ske med andra aktörer som har relevant 
kunskap om friluftsliv, så som föreningsliv och andra ideella organisationer. Fritids- och 
folkhälsonämnden ansvarar för att följa upp strategin. 

Strategiska inriktningar
Inriktningarna anger kommunens strategier för att säkerställa och utveckla tillgången till 
ett varierat friluftsliv i olika miljöer. 

För att säkerställa tillgången till ett varierat friluftsliv ska Borås stad:

Öka tillgängligheten för alla genom att

• Prioritera aktiviteter som är kostnadsfria.

• Prioritera aktiviteter som inte kräver stora mängder utrustning.

• Prioritera aktiviteter som kan utövas av många.

• Säkerställa tillgången till naturen för kommunens pedagogiska verksamheter. 

• Samverka med befintliga föreningar och ideella organisationer. 

Planera rätt med friluftslivet i fokus genom att

• Säkerställa att hänsyn tas till viktiga natur- och rekreationsområden vid 
 framtagandet av detaljplaner.

• Identifiera och förvärva strategiskt viktiga områden för friluftsliv.

• Säkerställa att ekosystemtjänster alltid finns med tidigt i planeringen av  
bebyggelse och av friluftsområden.

Vårda naturen och friluftsområdena så att

• De är väl skötta utan att städa bort naturvärden.

• De är tillgängliga, attraktiva och användbara utifrån områdets karaktär.

• Områden där många rör sig, exempelvis vid entréer och gångvägar, prioriteras.
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För att utveckla tillgången till ett varierat friluftsliv ska Borås stad:

Anpassa utbudet utifrån olika behov genom att

• Förstärka områdenas egenskaper och karaktär utifrån landskapstyp,  
kultur- och naturvärden. 

• Utveckla befintliga och nya friluftsområden med olika upplevelsekaraktär  
och svårighetsgrad.

• Tillsammans med de pedagogiska verksamheterna utveckla ett friluftsliv 
anpassat för barn och unga. 

Anpassa informationen genom att 

• Erbjuda information på olika språk och till invånare med särskilda behov.  

• Ha uppdaterad och gärna digital information på plats och i anslutning till 
naturområden och friluftsanläggningar. 

• Skapa tydliga entréer, skyltning och hänvisningar på området.

Öka kunskapen om och förståelsen för naturen genom att

• Sprida kunskap om Allemansrätten, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

• Samverka med civilsamhället för att nå fler invånare.
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Svar på initiativärende: Välkommen att bygga ut 

äldreomsorgen i Borås 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden avstyrker förslaget att översända 

skrivelsen/initiativärendet ”Välkommen att bygga ut äldreomsorgen i Borås”, 

till privata vårdaktörer inom välfärden vad gäller vård- och omsorgsboenden.  

Vård- och äldrenämnden tillstyrker förslaget att översända 

skrivelsen/initiativärendet till fastighetsbolag med trygghetsbostäder.    

        

Sammanfattning  

Vid Vård- och äldrenämndens sammanträde 2019-05-20 presenterade 

Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) ett initiativärende om att bygga 

ut äldreomsorgen i Borås. I initiativärendet föreslås att Vård- och äldrenämnden 

godkänner initiativärendet samt översänder ärendet till privata vårdaktörer inom 

välfärden, privata hemtjänstaktörer som är verksamma i Sverige, samt 

fastighetsbolag med trygghetsboenden i Sverige.  

Idag har Borås Stad två vård- och äldreboenden som är utlagda på entreprenad, 

Kvibergsgatan 17 och Kapplandsgatan 8. För hemtjänsten finns lagen om 

valfrihet (LOV) genom hemtjänstvalet.  

I budget 2017 fick Vård- och äldrenämnden i uppdrag av Kommunfullmäktige, 

att under året planera för ett nytt boende för äldre i de centrala delarna av 

Borås. Denna process är nu långt framskriden och går inte att ändra i format 

och koncept. Vård- och äldrenämnden avstyrker därmed förslaget att översända 

skrivelsen till privata vårdaktörer inom välfärden vad gäller vård- och 

omsorgsboenden.  

Under hösten 2019 kommer Vård- och äldrenämnden arbeta aktivt med att 

stimulera till att fler trygghetsbostäder byggs och kommer bjuda in intressenter 

att delta i dialog med Borås Stad. Vård- och äldrenämnden tillstyrker därmed 

förslaget att översända skrivelsen till fastighetsbolag med trygghetsbostäder.                  

Ärendet i sin helhet 

Vid Vård- och äldrenämndens sammanträde 2019-05-20 presenterade 

Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) ett initiativärende om att bygga 
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ut äldreomsorgen i Borås. I initiativärendet föreslås att Vård- och äldrenämnden 

godkänner initiativärendet samt översänder ärendet till privata vårdaktörer inom 

välfärden, privata hemtjänstaktörer som är verksamma i Sverige, samt 

fastighetsbolag med trygghetsboenden i Sverige.  

Idag har Borås Stad två vård- och äldreboenden som är utlagda på entreprenad, 

Kvibergsgatan 17 och Kapplandsgatan 8. För hemtjänsten finns lagen om 

valfrihet (LOV) genom hemtjänstvalet.  

I budget 2017 fick Vård- och äldrenämnden i uppdrag av Kommunfullmäktige, 

att under året planera för ett nytt boende för äldre i de centrala delarna av 

Borås. Vård- och äldrenämnden beslutade därför 2017-05-17, att tillskriva 

Lokalförsörjningsnämnden med begäran om utredning inför förstudie om att 

hitta en lämplig placering i centralorten i Borås Stad, för ett nytt vård- och 

omsorgsboende med 70 - 85 lägenheter. Lokalförsörjningsnämnden har idag ett 

pågående arbete att hitta lämplig tomt för detta ändamål.  Vård- och 

äldrenämnden har utöver att påbörja denna process, påtalat det stora behovet 

av att bygga nytt Vård- och omsorgsboende, i alla remissvar och yttranden som 

rör samhällsplanering. Processen är långt framskriden och går inte att ändra i 

format och koncept. Vård- och äldrenämnden avstyrker därmed förslaget att 

översända skrivelsen till privata vårdaktörer inom välfärden vad gäller vård- och 

omsorgsboenden.  

För att bjuda in privata aktörer för att bygga trygghetsbostäder, behövs 

samverkan med fler förvaltningar i Borås Stad, bland annat 

Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och 

Lokalförsörjningsförvaltningen. Frågan rör bland annat ledig mark och 

möjligheter till byggnation. Under hösten 2019 kommer Vård- och 

äldrenämnden arbeta aktivt med att stimulera till att fler trygghetsbostäder 

byggs och kommer bjuda in intressenter att delta i dialog med Borås Stad. Vård- 

och äldrenämnden tillstyrker därmed förslaget att översända skrivelsen till 

fastighetsbolag med trygghetsbostäder.    

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende ”Välkommen att bygga ut äldreomsorgen i Borås”. 

2. -                                

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-06-12. 

Beslutet expedieras till 

1. Fastighetsbolag med trygghetsbostäder. 

2. - 
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Johan Wikander 

Ordförande 
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Förvaltningschef 
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Svar på initiativärende: Vård med förhinder 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att initiativärendet ”Vård med förhinder” är 

besvarat.      

Sammanfattning 

Vid Vård- och äldrenämndens sammanträde 2019-05-20 presenterade Anna-

Clara Stenström (M) ett initiativärende med frågor om varför elever som läser 

Vård- och omsorg på Komvux idag inte har ledigt från studier på sommaren. I 

initiativärendet ställs följande frågor till Vård- och äldreförvaltningen:  

 Vem i kommunen har tagit beslutet om att vård- och omsorgsstudierna 

på Komvux skall pågå under sommarmånaderna? 

 I ett läge då vården ropar efter sommarvikarier, undrar jag om det går 

att ändra beslutet så att eleverna istället kan läsa terminsvis? 

 Kan vi i vård- och äldrenämnden på något sätt utöva påtryckning så att 

detta kan bli verklighet? 

Vuxenutbildningen är en frivillig studieform, som ska erbjuda studier anpassade 

efter elevernas behov och förutsättningar (kap 20 § 2 skollagen). Eleverna ska 

enligt vuxenutbildningens förordning (2011:1108) § 25, ges möjlighet att 

studera på sommaren: ”Utbildningen ska bedrivas kontinuerligt under hela 

året.” Det är Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som fattar beslut om 

sina läsårstider och hur utbildningen organiseras. Vuxenutbildningen 

(KomVux) har, enligt lagkraven, organiserat sin verksamhet för att eleverna ska 

ha möjlighet att söka utbildning och kurser året om i många olika former och 

med olika studietakt. Elever som väljer att studera på sommaren blir klara med 

sin utbildning snabbare och kan sedan söka tillsvidaretjänster.  

Det ingår inte i Vård- och äldrenämndens uppdrag att fatta beslut om en 

annans nämnds verksamhet. Däremot sker samverkan mellan Vård- och 

äldrenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i dessa frågor, 

t.ex. vid programråd och lokala styrgruppsmöten för Vård- och omsorgscollege 

(VO-College).  

Om både Vuxenutbildningen och ungdomsgymnasiet (Almåsgymnasiet) 

förlägger kursstarter endast på höst- och vårtermin kommer det också påverka 

Vård- och äldrenämndens möjligheter till att ta emot praktikanter negativt.  
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Initiativärendet ”Vård med förhinder” är därmed besvarat.                

Ärendet i sin helhet 

Vid Vård- och äldrenämndens sammanträde 2019-05-20 presenterade Anna-

Clara Stenström (M) ett initiativärende med frågor om varför elever som läser 

Vård- och omsorg på Komvux idag inte har ledigt från studier på sommaren. 

Att eleverna studerar sommartid innebär att Borås går miste om fler händer i 

vården sommartid och att de som studerar missar en chans att praktisera sina 

kunskaper och möjligheter att få nyttiga erfarenheter av yrket. Studietakten, 

kunskapsinhämtningen och motivationen kan dessutom bli lägre under 

sommaren och då är vitsen med sommarstudier förlorad. I initiativärendet ställs 

följande frågor till Vård- och äldreförvaltningen:  

 Vem i kommunen har tagit beslutet om att vård- och omsorgsstudierna 

på Komvux skall pågå under sommarmånaderna? 

 I ett läge då vården ropar efter sommarvikarier, undrar jag om det går 

att ändra beslutet så att eleverna istället kan läsa terminsvis? 

 Kan vi i vård- och äldrenämnden på något sätt utöva påtryckning så att 

detta kan bli verklighet? 

Vuxenutbildningen är en frivillig studieform, som ska erbjuda studier anpassade 

efter elevernas behov och förutsättningar (kap 20 § 2 skollagen). Eleverna ska 

enligt vuxenutbildningens förordning (2011:1108) § 25, ges möjlighet att 

studera på sommaren: ”Utbildningen ska bedrivas kontinuerligt under hela 

året.” Eleverna ska alltså ha möjlighet att studera året om. Det är Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden som fattar beslut om sina läsårstider och hur 

utbildningen organiseras. Förordningens krav om att elever ska ges möjlighet 

att studera på sommaren är något som Skolinspektionen också har påpekat för 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Borås Stad.  

Vuxenutbildningen (KomVux)har därför organiserat sin verksamhet för att 

eleverna ska ha möjlighet att söka utbildning och kurser året om i många olika 

former och med olika studietakt. Utbildningsstart av vård- och 

omsorgsutbildning erbjuds fem gånger/år med ett flertal olika 

utbildningsformer. Eleverna har möjlighet att läsa kurser under sommaren på 

halv-/heltid under 10 veckor. På detta sätt kan Vård- och äldrenämnden så 

snabbt som möjligt förses med färdigutbildade potentiella medarbetare. Vård- 

och äldrenämnden har utöver behov av sommarvikarier, också ett stort behov 

av att få fler anställningsbara medarbetare med utbildning för 

tillsvidareanställningar. Elever som väljer att studera på sommaren blir klara 

med sin utbildning snabbare och kan sedan söka tillsvidaretjänster. Detta gör att 

arbetsgivare får utbildad personal i snabbare takt. Dessutom är många av 

eleverna redan anställda och kombinerar arbete och studier under större delen 

av sin studietid, även under sommarperioden. Enligt gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen är eleverna studiemotiverade och vill komma ut i 

arbetslivet snabbt. De vill vara goda samhällsmedborgare och vill kunna leva ett 

självständigt liv med egen inkomst.  
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Vård- och äldrenämnden har ett stort rekryteringsbehov, men det ingår inte i 

Vård- och äldrenämndens uppdrag att fatta beslut om en annans nämnds 

verksamhet. Däremot sker samverkan mellan Vård- och äldrenämnden och 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i dessa frågor, t.ex. vid programråd 

och lokala styrgruppsmöten för Vård- och omsorgscollege (VO-College).  

VO-College är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan 

utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund. Sedan 2019-05-20 är 

Borås-Bollebygd-området lokalt certifierat VO-college. I detta forum arbetar 

alla parter för är att öka samarbetet och på bästa sätt möta utmaningar i 

kompetensförsörjningen både på kort och lång sikt.  

Om både Vuxenutbildningen och ungdomsgymnasiet (Almåsgymnasiet) 

förlägger kursstarter endast på höst- och vårtermin kommer det också påverka 

praktikplatserna eftersom det kommer bli fler elever på kortare tid. Detta skulle 

påverka Vård- och äldrenämndens möjligheter till att ta emot praktikanter 

negativt.  

Initiativärendet ”Vård med förhinder” är därmed besvarat.  

 

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende: Vård med förhinder. 

2. -                                

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-06-12. 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 

 



Initiativärende 

20190520 
 

 

Vård med förhinder. 

Jag har fått frågan om varför elever som läser Vård- och omsorg på Komvux idag inte har 

ledigt från studier på sommaren. Eftersom jag själv inte hade svaret på frågan lovade jag lyfta 

frågan i nämnden. 

 

Att eleverna studerar sommartid innebär att Borås går miste om fler händer i vården 

sommartid och att de som studerar missar en chans att praktisera sina kunskaper och 

möjligheter att få nyttiga erfarenheter av yrket.  

 

Studietakten, kunskapsinhämtningen och motivationen kan dessutom bli lägre under 

sommaren och då är ju vitsen med sommarstudier förlorad.  

 

Frågan till förvaltningen är följande: 

 

 Vem i kommunen har tagit beslutet om att vård- och omsorgsstudierna på Komvux 

skall pågå under sommarmånaderna? 

 I ett läge då vården ropar efter sommarvikarier, undrar jag om det går att ändra 

beslutet så att eleverna istället kan läsa terminsvis? 

 Kan vi i vård- och äldrenämnden på något sätt utöva påtryckning så att detta kan bli 

verklighet? 

 

Svar önskas till nämndens möte i juni 2019. 

 

Anna-Clara Stenström (M) 
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Arvode för deltagande på Vård- och äldrenämndens 

budgetkonferens 19 juni 2019 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna utbetalning av arvode för 

deltagande på Vård- och äldrenämndens budgetkonferens den 19 juni 2019.        

Ärendet i sin helhet 

Vård- och äldrenämnden arrangerar den 19 juni, klockan 8.30–12.00, en 

budgetkonferens för nämndens ledamöter inför kommande års budget.  

Budgetkonferensen är arvodesgrundad enligt § 9 b i ”Bestämmelser om 

ersättning till kommunens förtroendevalda 2019-2022”, under förutsättning att 

Vård- och äldrenämnden fattar beslut om att arvode och förlorad 

arbetsinkomst ska utbetalas. 

Deltar gör Johan Wikander, Rose-Marie Liljenby Andersson, Mohamed Ben 

Maaouia, Lotta Löfgren Hjelm, Gunbritt Johansson, Bo Unosson, Ingela 

Andersson, Marie Sandberg, Monica Johansson, Tauno Haikara, Ann-Charlotte 

Blomqvist och Pernilla Gustafsson.              

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-06-12. 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden  

Vård- och äldrenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 

 

1. FSG protokoll april 

 

2. Revisionsberättelse Vård- och äldrenämnden 2018 

Dnr 2019-00047 

 

3. Beslut från IVO gällande Kvibergsgatan 17 

Dnr 2019-00129 

 

4. Synpunkt och svar 

 

5. Förhandlingsprotokoll med Kommunal, Serviceinsatser 

 

6. Rapportering av arbetsskador och tillbud 

 

               

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Förvaltningsövergripande samverkansgrupp 
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Plats:  Ramnåsgatan 1, Lokal 
Tid:  2019-04-24 kl. 10:00-12:00 
 
Närvarande: 
 
 
 

Maria Jonsson 
Ulrica Fagerson 
Inger Krefors  
Maria Rangefil 
Sara Andersson 

Förvaltningschef (ordf.) 
Ekonomichef 
t.f. HR-chef 
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§ 1. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 2. Övriga frågor 

”Kostnader bilskador” flyttades till nästa möte 15 maj. 

§ 3. Uppföljning av föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll delades ut för undertecknande. 

§ 4. Ärenden till Vård- och äldrenämnden 

Förvaltningschefen redogjorde för aktuella ärenden till VÄN. Ärendehandlingarna hade 

skickats till fackliga representanter dagen för mötet. Inga övriga synpunkter noterades. 

§ 5. Ekonomifrågor 

Budgetuppföljning t o m 190331 
På totalen redovisar VÄF fortfarande en 0-prognos,  Verksamhetsområde Hemtjänst  går 
fortfarande minus samtidigt som område Myndighet redovisar ett plusresultat. Den buffert 
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som finns för VÄF beräknas delvis att användas för att täcka prognostiserade underskott. 
Åtgärdsplaner pågår inom Hemtjänsten.  

Då det framkom en risk för missförstånd utifrån uppföljningsmöten och åtgärdsplaner 
inom hemtjänsten beslutade arbetsgivaren att kalla berörda till nytt möte i frågan.  

§ 6. Organisation och personalförändringar 

Digitala Signeringslistor 

Projektledare Ronny Ulltjärn presenterade hur införandet av IT-systemet MCSS (Medical 

Care Support System) för digitala signeringslistor för HSL-insatser och delegeringar fallit ut 

där det införts inom VÄF. I det stora hela har införandet uppfattats som mycket positivt 

bland medarbetarna och statistiken från genomförda HSL-insatser visar ett mycket bra 

resultat. Nästa steg är etapp 2 som blir aktuellt under hösten 2019 och gäller ordinärt 

boende där flera olika verksamheter berörs. Detta kommer innebära att HSV personalen 

måste lägga över insatser från Viva till MCSS så tid kommer att behöva avsättas för detta. 

Därutöver blir det aktuellt med utbildning för stödanvändare och övrig personal.  

Kommunal påtalade att insulinordinationen saknas i systemet vilket Projektledaren skulle 

undersöka närmare.  

Pilotprojekt: ”Ökad delaktighet vid planering i hemtjänsten” 

Arbetsgivaren informerade kort om uppdraget där Förvaltningschef är uppdragsgivare och 

flera LSG-verksamheter berörda. Projektledare är Susanne Bard. En projektgrupp kommer 

tillsättas och deltagare anmäls till projektledare Susanne Bard. Målsättningen med projektet 

är att tydliggöra för- och nackdelar med central kontra decentralisering av planering av 

brukartid. Målet är att underlaget ska ligga till grund för vilken organisering VÄF Hemtjänst 

väljer.  

§ 7. Arbetsmiljöfrågor/skyddskommitté 

Uppföljning åtgärder risk- och konsekvensanalys Vobo/Hemtjänst (B) 

Efter Arbetsmiljöverkets inspektion maj 2018 inom verksamhetsområde Vobo och 

Hemtjänst genomfördes två riskanalyser där uppföljning av åtgärder nu var aktuellt enligt 

plan. Kommunal efterfrågade en närmare återkoppling om APT-tiden utökats i enlighet 

med åtgärdsplan från 1,5 tim till maximalt 2,5 tim. Arbetsgivaren svarade att återkomma i 

frågan. Se kommentar i efterhand nedan; 

Utdrag från handlingsplan ”Chefens förutsättningar” daterad 180507: ”… att utöka tiden 

för APT från 1,5 timmar till maximalt 2,5 timmar. Praxis har varit 2 timmar” vilket är 

inskrivet som åtgärdat när handlingsplanen följdes upp 180827. 

Därutöver konstaterades att arbetsgivaren vidtagit åtgärder enligt handlingsplanen och 

fullföljt uppföljningsansvaret.   
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Uppföljning ”Nya yrkestitlar” stående punkt 

Arbetsgivaren informerade att de presenterar vad uppföljningen av genomförandet visar 

vid FSG i maj månad.  

SAM-almanackan 

Arbetsgivaren informerade om följande aktiviteter som är aktuella att genomföra under maj 

månad enligt SAM-kalendern för att säkerställa systematiska arbetsmiljöarbetet inom VÄF: 

 

- Lönesamtal (februari- maj) 

- Lika rättigheter och möjligheter samt rutinen för kränkande särbehandling (april, maj) 

- Lönekriterier (april, maj) 

- Mätstickan (maj) 

- Medarbetarsamtal (maj-okt) 

Uppföljning av sjukfrånvaro & rapporterade arbetsskador, tillbud 

Arbetsgivaren hänvisade till bilagan gällande VÄF:s totala sjukfrånvaro som för perioden 

190101 t o m 190331 var 10,9 %. Sjukfrånvaron för mars månad var totalt för VÄF 10,6 %. 

Mellan de olika verksamhetsområdena inom VÄF varierar sjukfrånvaron mycket.  

Totalt har 59 st arbetsskador rapporterats in till VÄF, av dessa var 45 st olyckor varav 27 st 

var fallolyckor. Totalt har 100 st tillbud rapporterats in till VÄF t o m mars månad.  

Saco lyfter fråga om uppföljning av resultatet för Organisatorisk och social 

arbetsmiljörond.  Arbetsgivaren beslutade att OSA- ronder från alla verksamhetsområden 

inom VÄF blir tillgängliga för uppföljning (ev. stickprov) via HR efter den 31 maj.  

§ 8. Hälsa och friskvård 

Inga noteringar.  

§ 9. Samverkansfrågor 

Besök från CSG 

Arbetsgivaren hälsade Borås Stads centrala samverkansgrupp, CSG, välkomna till VÄF. 

och lämnade ordet till Kommunchef Svante Stomberg, ordförande i den centrala 

samverkansgruppen. Bakgrunden till att CSG besöker olika förvaltningar på deras FSG är 

en utvärdering som visat behov av att stärka samverkan inom Borås Stad. CSG har ett 

övergripande tillsynsansvar när det gäller Borås Stads samverkan och lyssnar genom 

besöken även in vad de olika förvaltningarna ser viktigt inför den utbildning som planeras 

centralt av Borås Stad.  

Arbetsgivaren lyfte samverkansorganisationen inom VÄF.  Beredningsgruppens funktion 

inom VÄF beskrevs liksom aktuellt behov av att hitta rätt former och strukturer för att 

hantera olika frågor på rätt ställe inom förvaltningen. Kommunikation nämndes som en 

viktig utmaning inom förvaltningen.  
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CSG påtalade att VÄF som verksamhet som berörts mycket av politiska beslut som ex;  

delade turer och heltidsbeslut etc vilket också inverkat mycket på det fackliga arbetet.  

Kommunal nämnde att APT-nivån ses som ett viktigt redskap för samverkan. CSG:s 

representanter frågade om VÄF följer upp hur APT fungerar utifrån samverkan. 

Arbetsgivaren svarade att frågan diskuterats där bl a strukturella frågor som VÄFs 

mappstruktur – behörighetsregler varit uppe för dialog i syfte att möjliggöra samordning a 

och följa upp. Därutöver nämndes att förvaltningsledningen inom VÄF beslutat tillföra tid 

för APT i förebyggande syfte i enlighet med riskanalys och handlingsplan från 2018.  

Från CSG:s sida nämndes att samverkan är ett ord där det varierar vad man lägger i ordets 

värdering. De ser att hela Borås Stad har en resa framför sig gällande tillit,  en tillitsresa, för 

en god kultur och struktur, där vi alla måste hjälpas åt.  

På frågan från CSG hur skyddskommittéarbetet går inom förvaltningen svarade 

arbetsgivaren att detta är ett pågående utvecklingsområde inom VÄF. Saco nämnde att 

redovisningen för att analysera tillbudsrapportering kan förbättras. Kommunal nämnde 

uppföljningen av åtgärder kopplade till inrapporterade tillbud. Arbetsgivaren påtalade en 

upplevelse av att  rapporteringssystemet i vissa tekniska avseenden bromsat upp arbetet för 

analysarbetet. I sammanhanget nämndes att ett nytt rapporteringssystem för tillbud och 

arbetsskador är på gång. Vikten av information och kommunikation i tidigt skede lyftes för 

en bra samverkansanda. Därefter nämndes de positiva erfarenheter som VÄF har av den 

arbetsmiljöutbildning ”Sunt arbetsliv” som tagits fram i facklig samverkan för chefer som 

skyddsombud inom VÄF.  

Rapport från och till LSG 

Inga synpunkter 

Semesterrekrytering stående punkt 

Arbetsgivaren informerade om rekryteringsläget för sommarvikariat. Totalt är 212 st 

anställningsavtal klara, rekryteringsbehovet är 415 vakanser.  

Löneöversyn 2019 stående punkt 

Arbetet pågår enligt planen. Inga synpunkter rapporterades.  

§ 10. Beslut 

Mötet beslutade att: 

 Arbetsgivaren har fullföljt uppföljningsansvaret gällande åtgärder och 
handlingsplan för risk- och konsekvens Vobo / Hemtjänst 2018. 

 Arbetsgivaren beslutade att följa upp frågor efter uppföljningsmötena med 
hemtjänsten. 
 

§ 11. Nästa möte 

Datum 15 maj månad kl. 10.00 -12.00 lokal: Tillskäraren plan 4 
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Vid protokollet: Sara Andersson  

Justeras: 

För Vård- och äldreförvaltningen: 
 
 
_____________________________ 
Maria Jonsson 
Ordförande 
 
 
_____________________________ 
Carina Ankarloo 
Kommunal 
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Maud Olausson 
Vårdförbundet 
 
 
_____________________________ 
Susanne Jörgensen 
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Emma Granqvist 
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Revisionsberättelse för Vård- och 
äldrenämnden år 2018

Vi har granskat Vård- och äldrenämndens verksamhet och årsredovisning 2018. 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med 
den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. 
Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning 
av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar 
vi att målvärdena för åtta av de nio indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt 
inte är uppnådda. Vi konstaterar att måluppfyllelsen gällande Kommunfullmäktiges 
indikatorer är bristfällig. Båda Kommunfullmäktiges två uppdrag till nämnden är 
genomförda. 

Vi bedömer att Vård- och äldrenämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Vård- och äldrenämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2018.

Borås 2019-03-18

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Boris Preijde
Ordförande

Gerd Jansson 
Vice ordförande

Jan G Nilsson Thomas Gustafsson 
 

Lennart Gabre

Kenneth Larsson
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Vård- och äldrenämnden 2018

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning 
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen, 
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen 
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar 
i förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken 
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Vård- och äldrenämnden redovisar ett överskott på 23 805 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen 
noterar att buffert är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges budget. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de 
största budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram

• Myndighetsverksamheten redovisar ett positivt resultat på 14 200 tkr, vilket främst beror 
på lägre antal platser på vård- och omsorgsboende än budgeterat samt att verkställigheten 
inte har utfört budgeterade hemtjänsttimmar

• Verksamheten vård- och omsorgsboende visar ett överskott på 5 300 tkr, varav största delen 
entreprenaderna då deras köp av mat inte var budgeterat fullt ut

• Resultatet för hälso- och sjukvård blev ett negativt resultat på -5 900 tkr p.g.a. mer inhyrd 
bemanningspersonal än beräknat

• För centrala stödfunktioner redovisas ett positivt resultat på 7 000 tkr beroende på vakanser 
och att avsatta medel för projekt inte har använts i den utsträckning som var planerat

• Bufferten på 12 900 tkr har använts till investeringar – ute- och innemöbler för boenden 
och dagverksamheter samt arbetsmiljöåtgärder för personalen

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt 
nedanstående. 

5   3   1   0 – av 9 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för åtta av de nio indikatorerna som Kommunfullmäktige. 
De indikatorer för vilka målvärdena inte nåtts är: 

• Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde)
 Ingen förändring av måttet – 17 personer 2017 och 17 personer år 2018, jämfört med 

målvärdet på 13 personer som en hemtjänsttagare möter på 14 dagar. Ett omfattande 
schemaläggningsarbete har påbörjats, där personalen indelas i mindre grupper knutna till 
vissa brukare
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• Antal lägenheter som är trygghetsbostäder
 Kommunfullmäktiges mål om 240 trygghetsbostäder har inte uppnåtts. Resultatet är 

samma som året innan, 221 stycken. En diskussion med de kommunala bostadsbolagen 
pågår. Kommunfullmäktige har beslutat om reviderade regler för trygghetsbostäder 
och kommunens åtagande har tydliggjorts

• Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast 
tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål, %

 Resultatet har försämrats från 86 % år 2017 till 83 % år 2018, målvärde 92 %. Arbetet 
med att införa IBIC (Individens behov i centrum) har förskjutits till år 2019. Det är ett 
behovsinriktat arbetssätt där verksamheten ger den äldre möjligheter till delaktighet 
och påverka hur insatser förläggs och utförs. Det framhålls att åtgärder som behöver 
vidtas är att utarbeta rutiner som säkerställer att den äldre får rätt information om 
vad insatsen/beslutet innebär, välkomstsamtal och uppföljningssamtal

• Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd 
från hemtjänsten, % 

 Utfallet har minskat från 82 % år 2017 till 81 % år 2018. Nämnden menar att vården 
ska vara samordnad och sammanhållen för att uppnå så god livskvalitet och trygghet 
som möjligt. Den äldre behöver ges möjligheter till delaktighet och påverkan av hur 
insatser förläggs och utförs

• Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %
 Utfallet har ökat från 26,5 % år 2017 till 37 % år 2018, målvärde 50 %. Kostverksamheten 

står vid mätning av inköpen högre än Vobo/korttidsverksamheterna. Nämnden hävdar 
att det har upptäckts fel i hur de ekologiska produkterna redovisats, arbete pågår för 
att säkerställa att redovisning sker på korrekt vis. Vad gäller andelen närproducerat har 
det inte varit möjligt att få fram uppgiften på förvaltningsnivå utan den beräkningen 
redovisas centralt

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, % 
 Utfallet har minskat sedan år 2017 med 0,6 % till 10 % men nämnden når inte målet 

på 8 % ännu. Nämnden har arbetat aktivt med rehabiliteringsarbete av sjukskrivna 
medarbetare. En annan viktig fråga har varit arbetsmiljöfrågan, där en handlingsplan 
med åtgärder upprättats och godkänts av Arbetsmiljöverket 1 juni 2018 

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten 
 Utfallet har ökat från 131,6 år 2017 till 187,5 år 2018. Grundbemanningen har varit 

låg inom området, med många vakanta tjänster inom yrkesgrupperna undersköterskor, 
legitimerad personal och vårdbiträden. Ett aktivt arbete för att öka grundbemanningen 
och minska timavlönad personal pågår. Bemanningsenheten överförs organisatoriskt 
till Vård- och äldrenämnden den 1 januari 2019

• Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda
 Utfallet har försämrats något från 2017 till 2018. Nämnden arbetar med ett strategiskt 

hälsoarbete samt ett främjande arbetssätt och förhållningssätt. Nämnden startade 
hösten 2018 ett projekt ”ökad hälsa på arbetsplatsen” med syftet att öka hälsan och 
välbefinnandet hos medarbetarna. Arbetet med att förankra arbetstidsmodellen där 
långa arbetspass är borttagna samt ge medarbetarna möjlighet att själva, till viss 
del, styra sin egen schemaläggning, utifrån verksamheternas behov fortsätter, vilket 
förväntas ge effekt på hälsotalen
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Nämndens indikatorer med målvärden

Nämnden har antagit fyra egna indikatorer med målvärde vilket är i linje med Stadens styr- och 
ledningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer enligt 
nedanstående. 

0   0   4   0 – av 4 nämndens indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag 

Nämnden har avseende 2018 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, samtliga 
är genomförda.

0   0   2   0 – av 2 uppdrag

Nämndens uppdrag 

Nämnden har avseende 2018 gett två uppdrag till förvaltningen, vilka är genomförda.

0   0   2   0 – av 2 nämndens uppdrag

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående område.

Extern översyn av organisationen

Extern revisionskonsult, EY, gjorde två uppdrag åt VÄN under 2017/2018. Den första översynen 
gällde verkställighetens organisation. Den fokuserade på styrning, kommunikation och samverkan. 
Parallellt med deras översyn gjorde tf förvaltningschef en organisationsförändring där det sk fjärde 
chefsledet togs bort inom förvaltningens verkställighet. Det var således redan gjort när EY presenterade 
sin rapport för nämnden i mars 2018. Rapporten visade dock på fler förbättringsåtgärder och dessa 
har förvaltningen arbetat vidare med under året. 

Det andra uppdraget som EY gjorde var en utvärdering av hemtjänstens planeringsenhet. Syftet var att 
lyfta fram för- och nackdelar utifrån nuvarande ”central”- respektive lokalt placerad insatsplanering 
(ur ett medarbetarperspektiv, ett brukarperspektiv och ett verksamhetsperspektiv). 

Tf förvaltningschef tog beslut om åtgärder som kopplades till en handlingsplan. Åtgärderna finns 
redovisade i en åtta sidor lång handlingsplan. Några av åtgärderna är genomförda och klara medan 
andra arbetas vidare med under år 2019.

Sociala aktiviteter

På träffpunkt Simonsland finns flera arrangerade aktiviteter som lämpar sig väl till äldre och har 
många arrangemang riktade mot äldre. Det är en träffpunkt för Borås Stads invånare som främjar 
samverkan, gemenskap och bryter ensamhet och har målsättningen att vara ett aktivt och levande 
hus för alla åldrar. På Träffpunkt Simonsland finns kommunala tjänstemän som jobbar med att ge 
service åt alla våra medborgare. Huset rymmer också omkring cirka 40 föreningar och organisationer. 

 

Två Seniorhälsokonsulenter har anställts till verksamheten. Deras uppdrag är uppsökande verksamhet 
i form av förebyggande hembesök med syfte att nå seniorer som inte själva aktivt söker information 
om det utbud av friskvård- och sociala aktiviteter som erbjuds av kommun, privata aktörer, föreningar 
och organisationer. Hembesöken syftar till att möta senioren där hen befinner sig och anpassa 
information och dialogen därefter. Målet med det proaktiva och hälsofrämjande arbetet är att erbjuda 
senioren en ökad möjlighet till social samvaro och en meningsfull vardag med bibehållen hälsa.
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Verksamheterna har under året 2018 arbetat för att utveckla begreppet ”aktiviteter” för de boende, 
och väljer att medvetet använda begreppet ”meningsfullhet” som också omtalas i Socialtjänstlagens 
nationella värdegrund för äldre. Exempel på aktiviteter är att utevistelsetiden ökat, regelbundna 
besök av musiker på boenden liksom besök av vårdhund/vårdhäst. Flera boenden har utvecklat 
samarbeten med förskolor och skolor.

Hemtjänsten – personalkontinuitet

Kontinuitet är en viktig kvalitetsaspekt vid vård och omsorg om äldre. Personalkontinuitet innebär 
att den enskilde får vård och omsorg av så få olika personal som möjligt. När självständigheten 
minskar och beroendet av andra ökar är förtroende och tillit viktigt för känslan av trygghet. För 
de flesta äldre är det mer tryggt att få stöd och hjälp av personal som de känner igen och där man 
byggt upp en ömsesidig relation. För att uppnå måluppfyllelsen gällande kontinuitet är det av vikt 
att personalen har de kompetenser som finns behov av som exempelvis körkort och medicinska 
insatser utifrån delegation. En god schemaläggning efter verksamhetens behov där personalen är 
indelad i mindre grupper knutna till vissa brukare är en annan åtgärd för att uppnå måluppfyllelse. 
Att minska frånvaro och att öka trivsel bland medarbetarna är en annan viktig åtgärd som främjar 
en god kontinuitet.

Lex Maria – Lex Sarah

Som vårdgivare ansvarar Vård- och äldrenämnden för den kommunala hälso- och sjukvården inom 
nämndens verksamhetsområde. Den kommunala hälso- och sjukvården bedrivs av legitimerad 
personal (arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor) i patientens egna hem, vid vård- och 
omsorgsboende, korttidsenhet och vid biståndsbedömd dagverksamhet. Patienten ska ges en god vård 
och patientsäkerheten ska vara hög. Antalet avvikelser under året visar att läkemedelsavvikelser och 
uteblivna hälso- och sjukvårdsinsatser såsom till exempel träning, omläggningar och viktkontroller har 
varit fortsatt höga. Dessa två områden följs därför kontinuerligt av verksamheten och av medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR). Vidare har MAS/MAR 
utrett 55 händelser enligt Lex Maria varav två har resulterat i anmälan till Inspektionen för vård- 
och omsorg (IVO). Detta kommer att redovisas särskilt i Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts. 
I det nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Privata utförare  

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. 

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.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser 
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern 
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa 
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem. 
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Planen för intern kontroll omfattar 17 kontrollmoment, riskanalysen 33 identifierade risker. Samtliga 
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 26 februari 2019. Uppföljningen av den interna 
kontrollen innehåller utförliga analyser och åtgärder. Nämnden har gjort en egen riskanalys. Nämnden 
har antagit regler och anvisningar för intern kontroll.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2018-11-20 med Vård- och äldrenämndens presidium, bevakningsansvariga 
förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.       

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens 
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande 
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de 
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte 
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Vård- och äldrenämnden har under året inte uppnått målvärdena för åtta av nio indikatorer. Nämnden 
har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Samtliga 
två uppdrag har genomförts. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin årsredovisning anger 
förklaringar till varför uppdraget inte har genomförts. Utvecklingsområden bedöms finnas gällande 
måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer.

Stadsrevisionen noterar att Vård- och äldrenämnden har antagit egna indikatorer med målvärden 
i enlighet med Stadens styr- och ledningssystem.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 23 805 tkr. Stadsrevisionen 
noterar att bufferten har intecknats trots att nämnden redovisar ett överskott. Bufferten har inte 
använts för att täcka oförutsedda händelser i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetinstruktioner. 

Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I riskanalysen har 
det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment, 
nämnden har varit involverad i riskanalysen. Nämnden har genomfört alla kontrollmoment. Nämnden 
har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 
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Synpunkt 1 gäller Maxavgift. 

Kommunen kräver in en inkomstuppgift. Om den äldre personen inte besvarar den så tar kommunen 
ut maxtaxan. Den äldre personen straffas på detta sätt ekonomiskt. 

Fråga till Vård och Äldrenämnden. 

Vad gör kommunen för att ta reda på varför den äldre personen inte svarar? 

1. Är personen sjuk? (kanske demens eller annat som påverkar möjligheten att besvara) 
2. Förstår den äldre personen vad det är kommunen begär? 

Vad gör kommunen: 

Kommunen tar ut maxavgiften, trots att man inte vet orsaken till att svar uteblir. 

Förslag till åtgärd: 

Ta reda på varför den äldre inte svarar, kanske den äldre behöver god man/förvaltare. 

 

Synpunkt 2 gäller Intrum. 

Varför skickar kommunen ärenden till Intrum, med allt vad detta innebär för den äldre personen? 

Intrum lägger på en avgift som gör det svårare för den äldre att betala. Den äldre personen kan inte 
hantera och bemöta indrivaren. Detta skapar en större skuld och en oro för den person som inte 
förstår vad det gäller. Detta drabbar många fattigpensionärer. 

Förslag till åtgärd: 

Kolla upp varför det inte fungerar med betalningarna till kommunen. Vid behov hjälpa till med 
betalningsplan. 

 

DETTA HANDLAR OM VÅRA ÄLDRE, DOM BEHÖVER HJÄLP INTE STRAFFAS. 

 

Borås 2019-05-24 

 

 

God man/förvaltare 
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Hej, 
Vård- och äldrenämnden har tacksamt tagit emot din synpunkt gällande Borås 
Stads arbete med taxor och avgifter inom äldreomsorgen. Här kommer en 
beskrivning till varför personer som inte lämnat in sina inkomstuppgifter i tid 
debiteras ”maxtaxa” och i vissa fall får sitt ärende översänt till Intrum. Men det 
allra viktigaste vi önskar förmedla till dig  är att dina inskickade 
synpunkter kommer finns med i den ”genomlysning av taxor och avgifter inom 
äldreomsorg och funktionshinderverksamhet” som nyligen påbörjats inom 
Vård- och äldreförvaltningen. Dina synpunkter stämmer väl in på de bekymmer 
som brukare då och då kontaktar våra avgiftshandläggare för att få hjälp med 
att lösa. 
 
Enligt Borås Stad författningssamling (Taxa för vård och omsorg om äldre och 
personer med funktionsnedsättning) gäller i dagsläget följande: 
 
”Avgiftsunderlag 
Brukaren ska ges möjlighet att lämna uppgifter för beräkning av avgift när 
insatsen påbörjas. 
Kommunen skickar årligen ut inkomstförfrågan. Den årliga inkomstförfrågan 
ska besvaras inom 
30 dagar från utskicket. Inkomster, pensioner och bostadstillägg/bostadsbidrag 
överförs per 
automatik och anges exakt, däremot skall privata pensioner uppges. 
Kapitalinkomster anges enligt 
Skattemyndighetens kontrolluppgifter som avser föregående år. Förändrad 
inkomst ska snarast anmälas till kommunen. Om den allmänna pensionen 
ändras får kommunen en automatisk uppdatering om detta, och ett nytt 
avgiftsunderlag fastställs utifrån de nya uppgifterna. För den som inte lämnar 
uppgifter enligt ovan beräknas avgiften utan hänsyn till förbehållsbelopp. 
Avgiften kan dock aldrig uppgå till mer än den högsta tillåtna avgiften enligt 
socialtjänst- 
lagen.” 
 
”Maxtaxa” (Högkostnadsskyddet enligt 8 kap. 5 § SoL)=  
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Avgiften för hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård 
och förbrukningsartiklar får per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 
gånger prisbasbeloppet.  
För år 2019 motsvarar det 2 089,40 kr per månad.” 
 
Det är det rödmarkerade ovan som bestämmer att kommunen tar ut maxtaxa. 
Det finns kommuner som hanterar det lite mjukare genom att 
”efterdebitera”/justera avgiften när uppgifterna kommit in. Borås stad har idag 
ingen upparbetad rutin för att ta reda på varför det inte inkommit något  svar 
från den enskilde annat än att det skickas ut en påminnelse. Denna hantering 
finns med i den nu pågående genomlysningen av taxor och avgifter för vård 
och omsorg, där vår målbild är att ”läsa in” så mycket som möjligt av den 
enskildes inkomster och tillgångar per automatik och att kanske också anpassa 
taxeåret för att få in så nutida och korrekta uppgifter som möjligt. 
 
Intrum: 
Borås Stad har tagit beslut om att all ”inkassoverksamhet” ska skötas av Intrum. 
Så i denna fråga är det ju inte Vård- och äldrenämnden som på egen hand 
ansvarar för frågan eller att förändra den. Det som händer, och som  
med största sannolikhet menar, är att när Borås Stads fakturaservice skickat ut 
sina påminnelser och trots det inte får betalt, så skickas kundfordran till Intrum 
för ”indrivning”. Frågan om steget före Intrum involveras och när sedan 
Intrum används för att få in fordringar från våra äldre och funktionsnedsatta 
kommer även det att finns med som ett område i ovan nämnda 
genomlysningen av taxor och avgifter. Det borde till exempel kunna gå att 
upprätta rutiner mellan avgiftshandläggningen och Fakturaservice för att 
minimera de antal ärenden gällande avgifter för brukare inom som skickas över 
till Intrum.  
 
 
Med vänlig hälsning, 
Vård- och äldrenämnden 
Borås Stad 
 
 

 
 
 
 

 

 







 

 

Handläggare 
Maria Appelqvist  
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Rapportering av arbetsskador och tillbud  

till Vård- och äldrenämnden 1 januari – 31 maj 2019 

Ärendet i sin helhet  

Under perioden 1 januari till 31 maj 2019 rapporterades 92 arbetsskador samt 

214 tillbud. Motsvarande period under 2018 rapporterades 85 arbetsskador och 

185 tillbud.  

De flesta arbetsskadorna handlar om att medarbetaren föll. Därefter är den 

vanligaste orsaken är att medarbetaren har blivit fysiskt skadad av annan person 

(även oavsiktligt) och därefter fysisk överbelastning (lyft eller 

ansträngande/häftig rörelse). Dessa skadeorsaker överensstämmer med 2018 

års uppgifter. 

Tillbuden har främst orsakats av att medarbetaren varit med om en 

hotsituation, den näst vanligaste orsaken är tidsbrist eller stress och därefter 

brister i arbetsorganisation och tekniska brister i form av problem med IT-

system. Orsakerna till tillbuden överensstämmer med uppgifterna från 2018.  

Att arbetsskador och tillbud på grund av hotsituation och fysisk skada av annan 

person är vanligt förekommande kan härledas till att många av medarbetarna 

arbetar i brukarnära arbete. Dagligen möter medarbetarna personer med 

demenssjukdom och psykisk ohälsa vilket kan bidra till att dessa situationer kan 

uppstå.  

Samtliga rapporterade arbetsskador och tillbud kommuniceras på 

arbetsplatsträffar i ett lärande och förebyggande syfte. Medarbetare med 

brukarnära arbete ges även utbildning i bemötande av personer med 

demenssjukdom och psykisk ohälsa. 

Orsaken till att medarbetaren föll kan i viss mån härledas till halka i samband 

med vinterväglag. Många av förvaltningens medarbetare, exempelvis 

hemtjänstpersonalen, transporterar sig mellan brukare och utsätts därmed för 

dessa situationer. 

Tillbud på grund av tekniska brister beror bland annat störningar i olika IT-

system. Om ett IT-system inte fungerar kan det innebära att inte rätt 

information kan tas fram, att rapportering fallerar och att statistik blir 

missvisande. Förvaltningen arbetar med att förnya och uppdatera system så att 

dessa problem ska minska.  

Nuvarande datasystem Heroma-Varsam där arbetsskador och tillbud registreras 

och hanteras fungerar inte optimalt då det är svårt att följa vilka åtgärder som 

vidtagits. Vård- och äldreförvaltningen har ett pilotprojekt där man på ett par 



 

 

enheter testar ett annat IT-system för hantering av arbetsskador och tillbud. 

Detta i syfte att kvalitetssäkra och få större systematik kring de arbetsskador 

och tillbud som registreras. 
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Delegationsbeslut  

Vård- och äldrenämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

 

1. Delegationslista Myndighet 

 

2. Delegationslista Myndighet under 65 år  

 

3. Delegationslista bostadsanpassning 

 

4. Delegationslista HR 

 

5. Lex Sarah utredning 

Dnr 2019-00092 

 

6. Lex Sarah utredning 

Dnr 2019-00115 

 

7. Lex Sarah utredning 

Dnr 2019-00108 

 

8. Lex Sarah utredning 

Dnr 2019-00094 

 

9. Lex Sarah utredning 

Dnr 2019-00052 

 

10. Lex Sarah utredning  

Dnr 2019-00109 

 

11. Lex Sarah utredning  

Dnr 2019-00095 
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12. Lex Sarah utredning   

Dnr 2019-00030           

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 




