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Månadsuppföljning mars 2019 

Vård- och äldrenämndens beslut 

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

2019.        

Ärendet i sin helhet 

För perioden januari-mars 2019 redovisas ett resultat på -1,1 mnkr jämfört med 
budgeten för perioden, och för helåret prognostiseras ett nollresultat. 

För Centrala stödfunktioner är resurser för bland annat kompetensutveckling 

och upphandling av trygghetslarm mm budgeterade, men kostnaderna beräknas 

komma senare under året. Helårsprognosen beräknas till ett nollresultat. 

Prognosen för Myndighetsverksamheten beräknas till 6,0 mnkr. Plusresultatet 

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

platser än budgeterat.  

Området Hemtjänst prognostiserar ett resultat på -10,4 mnkr på årsbasis, vilket 

är på samma nivå som periodresultatet. Prognosen bygger på att framtagna 

handlingsplaner förväntas ge effekt för att komma i balans under året. 

Helårsprognosen för Vård- och omsorgsboende beräknas till noll. Resultatet 

för perioden är -2,3 mnkr då verksamheten har haft lite för höga 

personalkostnader i början på året på grund av mycket timvikarier. Detta har 

dock minskat under mars månad. 

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 0,8 mnkr och skulle finansieras av 

föregående års ackumulerade resultat.  

Förebyggande verksamhet/IKT prognostiserar ett resultat på 0,4 mnkr, främst 
beroende på att IT vård och omsorg har lägre kostnader för privata utförare än 
budgeterat. 

Periodresultatet för Kost och vaktmästeri beror på att kostnadsdebiteringar inte 

har kommit igång ordentligt under årets första två månader. Prognosen 

beräknas till noll vid årets slut. 

Bufferten har minskats med 2,9 mnkr på grund av den reglering mellan VÄN 

och SON som Kommunstyrelsen fastställde i nämndbudgeten. 4,8 mnkr 

behövs för att täcka prognostiserat underskott inom hemtjänsten. I övrigt 
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beräknas bufferten att användas inom nämndens verksamheter. I dagsläget är 

dock inget användningsområde utpekat.               
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1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamhetens nettokostnader 

  Nämndbudget 
Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
Avvikelse/

utfall 

Prognos    
avvikelse för 

helåret 

Centrala 
stödfunktioner 

112 925 27 716 23 839 3 877 0 

Politisk verksamhet 2 775 686 797 -111 0 

Myndighet 863 919 172 754 168 970 3 784 6 000 

Insatser i ordinärt 
boende 

60 754 36 594 47 008 -10 414 -10 400 

Vård- och 
omsorgsboende 

13 100 1 689 4 025 -2 336 0 

Hälso- och sjukvård 220 930 48 899 47 832 1 067 -800 

Förebyggande/IT 50 491 12 504 11 742 762 400 

Kost och 
vaktmästeri 

9 180 1 593 2 680 -1 087 0 

Buffert 10 626 3 369 0 3 369 4 800 

Nettokostnad totalt 1 344 700 305 804 306 893 -1 089 0 

Kommunbidrag 1 344 700     

Resultat efter 
kommunbidrag 

0    0 

Bufferten har minskats med 2,9 mnkr på grund av den reglering mellan VÄN och SON som gjordes av 
Kommunstyrelsen i Nämndbudget 2019. 

2 Centrala stödfunktioner 

Ekonomi 

Verksamheten beräknar ett nollresultat. 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 +3,9 mnkr. 

Kvalitet/medarbetare 

Förbättringsarbeten i hela organisationen drivs bland annat av verksamhetsutvecklarna inom 
funktionen. Funktionen fortsätter också den utbildningssatsning inom demensvård som påbörjades 
under 2017. 

3 Politisk verksamhet 

Ekonomi 

Verksamheten beräknas klara budgeten med ett nollresultat. 
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Kvalitet/medarbetare 

Vård- och äldrenämnden har hittills under året haft fyra 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 6,0 mkr på helår och utfall per perioden är 3,8 mkr. 
Resultatet hittills beror på färre utförda hemtjänsttimmar och belagda vobo-platser än budgeterat. I det 
prognostiserade resultatet ingår kostnader för socionomkonsulter som hyrs in på myndighet för att 
täcka upp för vakanser. 

Verksamhetsposten hemtjänst redovisar ett plusresultat om 4,3 mkr kronor för perioden (en ökning 
sedan föregående månad med 3,0 mkr) och prognosen är +7,6 mkr 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. Antalet LOV-företag har sedan sommaren 2018 varit 
fem stycken fram till den 6 mars 2019 då ett av de privata hemtjänstföretagen på egen begäran försatt 
sig i konkurs. Från januari 2019 är det tillståndspliktigt att bedriva hemtjänst. Enligt uppgift från Borås 
Stads LOV-utredare framkommer att alla de fyra kvarvarande 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 över och under 65 år. Det har under 
2018 skett ett samarbete mellan dagverksamheten, demensteamet, verksamhetsutvecklare riktat mot 
demens och myndighetsutövningen 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 nio brukare under 65 år som tackat ja till insatsformen dagverksamhet för yngre 
dementa, via Klubb Viskan. Ett par av dessa brukare är dock under en övergångsperiod beviljade 
dubbla insatser, både vobo och dagverksamhet under sin inskolningsperiod på vobo. Insatsformen 
enligt antagna demensriktlinjer är en positiv insatsform både för den demenssjuka men även för dess 
anhöriga som ges möjlighet till avlastning. 

Verksamhetsposten korttid respektive växelvård redovisar för perioden ett underskott om 0,9 mnkr och 
prognostiserar ett underskott med 4,3 mkr. Det har under stora delar av 2018 varit ett hårt tryck på 
korttidsverksamheten och detta har fortsatt in i 2019, särskilt vad avser demensplatserna. Några dygn 
under mars månad har det behövt göras överbeläggning på korttidsboendena samt verkställas beslut 
om korttid på en vobo-plats. En anledning att det är fullbelagt på korttid/växelvård demens är att det 
också är fullt på vobo med demensinriktning, vilket för med sig att flödena mellan placeringsformer 
inte fungerar. Ytterligare en konsekvens har blivit att Vård- och äldreförvaltningen har fått 
betalningsansvar för några få utskrivningsklara patienter (demens) från sjukhus. 

2019 har behovet av antalet belagda vobo-platser budgeterats till totalt 838 stycken. Utöver detta 
budgeterar myndighet för köp av en extern placering. Under mars månad har myndighet belagt 824 
vobo-platser vilket medför ett utfall för perioden på 1,3 mkr och prognosen på helår är ett plusresultat 
om 4,6 mkr. 

Kvalitet 

Äldreomsorgens myndighet har under de senaste åren arbetat fram en processorienterad arbetsstruktur 
och myndighetsprocessen är kvalitetssäkrad och dokumenterad i IT-stödet Canea. Utifrån de politiska 
riktlinjer som finns har vägledningar arbetats fram tillsammans med medarbetarna för att uppnå en 
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jämlik, jämställd och likvärdig biståndshandläggning, utifrån individuella bedömningar och en skälig 
levnadsnivå. En stor utmaning är att hela tiden se till att ha fokus på processen och få alla medarbetare 
att arbeta i linje med vad som beslutats. Då bemanningsfrågan återkommande är utmanande för 
myndighetsenheten är uppföljningar och omprövningar av fattade beslut en ständigt prioriterad fråga 
där verksamheten har svårt att nå fullt resultat. Att har rätt beslut till rätt person vid rätt tillfälle är en 
viktig del i en kvalitetssäkrad myndighetsutövning, arbetssättet säkerställer god ekonomisk hushållning, 
kvalitet och måluppfyllelse för enskilda brukare. 

Ett utvecklingsarbete, som inleds under 2019, är att genomlysa Taxa och avgifter för vård och omsorg, 
vilken beslutas om en gång om året av Kommunfullmäktige. 

Medarbetare 

Enheten arbetar så gott som konstant med rekrytering. Efter lång tid av underbemanning är det 
angeläget att ha inne konsulter i syfte att minska arbetsbelastningen för den personal som arbetar kvar. 
Personalomsättningen har dock minskat det senaste året, i januari 2018 rapporterades omsättningen 
vara 16% och motsvarande siffra i januari 2019 är 9%. I övriga funktioner är myndigheten fulltalig då 
även två nya sjuksköterskor rekryterats. Enhetens sjukfrånvaro ligger efter februari månad på 10% 
vilket är en ökning som enhetscheferna tillsammans med HR behöver analyseras vidare. 

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 per siste mars ett resultat på -10,4 mnkr på årsbasis totalt för verksamheterna 
hemtjänst, larmorganisation och korttidsverksamhet. Hemtjänsten har även för perioden ett resultat på 
-10,4 mnkr, men förväntar sig att framtagna handlingsplaner ska ge effekt för att komma i bättre balans 
under året. 

Hemtjänstgrupperna måste öka tiden de är hemma hos brukarna för att nå budget i balans. 
Implementering och införande av on-line inköp pågår samt uppstart av pilot för en ny applikation i 
mobilerna. I denna applikation ges möjlighet för medarbetarna att ta del av genomförandeplan 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. 

En nyckelfaktor för att öka tiden hemma hos brukarna är att planeringsenheten levererar en optimerad 
och 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. En 
annan nyckelfaktor för att nå målet är att personalen följer planeringen och ger brukaren den tid som 
planerats och inte stressar 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. 

Korttidsenheterna har haft god beläggning under årets första månader. Tomma platser på vård- och 
omsorgsboende har nyttjats då lediga korttidsplats inte har funnits tillgänglig. 

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 startats upp gällande genomförandeplaner där den enskilde ska vara delaktig vid 
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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 för social dokumentation påbörjas under 
mars månad. Resultat från Socialstyrelsens årliga brukarundersökning och Öppna jämförelser, där en 
handlingsplan gällande förbättringsåtgärder finns framtagen, kommer arbetas vidare med. Statistik 
kommer tas fram på hur mycket tid som bredvidgång och andra utbildningsinsatser verksamheten totalt 
har av den arbetade tiden. 

Medarbetare 

Bemanningssituationen för hemtjänsten har stabiliserats de senaste månaderna. Rekrytering och 
annonsering av fasta tjänster har pågått under flera månader tillbaka, vilket har gett effekt. 
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. Detta är 
glädjande både utifrån arbetsmiljö- och kvalitetsaspekt. 

Sjukfrånvaron för området totalt per februari månad var 10,8 % i snitt gällande korttids- och 
långtidsfrånvaro. Jämförelsesiffra per februari 2018 var 11,8%. HR specialisterna har påbörjat 
uppföljningsmöte med respektive enhetschef för genomgång av sjuktal och att relevanta 
rehabiliteringsåtgärder pågår. 31 medarbetare studerar kompetenslyftet för att få formell 
undersköterskeutbildning, vilket verksamheten har kostnad för under hela 2019. Verksamheten vill 
också öka andelen medarbetare med formell handledarutbildning. Drygt 10 undersköterskor går 
handledarutbildning så studenter som gör sin verksamhetsförlagda praktik får en bra introduktion inför 
kommande yrkesroll. 

6 Vård- och omsorgsboende 

Ekonomi 

Verksamheten prognostiserar ett nollresultat vid årets slut. 

Efterfrågan på somatiska platser har varit fortsatt låg under månaden och inneburit lägre intäkter än 
budgeterat. Hög korttidsfrånvaro i verksamheterna under februari visar sig under mars månad i form av 
högre kostnader för timvikarier än normalt. Under mars månad har dock användandet av timvikarier 
varit betydligt lägre och en ekonomisk återhämtning på posten förväntas under april. 

Under årets första månader har verksamheten haft flera situationer där det varit nödvändigt att stärka 
upp bemanningen för att säkerställa både brukare och personals säkerhet. Det har varit psykisk ohälsa 
hos brukare med utåtagerande beteende men också situationer med psykisk ohälsa hos närstående som 
vållat oroligheter i boende- och arbetsmiljö. Tillfälligt har bemanningen ökats upp på aktuella 
avdelningar medan kartläggning av behov/problematik gjorts av team, åtgärder satts in och utvärderats. 

Samtliga verksamheter med underskott har beskrivit planerade åtgärder för att komma i balans. 

Kvalitet 

Under mars månad har samtliga enheter inom Vård- och omsorgsboende genomgått utbildning för att 
övergå till digital signering av HSL-insatser. Satsningen innebär ett införande av mobilt arbetssätt, där 
mobiltelefoner blir ett arbetsverktyg i det dagliga arbetet. Den 1april införs det mobila arbetssättet i alla 
enheter. 

Brukarundersökningen pågår just nu, och i samband med det bjuder många verksamheter in till 
anhörigmöte för att informera om undersökningen och hur verksamheten omhändertar och använder 
sig av resultaten i ett systematiskt kvalitetsarbete. De boende och de närståendes synpunkter är grunden 
för verksamhetens arbete och den utveckling som ska ske. 
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Personal 

Rekrytering av undersköterskor för tillsvidaretjänster har genomförts i flera verksamheter, i syfte att 
höja grundbemanningen och minska användandet av timvikarier. Antalet sökande på tjänsterna har 
varit god. 

7 Hälso- och sjukvård 

Ekonomi  
Hälso- och sjukvården redovisar ett utfall för perioden om 1,1 mnkr. Den positiva avvikelsen hör 
samman med vakanta tjänster inom verksamheten, framför allt inom rehabiliteringsområdet. Inhyrning 
av extern bemanning visar på lägre kostnader mot föregående år. Ett fortsatt behov finns av viss extern 
bemanning, särskilt arbetsterapeuter och fysioterapeuter. I utfallet ingår kostnader för flytten från 
Norrbyskolan till Trandögatan 3 motsvarande cirka 0,5 mnkr. Nämnden har begärt att få finansiera 
flyttkostnaderna via det ackumulerade överskottet från föregående år. 

Helårsprognosen beräknas till ett noll resultat bortsett från flyttkostnader motsvarande totalt cirka 0,8 
mnkr. 

Kvalitet  
Införandet av digitala signeringslistor pågår och samtliga vård- och omsorgboende är klara till 
sommaren. Gällande det riskförebyggande arbetet pågår implementeringen av kvalitetsregistret Senior 
Alert. Även här är arbetet påbörjat inom vård- och omsorgsboende och beräknas klart innan 
sommaren. En plan för införande av BPSD-registret fortgår. 

Samtliga sjuksköterskor genomgår utbildning för att säkerställa en god munhälsa samt kunskap i 
bedömningsinstrumentet ROAG. Utbildningen genomförs av TAIK (Tandhygienist i Kommunen). 

Arbetet med att minska äldres användning av olämpliga läkemedel pågår och kommer att underlättas 
med hjälp av kvalitetsregistren. En enkät har skickats ut till alla sjuksköterskor för att undersöka 
kunskapsnivån i frågan. Analysen kommer att användas som underlag för det fortsatta arbetet. I 
samverkansmöten med vårdgrannar aktualiseras frågan då läkares medverkan har en avgörande 
betydelse i förbättringsarbetet. 

Medarbetare 
Rekrytering av legitimerad personal, framförallt arbetsterapeuter och fysioterapeuter, är en fortsatt 
utmaning. Prioriteringsordning för utförande av insatser kommer att tillämpas för att säkerställa rätt 
vårdinsats till rätt patient. 

Sjukfrånvaron per februari månad ligger på 8,4 %. Personalomsättningen har under perioden 1 mars 
2018 till sista februari 2019 varit 18 % vilken kan jämföras med förvaltningen som totalt redovisar 
13,7 %. 

8 Förebyggande verksamhet/IT 

Ekonomi 

Totalt prognostiserar verksamheten ett överskott för 2019 på 0,4 mnkr. Främst är det IT-vård och 
omsorg som prognostiserar ett överskott på 0,9 mnkr då antalet privata utförare har minskat betydligt. 
Bodagatans dagverksamhet för personer med demenssjukdom prognostiserat dock ett underskott på 
cirka 0,5 mnkr då platsantalet inte nyttjas fullt ut. 

Kvalitet 

Mötesplatserna har ökat på sitt besöksantal ytterligare, vilket förhoppningsvis leder till en bättre vardag 
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för den enskilde, samt senarelägger insatser från kommunen. 

Förebyggande hembesök (seniorhälsokonsulenterna) har vissa problem med att "hitta" personer att 
besöka. Nämnden provar olika sätt och 2 000 flyers har delats ut. Teknikgruppen informerar alla som 
får nytt larm om att funktionen finns och lämnar ut seniorhälsokonsulenternas kontaktuppgifter. 

Medarbetare 

Från och med 2019-05-01 beräknas enheten vara fullbemannad för första gången på över ett år. 

9 Kost och vaktmästeri 

Ekonomi 

Resultatet för perioden visar -1,1 mnkr på grund av att intäkter på ca 1,2 mnkr från andra förvaltningar 
ännu inte reglerats. Prognosen för helåret är ett nollresultat. 

Kvalitet 

Resultatet vad gäller ekologiska inköp är för kostverksamheten är 42% 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 
restaurang Sjöboklint har startat upp med tillagning för att öka kvaliteten för gästerna. Tidigare lagades 
maten på Duvan och transporterades till Sjöbo. 

Medarbetare 

Sjukfrånvaro totalt för perioden är 8,9%, vilket är ett bättre resultat än jämfört med samma period 
2018. Det är långtidssjukskrivning som står för den största andelen (70%) 

En ny enhetschef för kosten började i mars och är nu i full gång i arbetet. 

10 Buffert 

Bufferten har minskats med 2,9 mnkr på grund av den reglering mellan VÄN och SON som 
Kommunstyrelsen fastställde i nämndbudgeten. 4,8 mnkr behöver avsättas för att täcka prognostiserat 
underskott inom hemtjänsten. I övrigt beräknas bufferten att användas inom nämndens verksamheter. I 
dagsläget är dock inget användningsområde utpekat. 
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11 Verksamhetsmått 

11.1 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått 
Budget 
2019 

Utfall 2018 
Utfall Jan 
2019 

Utfall Feb 
2019 

Utfall Mar 
2019 

Antal brukare med hemtjänst, 
väf 

3 120 2 156 2 143 2 142 2 145 

Tid som utförs i egen regi 
hos brukare, timmar väf 

519 000 42 385 42 026 37 636 41 191 

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

138 000 10 868 11 189 9 936 10 114 

Antal utförda 
hemtjänsttimmar hos 
brukare, väf 

657 000 53 253 53 215 47 572 51 305 

Brukartid, % 65 56 55 56 58 

11.2 Vård- och omsorgsboende 

Verksamhetsmått 
Budget 
2019 

Utfall 2018 
Utfall Jan 
2019 

Utfall Feb 
2019 

Utfall Mar 
2019 

Antal belagda platser på 
vård- och omsorgsboende 

841 844 832 825 826 

Totalt antal platser 868 874 868 868 868 

Andel belagda platser av 
totalt antal platser, % 

96,3 96,6 95,9 94,6 95,1 

Antal tomma platser på vård- 
och omsorgsboende, egen 
regi 

 11 29 36 32 

Antal tomma platser på vård- 
och omsorgsboende, 
entreprenad 

 2 6 10 10 

11.3 Korttidsvård 

Verksamhetsmått 
Budget 
2019 

Utfall 2018 
Utfall Jan 
2019 

Utfall Feb 
2019 

Utfall Mar 
2019 

Antal belagda korttids-
/växelvårdsplatser 

80 75 82 86 84 

Totalt antal korttids-
/växelvårdsplatser 

82 82 82 82 82 

Andel belagda korttids-
/växelvårdsplatser % 

98 92 100 104 102 
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11.4 Hälso- och sjukvård 

Verksamhetsmått 
Budget 
2019 

Utfall 2018 
Utfall Jan 
2019 

Utfall Feb 
2019 

Utfall Mar 
2019 

Pågående HSL åtaganden 2 500 2 399 2 395 2 360 2 362 

11.5 Förebyggande 

Verksamhetsmått 
Budget 
2019 

Utfall 2018 
Utfall Jan 
2019 

Utfall Feb 
2019 

Utfall Mar 
2019 

Antal besök på mötesplatser 5 500 6 061 4 734 4 919 6 488 

Totalt antal belagda dygn på 
biståndsbedömd 
dagverksamhet 

13 000 1 298 789 1 309 1 035 

11.6 Egen organisation 

Verksamhetsmått 
Budget 
2019 

Utfall 2018 
Utfall Jan 
2019 

Utfall Feb 
2019 

Utfall Mar 
2019 

Personalomsättning, 
tillsvidareanställda i % (de 
senaste tolv månaderna) 

 14,1 13,7 13,7  

Sjukfrånvaro, % (de senaste 
tolv månaderna) 

 10 10,1 10,1  
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Upphandling av trygghetshubb och välfärdsteknik 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar  

1. Att anta anbud lämnat av XXX i upphandlingen Trygghetshubb och 

välfärdsteknik.    

2. Att delegera till förvaltningschef att underteckna avtal samt 

avtalsförlängning och eventuella tilläggsavtal under avtalsperioden. 

3. Att paragrafen justeras omedelbart.    

Sammanfattning 

Vård- och äldrenämnden har i dokumentet Inriktning för äldreomsorgen i Borås Stad 

beslutat att välfärdsteknik är en av de långsiktiga och strategiska 

utvecklingsfrågor som verksamheten ska fokusera på under 2018-2022. 

 

Under 2018 genomfördes en förstudie kring välfärdsteknik som visade att 

dagens avtal för trygghetslarm i ordinärt boende löper ut juni 2020 och avtalen 

för trygghetslarm på särskilt boende löper ut mellan september 2020 och juni 

2021. Förstudien visade även att dagens trygghetslarm inom särskilt boende har 

använts under lång tid och inte har stöd för modern teknik. 

 

Utifrån de behov som framkom under förstudien har ett upphandlingsunderlag 

arbetats fram under hösten 2018 och upphandlingen av trygghetshubb och 

välfärdsteknik annonserades 3 januari 2019. 

Upphandlingen fokuserar på att beskriva funktionerna för att möta 

verksamhetens och brukarnas individuella behov istället för en detaljerad 

kravlista. Syftet med att upphandla trygghetshubb och tillval är att den nya 

välfärdstekniken skapar trygghet för brukare. Välfärdsteknik ska även främja 

den enskilde personens självständighet och personliga integritet, delaktighet, 

aktivitet och valfrihet. Välfärdstekniken som upphandlas ska vidare avlasta 

personalen från arbete som inte är värdeskapande. 

 

Upphandlingen omfattar ett flertal områden så som trygghetshubb för ordinärt 

boende och särskilt boende, mobilt trygghetslarm utanför boende, IT-system 

och tjugotvå tillval. Avtal ska tecknas med en leverantör och avtalstiden är sex 
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(6) år med möjlighet upptill fyra (4) års förlängning, det vill säga en maximal 

avtalstid på tio (10) år.    

Ärendet i sin helhet 

Vård- och äldrenämnden har i dokumentet Inriktning för äldreomsorgen i Borås Stad 

beslutat att välfärdsteknik är en av de långsiktiga och strategiska 

utvecklingsfrågor som verksamheten ska fokusera på under 2018-2022. 

 

Under 2018 genomfördes en förstudie kring välfärdsteknik som visade att 

dagens avtal för trygghetslarm i ordinärt boende löper ut juni 2020 och avtalen 

för trygghetslarm på särskilt boende löper ut mellan september 2020 och juni 

2021. Förstudien visade även att dagens trygghetslarm inom särskilt boende har 

använts under lång tid och inte har stöd för modern teknik. 

 

Utifrån de behov som framkom under förstudien har ett upphandlingsunderlag 

arbetats fram under hösten 2018 och upphandlingen av trygghetshubb och 

välfärdsteknik annonserades 3 januari 2019. 

 

Upphandlingen fokuserar på att beskriva funktionerna för att möta 

verksamhetens och brukarnas individuella behov istället för en detaljerad 

kravlista. Syftet med att upphandla trygghetshubb och tillval är att den nya 

välfärdstekniken skapar trygghet för brukare. Välfärdsteknik ska även främja 

den enskilde personens självständighet och personliga integritet, delaktighet, 

aktivitet och valfrihet. Välfärdstekniken som upphandlas ska vidare hjälpa 

personalen och avlasta från arbete som inte är värdeskapande, så att personalen 

kan fokusera på de omvårdnadsbehov som kräver mänskliga resurser och inte 

kan tillgodoses på annat sätt. 

 

Målsättningen har varit att funktionerna ska vara intuitiva, enkla att applicera, 

användarvänliga och tilltalande. Brukaren ska vilja använda funktionen, men det 

är även viktigt att personalen känner att funktionen bidrar med ett mervärde. 

 

Området kring välfärdsteknik utvecklas i snabb takt och Borås Stad vill kunna 

följa med i utvecklingen. Tekniken som leverantören lämnar anbud på i 

upphandlingen ska därför vara modern och framtidssäker. 

 

Upphandlingen omfattar ett flertal områden så som trygghetshubb för ordinärt 

boende och särskilt boende, mobilt trygghetslarm utanför boende, IT-system 

och tjugotvå tillval. Exempel på tillval är kroppsburet tillval med funktion för 

att detektera fall, digital tillsyn, olika hälsosensorer, digitalt läkemedelsskåp för 

särskilt boende och digitalt nyckelfritt lås för särskilt boende. 

 

Utvärdering av inkomna anbud har skett i tre steg: kvalificering av 

anbudsgivaren, anbudsprövning och utvärdering av anbud. Kvalificering av 

anbudsgivare innebär en formell granskning att anbudsgivare följer krav enligt 

Lag om offentlig upphandling (LOU). Anbudsprövning innebär en kontroll att 
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anbudsgivare uppfyller kraven i upphandling och har de erfarenheter och 

ekonomiska förmågor som krävs för att uppfylla avtalet.  Utvärdering av anbud 

sker genom verifiering av krav utifrån beskrivna typfall, bedömning av 

utvärderingskriterier (som kan ge mervärde i bedömning) samt utvärdering av 

kostnader. Avtal ska tecknas med en leverantör och avtalstiden är sex (6) år 

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

på tio (10) år. 

 

I Borås Stads budget för 2019 finns ett investeringsanslag på totalt 16,7 mnkr 

avsatt över tre år för investering i trygghetslarm, varav 6,0 mnkr för 2019 då det 

kommer att krävas en hel del ny utrustning vid uppstart framför allt inom vård- 

och omsorgsboende. (Detta investeringsprojekt har under upphandlingsarbetet 

kommit att benämnas upphandling av trygghetshubb och välfärdsteknik.) 

Nämnden har även avsatt medel i budget 2019 för ökade driftskostnader i 

samband med införandet av ny teknik. 

 

Samverkan 

Samverkas på FSG 2019-04-24. 

Beslutet expedieras till 

1. Koncerninköp på Stadsledningskansliet. 

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Upphandling av Serviceinsatser hemtjänst och vård- 

och omsorgsboende  

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar 

1. Att anta anbud lämnat av XXX i upphandlingen Serviceinsatser 

hemtjänst och vård- och omsorgsboende 

2. Att delegera till förvaltningschef att underteckna avtal samt 

avtalsförlängning och eventuella tilläggsavtal under avtalsperioden. 

3. Att paragrafen justeras omedelbart.       

Ärendet i sin helhet 

Den 6 mars 2019 annonserades upphandling av serviceinsatser i hemtjänst och 

vård- och omsorgsboende för att möta behovet av bemanning som kan avlasta 

ordinarie personal i serviceinsatser. Till serviceinsatser räknas brukarnära 

insatser såsom ledsagning och hjälp till ordinarie personal vid städ samt ej 

brukarnära insatser såsom tvätt av kläder, bilvård, transport och uppackning av 

artiklar. Arbetsuppgifterna inkluderar därmed inte personlig omvårdnad eller 

delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.  Syftet är att komplettera Vård- och 

äldreförvaltningens anställda vid exempelvis hög arbetsbelastning, akut 

och/eller planerad personalfrånvaro som inte kan lösas med traditionell 

rekrytering eller när egna resurser inte räcker till.  

Inkomna anbud har genomgått en bedömning i tre steg; kvalificering av 

anbudsgivaren, anbudsprövning och utvärdering av anbud. Kvalificering av 

anbudsgivare innebär en formell granskning av att anbudsgivaren följer krav 

enligt Lag om offentlig upphandling (LOU). Anbudsprövning innebär en 

kontroll av att anbudsgivaren uppfyller kraven i upphandling och har de 

erfarenheter och ekonomiska förmågor som krävs för att uppfylla avtalet.  

Utvärdering av anbud sker genom verifiering av krav utifrån beskrivna typfall, 

bedömning av utvärderingskriterier (som kan ge mervärde i bedömning) samt 

utvärdering av kostnader.  

Avtalet ska tecknas med en leverantör och avtalstiden är ett (1) år med 

möjlighet till förlängning i maximalt 12 månader.   
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Förvaltningschefen har inför nämndens tilldelningsbeslut genomfört en 

förhandling enligt § 38 i lag (1976:580) om medbestämmande i 

arbetslivet (MBL) med Kommunal.   

Johan Wikander 

Ordförande Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Yttrande över plan för samhällsstörningar och extra 

ordinära händelser 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka ”Borås Stads plan för hantering 

av samhällsstörningar och extraordinära händelser”.                 

Sammanfattning 

Borås Stads plan för hantering av extraordinär händelse i enlighet med lag 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap, beskriver kommunens organisation för 

ledning och kommunikation vid samhällsstörningar och extraordinära 

händelser.  

Syftet med denna plan är att beskriva hur kommunen ska organisera sig under 

en samhällsstörning eller extraordinär händelse samt hur kommunens 

organisation för krisledning leder, samordnar, samverkar och säkerställer en hög 

förmåga för att hantera en extraordinär händelse.  

Vård- och äldrenämnden ser positivt Borås Stads för hantering av 

samhällsstörningar och extraordinära händelser och tillstyrker planen, men 

anser att utrymme behövs för nämnderna att anpassa sina planer och sin 

arbetsmetodik utifrån verksamheternas respektive krav. Detta behövs för att 

arbetet ska fungera på ett optimalt och robust sätt vid en kris.  Vård- och 

äldrenämnden tillstyrker planen med synpunkter.                   

Ärendet i sin helhet 

Borås Stads plan för hantering av extraordinär händelse i enlighet med lag 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap, beskriver kommunens organisation för 

ledning och kommunikation vid samhällsstörningar och extraordinära 

händelser. Vid störningar eller extraordinära händelser präglas ofta förloppet av 

osäkerhet om exakt vad som hänt och vad som behöver göras och av vem. 

Stora delar av krishanteringen kan och ska genomföras med ordinarie 

organisation och med personal i sina vanliga roller. I vissa avseenden måste 

dock den ordinarie organisationen anpassas till en ledning som bättre svarar 

mot speciella krav vid en större eller långvarig händelse.  
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Med extraordinär händelse avses en händelse som bland annat avviker från det 

normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig 

störning i viktiga samhällsfunktioner, och som kräver skyndsamma insatser av 

en kommun eller ett landsting. (SFS 2006:544, § 4).  

Samhällsstörning saknar motsvarande definition i lag, men kan sägas innebära 

en händelse som drabbar många människor eller stora delar av samhället och 

hotar grundläggande värden och funktioner, är ett tillstånd som inte kan 

hanteras med normala resurser och organisation, är en oväntad händelse 

utanför det vanliga och vardagliga och som fordrar samordnade åtgärder från 

flera aktörer, och/eller ställer ett ökat behov av samordning.  

Syftet med denna plan är att beskriva hur kommunen ska organisera sig under 

en samhällsstörning eller extraordinär händelse samt hur kommunens 

organisation för krisledning leder, samordnar, samverkar och säkerställer en hög 

förmåga för att hantera en extraordinär händelse.  

Vård- och äldrenämnden ser positivt på Borås Stads plan för hantering av 

samhällsstörningar och extraordinära händelser och tillstyrker planen, men 

anser att utrymme behövs för nämnderna att anpassa sina planer och sin 

arbetsmetodik utifrån verksamheternas respektive krav. Detta behövs för att 

arbetet ska fungera på ett optimalt och robust sätt vid en kris.  Vård- och 

äldrenämnden tillstyrker planen med synpunkter.     

 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser      

2. -                                

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-04-24. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. - 

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Inledning
Borås Stads plan för hantering av extraordinär händelse i enlighet med lag (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap beskriver kommunens organisation för ledning och kommunikation 
vid samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Vid störningar eller extraordinära händelser präglas ofta förloppet av osäkerhet om exakt 
vad som hänt och vad som behöver göras och av vem. Denna plan är tänkt att fungera 
som ett stöd att skapa struktur i detta arbete, framför allt under den inledande fasen men 
även senare under arbetets gång. Stora delar av krishanteringen kan och ska genomföras 
med ordinarie organisation och med personal i sina vanliga roller. I vissa avseenden 
måste dock den ordinarie organisationen anpassas till en ledning som bättre svarar mot 
speciella krav vid en större eller långvarig händelse. Det gäller framförallt funktioner som 
ledning, samordning, information och rapportering, samt de resurser och hjälpmedel 
som behöver finnas vid krishanteringen.

Med extraordinär händelse avses en händelse som…
• avviker från det normala,
• innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga 

samhällsfunktioner, och som
• kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. (SFS 2006:544, § 4).

Samhällsstörning saknar motsvarande definition i lag, men kan sägas innebära…
• en händelse som drabbar många människor eller stora delar av samhället och 

hotar grundläggande värden och funktioner.
• ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisation.
• en oväntad händelse, utanför det vanliga och vardagliga och som fordrar samordnade 

åtgärder från flera aktörer.
• ett ökat behov av samordning.

Syfte
Syftet med denna plan är att beskriva hur kommunen ska organisera sig under en 
samhällsstörning eller extraordinär händelse samt hur kommunens organisation för 
krisledning leder, samordnar, samverkar och säkerställer en hög förmåga för att hantera 
en extraordinär händelse.

Mål och ansvar
Det övergripande målet för kommunens krisberedskap är att kommunen ska ha en väl 
förberedd krisorganisation som snabbt kan träda i funktion för att samordna kommunens 
insatser för att begränsa konsekvenserna och lindra effekterna av samhällsstörningar och 
extraordinär händelser. Denna plan ska användas då det behövs samordnad ledning före, 
under eller efter samhällsstörning eller extraordinär händelse.
En av förutsättningarna för effektiv krishantering är en i förväg utsedd, utbildad, övad 
och flexibel organisation. Den ska kunna hantera olika typer av händelser som spänner 
över flera verksamheter. Kommunens centrala krisledning utgörs av en krisledningsnämnd 
krisledningsstab samt andra stödfunktioner.
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Geografiskt områdesansvar
Genom sitt geografiska områdesansvar ska kommunen verka för att olika aktörer i 
kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet 
för extraordinära händelser samt att de åtgärder som vidtas av olika aktörer under en 
extraordinär händelse samordnas. Kommunen skall även sörja för att informationen 
till allmänheten under en extraordinär händelse samordnas (SFS 2006:544).

Det geografiska områdesansvaret finns på tre nivåer – lokal, regional och nationell nivå. 
På lokal nivå verkar kommunen, på regional nivå länsstyrelserna och på nationell nivå 
regeringen. 

Risk- och sårbarhetsanalys
Kommunens och bolagens risk- och sårbarhetsanalyser ligger till grund för denna plan. 
Analysen identifierar och analyserar risker och sårbarheter inom kommunens geografiska 
område som kan leda till olika samhällsstörningar eller extraordinära händelser.

Förvaltningsspecifik planering
Efter genomförd förvaltnings- och bolagsspecifik risk- och sårbarhetsanalys ska alla 
förvaltningar och bolag ha väl genomarbetade och aktuella planer för samhällsstörningar 
och extraordinära händelser för den egna verksamheten. Syftet med den lokala planen är 
att så effektivt som möjligt arbeta för att begränsa skador och att behålla, eller så snart 
som möjligt återgå till normal servicenivå och funktion. Förvaltningarna och bolagen 
har också ett ansvar när det gäller att samverka med externa aktörer och att rapportera 
om inträffade händelser till tjänsteman i beredskap (TiB).
Vid händelser där den egna verksamhetens krisledningsförmåga bedöms vara otillräcklig 
skall förstärkning begäras via TiB.

Förvaltningarnas planer ska i sin utformning följa samma struktur som den centrala 
planen. Arbetsmetodiken i de lokala krisledningsstaberna ska vara baserad på samma 
metodik som finns i den centrala krisledningsstaben.
 

Bilagor
Bilagor till denna plan delegeras att fastställas av kommunchefen och omfattar bl.a. 
beskrivning av stabsfunktioner, kriskommunikationsplanen, checklistor, kontakt och 
larmlistor, distributionslista, mallar, verktyg etc. som stöd i arbetet före, under och efter 
samhällsstörningar och extraordinära händelser för den centrala krisledningsstaben.

Larmlistorna uppdateras kontinuerligt dock minst två gånger per år och vid behov.
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Borås Stads 
krishanteringsarbete
Borås Stad ska ha en hög förmåga att förebygga, förutse, motstå, hantera och återhämta 
sig från samt tillvarata erfarenheter från samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Mål för stadens krishantering
• Att tidigt få kännedom om och överblicka samhällsstörningar och extraordinära 

händelser.
• Vidmakthålla förtroendet för staden och dess verksamhetsområden.
• Minimera negativa konsekvenser för samhället och den enskilde.

I detta ingår
• En sammanhållen krisledning med tydlig rollfördelning som snabbt ska kunna 

etableras
• Effektiv samverkan och samordning uppnås i den egna organisationen och med 

samverkande aktörer.
• Effektivt förmedla och samordna information till allmänhet, media och medarbetare. 
• Med uthållighet kunna upprätthålla krisledningsstaben och kunna vid behov 

leda krisledningsarbetet från alternativ ledningsplats.
• Efter begäran ta emot och lämna stöd till annan kommun.
• Ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i staden och om vidtagna och 

planerade åtgärder.
• Borås Stads ordinarie verksamhet kan fortgå med minsta möjliga inskränkning 

och att samhällsviktiga verksamheter upprätthålls.

Tjänsteman i beredskap (TiB)
• För att tidigt få indikationer och kännedom om möjliga samhällsstörningar har 

Borås Stad funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB). TiB är en central funktion 
på Stadsledningskansliet som kan nås dygnet runt, året runt. Funktionen ska 
initiera och samordna det inledande krisarbetet för att upptäcka, verifiera, larma 
och informera vid allvarliga kriser. TiB kontaktas framförallt vid händelser som 
berör många verksamheter eller vid händelser som kan komma att eskalera eller 
få långtgående konsekvenser.

• TiB utgör den primära kontaktvägen in i staden och kan nås på ett telefonnummer 
som förvaltningschefer, bolags-vd, säkerhetssamordare, räddningstjänst, polis, 
SOS och andra utvalda och viktiga funktioner har tillgång till. TiB har ansvar för 
att kontakta interna och externa aktörer. TiB har också ansvaret för att kontakta 
personer eller funktioner som snabbt behöver få kännedom om händelsen. TiB har 
Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet som stöd.

Ledningsprinciper
I enlighet med grundprinciperna för svensk krishantering bygger Borås Stads krisberedskap 
på tre grundläggande principer. Principerna är vägledande för hur samhällets aktörer ska 
förebygga och hantera olyckor, kriser och andra samhällsstörningar. 

• Ansvarsprincipen innebär att den som normalt har ansvaret för en viss 
verksamhet, har motsvarande ansvar under kris eller krig. Därför bör kommunens 
krisledningsorganisation avvika så lite som möjligt från ordinarie ansvarsfördelning. 

• Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras så nära där den inträffar som 
möjligt., både geografiskt och organisatoriskt.
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• Likhetsprincipen innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så 
långt som möjligt ska överensstämma i fred, kris och vid höjd beredskap.

Borås Stads centrala krisledningsstab aktiveras i det fall en händelse eller kris inte kan 
hanteras av den drabbade förvaltningen eller bolaget. Eller i händelser som inte kan 
knytas till en specifik förvaltning eller bolag. Stadens krisledningsnämnd får besluta att 
överta hela eller delar av verksamheter från övriga nämnder, i den utsträckning som är 
nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsen.

Den centrala krisledningsstaben har en samordningsroll i arbetet med att hantera händelsen. 
Det kan vara att samordna krisarbetet mellan flera förvaltningar och bolag, eller att ta 
över informationsverksamheten om det anses lämpligt. Ansvaret för att hantera händelsen 
lyfts däremot inte. Det operativa ledningsansvaret ligger kvar i den förvaltningen eller 
bolag som drabbats. Det innebär att den nämnd/förvaltning eller styrelse/bolag som till 
vardags har ansvaret för en verksamhet ansvarar för denna vid en extra ordinär händelse 
eller samhällsstörning.

Om en samhällsstörning eller extraordinär händelse inträffar och händelsen inte kan 
knytas till någon specifik verksamhet, har den centrala krisledningen det operativa ansvaret 
och ledningen för krisledningsarbetet. 
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Kriterier för att anse en händelse som allvarlig 
samhällsstörning eller extraordinär händelse

Planen ska även användas då det behövs samordnad ledning före, under eller efter 
samhällsstörning, störning i egen verksamhet eller extraordinär händelse. 

Planen är utformad att användas som stöd då t.ex.
• Det finns stort behov av samverkan eller information.
• En akut situation hotar grundläggande värden eller kräver snabba beslut.
• SMHI utfärdat vädervarning.
• Flera mindre händelser pågår samtidigt.
• Det är stor oro i lokalsamhället.
• Det är störningar i egen verksamhet, teknisk infrastruktur, försörjningssystem 

etc.
• Pågående händelseutveckling är diffus, komplex eller mycket långvarig.
• Ledningen även efter en tid inte har full överblick över händelsen.
• Resurserna är otillräckliga för att bemästra skadan eller dess konsekvenser.
• Händelsen är omfattande och dynamisk och svår att komma ikapp.
• Det är stort tryck på arbetet från allmänheten, medier och opinioner.
• Ledningsarbetet sker i tillfälliga miljöer med begränsningar i el, tele 

och it.
• Stämningsläget i ledningen är påverkat på olika sätt.

Kommunchefen, eller dennes ersättare, beslutar efter samråd med förvaltningschef/VD och 
TiB att planen ska tillämpas helt eller delvis. Principen bör vara hellre en gång för mycket 
än en gång för lite. Kommunchefen ansvarar för att informera Krisledningsnämndens 
ordförande om läget då denna plan används. Krisledningsnämndens ordförande bedömer 
när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i 
sådana fall att så skall ske.  

Alla medarbetare ska meddela närmaste chef vid misstanke om att en allvarlig störning eller 
extraordinär händelse har, eller kan inträffa. Det åligger respektive chef att vidareförmedla 
informationen vidare i enlighet med beslutade rutiner såväl under kontorstid som utanför 
kontorstid.

Bedömningskriterier för tillämpning av förstärkt stabsläge på centralnivå 
• Ordinarie ledningsstruktur, resurser och rutiner svarar inte mot 

situationens krav
• Flera förvaltningar och/eller bolag berörs
• Stort samordningsbehov internt eller med andra aktörer
• Stort informationsbehov
• Extraordinär händelse föreligger inom kommunens geografiska område
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Kommunens 
krisberedskapsnivåer
Fyra beredskapsnivåer används för att anpassa det centrala krisledningsarbetet. Kommunchefen 
eller dennes ersättare beslutar om nivå 1-3, Krisledningsnämnden beslutar om nivå 4. 
Då kommunens krisledningsstab trätt i funktion ska kommunchefen och stabschefen 
samråda om beredskapsnivå för kommunen. Bedömning av nivå ska göras kontinuerligt 
under arbetets gång. 

Här redogörs för de fyra beredskapsnivåerna och var i organisationen ansvaret ligger.

Nivå 1 (n Grön) – Grundberedskap
Normalt upprätthålls krisberedskapen i Borås Stad på denna nivå. Vid grundberedskap 
bedrivs kommunens verksamhet enligt ordinarie rutiner. 

Nivå 2 (n Gul) – Störning (Stab i beredskap)
Vid denna nivå sätts krisledningsstaben i beredskap men är inte formellt aktiverad. 
Larm eller information om en förestående samhällsstörning är grund för att inta denna 
beredskapsnivå, till exempel en vädervarning från SMHI, liksom händelse i en kommunal 
verksamhet som förvaltningen eller bolaget själva klarar av att hantera, men kan komma 
att eskalera. I övrigt arbetar kommunens verksamheter enligt ordinarie rutiner. 

Vid beredskapsnivå 2 (gul) ska
• Stabschefen för krisledningsstaben löpande bevaka den aktuella händelsen, med 

hjälp av ledningsstöd eller tjänsteman i beredskap. 
• Loggbok skall föras. (Berörda förvaltningar/bolag för egen logg)
• Övriga i krisledningsstaben informeras om situationen. Stödfunktionerna 

informeras efter behov.
• Krisledningsnämndens ordförande informeras av kommunchefen om läget och 

vidtagna åtgärder.
• Krisledningsstaben ska efter kommunchefens beslut kunna inställa sig på 

ledningsplatsen snarast möjligt.
• Informationsansvarig tar fram en kommunikationsstrategi och arbeta enligt 

kriskommunikationsplanen om situationen kräver kommunikationsinsatser.
• Viktiga externa samverkansaktörer informeras. 
• Rapportering ske löpande till kommunchefen, informationsansvarig och 

avdelningschef och säkerhetschef vid CKS.

Nivå 3 (n Orange) – Stabsläge
Krisledningsstaben aktiveras och krishanteringsarbete börjar. Larm eller information 
om en förestående samhällsstörning eller extraordinär händelse inom kommunens 
verksamhetsområde är grund för att inta denna beredskapsnivå. Likaså om det börjar 
bli svårt att bedriva verksamhet enligt ordinarie rutiner i linjeorganisationen till följd av 
någon särskild yttre händelse, om störning i en förvaltning riskerar att spridas till annan 
förvaltning, samt vid behov av samordning.

Vid beredskapsnivå 3 (orange) ska
• Krisledningsstaben sammankallas efter beslut av kommunchefen vid angiven 

ledningsplats. TiB
• Utsedd stabschef leder arbetet i staben. De första åtgärderna är att sammanställa 

en första lägesbild och för beslutsfattaren föreslå beslut för omedelbara åtgärder. 
Stabschefen ska också upprätta en stabsarbetsplan och planera för en första 
stabsgenomgång. 
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• Informationsansvarig i samråd med stabschef göra en kommunikationsstrategi 
och arbeta enligt kriskommunikationsplanen.

• Stödfunktioner träda i kraft, stödja och stå till krisledningsstabens förfogande.
• Eventuella förenklade administrativa rutiner för krishanteringsarbete träda i kraft.
• Viktiga samverkansaktörer utanför kommunens organisation (t.ex. länsstyrelsen) 

informeras av stabschefen eller den hen utser om att beredskapsnivån intagits, 
och varför. 

• Information om beredskapsläget och orsakerna meddelas till kommunens samtliga 
medarbetare.

• Planering för skifttjänstgöring vid behov.
• Kommunchefen, eller dennes ersättare, har möjlighet att återkalla beviljade 

ledigheter.

Nivå 4 (n Röd) – Förstärkt stabsläge (extraordinär händelse) 
Krisledningsnämnden aktiveras och krisledningsstaben– förstärkt krisledningsstab – 
träder i funktion fullt ut. Krisledningsnämndens ordförande beslutar när detta läge ska 
intas. Även krisledningsgruppen på förvaltningsnivå träder i funktion. Exempel på när 
denna nivå kan tillämpas är vid betydande behov av prioritering mellan kommunens 
krishantering och ordinarie verksamhet, t.ex. då störningen eller händelsen berör flera 
av kommunens verksamheter och kräver omfattande krishantering från kommunen.

Utöver vad som anges ovan ska vid förstärkt stabsläge
• Krisledningsstaben på lokalnivå träda i funktion så snart som möjligt, om de inte 

redan är aktiverade. Den lokala krisledningsstaben dokumenterar sina arbeten 
löpande. 

• Stadens centrala krisledningsstab anger riktlinjer för tydliga och långsiktiga 
prioriteringar mellan krishantering och ordinarie verksamhet.

• Skifttjänstgöring tillämpas efter behov. 
• Semester och beviljad ledighet kan vid behov återkallas för drabbade verksamheter

 

Normativ
nivå

Strategisk
nivå

Operativ
nivå

Grundberedskap
Daglig drift

Nivå 1 – Grön Nivå 2 – Gul Nivå 3 – Orange Nivå 4 – Röd

Störning
Förstärkt

omvärldsbevakning

Stabsläge
Stabsarbete

Förstärkt 
stabsläge

Extraordinär
händelse

Kommunchef Kommunchef Kommunchef

Ledningsstöd Ledningsstöd Krisledningsstab Krisledningsstab

Krisledningsnämnd

Informationsansvarig Informationsansvarig Stödfunktioner Stödfunktioner

Lokal krisledningsstab Lokal krisledningsstab Lokal krisledningsstab
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Organisation av 
kommunens krisledning
En av förutsättningarna för effektiv krishantering är en i förväg utsedd, utbildad, övad och 
flexibel organisation. Den ska kunna hantera olika typer av händelser som spänner över 
flera verksamheter, från att förstärka ordinarie resurser till att aktivera kommunens hela 
krisledningsorganisation. Kommunens centrala krisledning utgörs av en krisledningsnämnd 
och en krisledningsstab. 

Krisledningsnämnd
Krisledningsnämnden fungerar som stadens politiska ledning om kommunen drabbas av en 
extraordinär händelse. Nämnden har det övergripande yttersta ansvaret för krishanteringen. 
Krisledningsnämndens uppgifter regleras i lag samt framgår av nämndens reglemente. 

Nämndens ordförande, eller dennes ersättare, beslutar om en viss händelse ska betraktas 
som en extraordinär händelse. En extraordinär händelse innebär inte per automatik att 
Krisledningsnämnden ska träda i funktion, det är omständigheterna i det enskilda fallet 
som avgör. Krisledningsnämnden kan också samlas utan att en extraordinär händelse är 
beslutad. Syftet är då att informera nämnden och hålla den informerad om händelsen.

Krisledningsnämnd

Kommunchef (beslutsfattare)

Stabschef

K1 Kommunikation K6 Logistik

K7 Säkerhet

K8 Utredning
/planering

K9 Samordning

K10 Samverkande
externa aktörer

K2 Sekretariat

K3 Juridik

K4 Analys

K5 HR/psl
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Krisledningsnämnden fattar normativa beslut, d.v.s. principiella och övergripande beslut. 
De fastställer inriktning och sätter ramar för den strategiska ledningen. Nämnden ska 
vara beslutsför inom 2 timmar från beslut om att nämnden ska träda i funktion.

När Krisledningsnämnden träder i funktion får nämnden överta beslutanderätten för hela 
eller delar av verksamhetsområden från kommunens nämnder, Krisledningsnämndens 
beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde med Kommunfullmäktige samt 
omfatta en redovisning av den extra ordinära händelsen, händelsens förlopp samt nämndens 
beslut.

Krisledningsnämnden svarar för att

• Ange inriktningen för kommunens krishantering.
• Besluta om förändringar i servicenivåer inom kommunens verksamheter, t.ex. 

prioriterade verksamheter eller eventuell tillfällig stängning.
• Besluta om omfördelning av kommunens resurser
• Tolka kommunens roll under den extraordinära händelsen.
• Företräda kommunen.
• Vid behov begära bistånd utifrån.

När Krisledningsnämnden trätt i funktion kopplas en lägesuppföljare till denna för att 
föra anteckningar. Kommunchefen är föredragande tjänsteman i nämnden. En jurist 
görs tillgänglig som beslutsstöd.

Krisledningsnämnden beslutar om när en extraordinär händelse upphör. Vid beslut 
om avveckling ska nämnden informera kommunchefen eller dennes ersättare. 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde med 
Kommunfullmäktige.

Beslutsfattare (Kommunchef)
Kommunchefen är beslutsfattare och föredragande tjänsteman inför krisledningsnämnden. 
Kommunchefen eller dennes ersättare har rätt att verkställa beslut inom all verksamhet i Borås 
Stad vid extraordinär händelse (beredskapsnivå 4), i enlighet med Krisledningsnämndens 
beslut. Kommunchefen är ytterst ansvarig för kommunens hantering av samhällsstörningar 
i de fall krisledningsnämnden inte är aktiverad. 

Kommunchefen 
• beslutar om klassificeringen av en händelse och om den centrala krisledningen 

skall träda i kraft, helt eller delvis, samt utse stabschef
• Kommunchefen (beslutsfattaren) anger inriktningen för stabsarbetet, målet för 

insatserna och genomförandet (BIS, beslut i stort) vilket staben skall arbeta efter. 
• Medverka vid stabsorienteringar och ta ställning till förslag på beslut, 

omfallsbeskrivningar och uppdaterad lägesbild.
• Ska kontinuerligt informera kommunstyrelsens och krisledningsnämndens 

ordförande
• Säkerställa att hanteringen av samhällsstörningen utvärderas
• fatta beslut om att avveckla krisledningsstaben

Stabschefen fattar beslut inom den av kommunchefen (beslutsfattaren) beslutade 
inriktningen för hantering av samhällsstörningen eller den extra ordinära händelsen. 
De beslut som fattas av stabschefen ska underställas kommunchefen (beslutsfattaren) 
vid närmast efterföljande stabsorientering.
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Krisledningsstab
Krisledningsstaben är en tjänstemannastab, vars arbete leds av en stabschef. Kommunchefen 
utser stabschef baserat på händelsens art. Krisledningsstaben producerar beslutsunderlag 
åt kommunchefen (beslutsfattare) eller bereder ärenden till Krisledningsnämnden och 
sköter kommunens strategiska ledning. Staben samverkar med externa aktörer, samordnar 
arbetet, svarar för kriskommunikation, dokumentation samt beslutar om inriktning för 
omfallsplaneringen.

Till staben finns stödfunktionerna kopplade för att täcka alla behov. Krisledningsstaben 
är organiserad för att vara flexibel utifrån händelsers art och omfattning och arbetar till 
och med beredskapsnivå 3. Vid nivå 4 ska en förstärkt krisledningsstab aktiveras. Vid 
förstärkt stabsläge kallas samtliga underliggande funktioner K1-K9 samt eventuellt även 
K10 funktionerna behovsbaserat. 

Krisledningsstaben svarar för att
• Bedöma den akuta situationen, samt analysera situationen på kort och lång sikt
• Samordna och vid behov leda kommunens arbete under händelsen
• Samverka, samt rekvirera, konsultera och samordna externa resurser och 

expertis
• Inhämta underlag för beslut, samt förbereda föredragningar
• Bearbeta och bereda ärenden
• Planera för åtgärder på längre sikt. Analysera insats- och resursbehov såväl inom 

den centrala krisledningen som för kommunens verksamheter
• Följa upp beslut och dokumentera eget arbete
• Organisera och svara för effektivt samband inom och utom krisledningen
• Följa upp och dokumentera utvecklingen samt planera för alternativ händelseutveckling
• Skapa informationsunderlag. Förmedla snabb, saklig, väl avvägd och samordnad 

information till drabbade, anhöriga, anställda, media och allmänhet 
• Skapa uthållighet i organisationen.
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Stabsfunktioner
Stabens grundsammansättning består av följande funktioner och utgör ledningsstödet 
för beslutsfattaren. TiB och kommunchefen kan i samråd välja att aktivera valda delar 
av staben. Ersättare ska alltid vara utsedda. Krisledningsstaben arbetar i enlighet med 
kommunens gällande Stabsarbete. 

Förstärkt krisledningsstab
Vid förstärkt stabsläge fylls samtliga funktioner K1 till K9 upp med personal och 
ytterligare stödfunktioner och eller samverkansfunktioner kallas in efter behov. 

Stödfunktioner
Till staben kan vid behov ytterligare resurser adjungeras. Detta kan vara representan-
ter från andra förvaltningar, kommunala bolag och ytterligare teknisk expertis, detta 
beroende på händelsens art, omfattning och utsträckning i tid. Oavsett nivå beslutar 
stabschefen om att begära in resurser, att kalla in andra representanter och samver-
kanspersoner. 

Funktion i staben

Stabschef

K1 Kommunikation

K2 Sekretariat

K3 Juridik/ekonomi

K4 Analys

K5 HR/Personal

K6 Logistik

K7 Säkerhet

K8 Utredning/planering

K9 Samordning

K10 Samverkanspersoner

Leder stabsarbetet inom de ramar och beslut som kommunchefen 
(beslutsfattaren) angivit. Stabschefen ansvarar för stabsgenomgångar 
och stabsorienteringar samt att kommunchefen och berörda alltid har en 
upparbetad lägesbild om händelsen samt tillsammans med staben bereder 
ärenden för förlag till beslut. 

Ansvarar för den externa kommunikationen till press och media samt den 
interna kommunikationen i Borås Stad enligt kriskommunikationsplanen. 
Dessutom ansvarar funktionen också för inhämtning och analys av relevanta 
händelser i sociala medier samt för kommunikationscentralen.

Ansvarar för stabens dokumentation, loggbok och utskrifter av beslut.

Ansvarar för juridiska och ekonomiska frågor och avvägningar i stabsarbetet

Funktionen ska kritiskt  granska sakunderlag, skapa överblick samt ansvara 
för lägesbild, omfallsbeskrivningar  och ta fram förslag till beslut

Personalfrågor relaterade till händelsen, krisstöd till drabbade medarbetare, 
elever, brukare och anhöriga.

Transport- och lokal/logilösningar, förplägnad krispersonal samt ”första 
hjälpen” typ filtar, vatten osv

Brandskydd, säkerhetsfrågor, hot och våld, bevakning samt 
samverkan krisberedskap

Samordning av utredningsbehov, omfallsbevakning och 
konsekvensbedömningar

Samordning av interna och externa verksamheter och aktörer

Tex polis, räddningstjänst, sjukvård eller annan expertis/kompetens som anses 
nödvändig beroende på incidentens art. Funktionen kallas in vid behov.

Beskrivning
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Krisledningsorganisationens arbete

Borås Stad ska dygnet runt, året om, skyndsamt och utan fördröjning kunna etablera en 
övergripande krisledningsorganisation. Arbetet ska kunna ske tidigt och med uthållighet, 
i samverkan.

1. Att fånga tidiga signaler – initiering
Vid signaler om förestående eller inträffade händelser, signaler som ibland kan vara 
diffusa, behöver mönster och rutiner finnas förberedda.

Att fånga tidiga signaler ska inte underskattas. Tjänsteman i beredskap (TiB) är därför 
utsedd i förväg och identifierar: 

• Vad har hänt?
• Vad har gjort?
• Förslag på åtgärder

I Borås Stad har TiB i uppgift att försöka få svar på frågorna och om fara föreligger ska 
snarast samråda med kommunchefen eller dennes ersättare för bedömning.

Vid signaler om inträffade eller förestående händelser som fångas upp av kommunens 
bolag, förvaltningar eller samverkande aktörer ska informationen vidarebefordras via 
närmaste chef till TiB. 

Uppstart
• Fånga tidiga signaler
• Dokumentation
• Larmning
• Uppstart

Arbete i 
krisledningsorg
• Kommunikation
• Lägesbild
• Analys
• Samverkan
• Rapportering
• Bistånd

Uthållighet
• Skiftgång
• Reservdrift
• Alt. lokaler

Avveckling
• Utvärdering
• Erfarenhetsåterföring
• Revidering
• Utbildning och övning
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2. Larm och larmning
För beredskapsnivåerna 1-3 beslutar kommunchefen i samråd med TiB om att larma 
krisledningsstaben med stödfunktioner. För nivå 4 beslutar kommunchefen och 
Krisledningsnämndens ordförande i samråd om att kalla in hela krisledningsorganisationen, 
samt att aktivera förvaltningarnas lokala krisledningsstaber. 
Vid beslut om larmning/aktivering ansvarar TiB för kontakt med krisledningsstabens 
funktioner. 

3. Lokaler
Den centrala krisledningsstaben använder i första hand förutbestämda och förberedda 
lokaler enligt bilaga. Krisledningsarbetet har förtur till lokalerna om annan verksamhet är 
inbokad. Då den centrala krisledningsstaben aktiverats ska samling ske på ledningsplatsen. 
En reservlokal finns utsedd och ska kunna användas vid behov som alternativ ledningsplats.

4. Uppstart – och att dokumentera arbetet
När kommunens centrala krisledningsstab kallats in ska första (1:a) stabsorienteringen 
hållas. Mötet leds av stabschefen och ska dokumenteras. Den 1:a stabsorienteringen syftar 
till att ”bedöma landskapet”, som drabbade, konsekvenser och informationsbehov på 
kort och på lång sikt etc. Det är också vid detta möte som kommunchefen eller dennes 
ersättare beslutar om att tillämpa denna plan, helt eller delvis. Principen bör vara hellre 
en gång för mycket än för lite.

4.1 Första stabsorientering
• Syfte med staben
• Lägesbeskrivning (hänt – gjort)
• Nödvändiga åtgärder på kort- och långsikt
• Inriktning och omfattning
• Upprätta en stabsarbetsplan

4.2 Dokumentation
Dokumentation måste ske löpande i ledningsarbetet. Bl.a. av juridiska skäl är dokumentation 
av viktigare beslut och åtgärder särskilt viktigt. Information i krisledningsstaben om 
åtgärder, händelser, beslut m.m. ska dokumenteras och ges en identitet för att enkelt 
kunna återfinnas.
Företrädesvis används den digitala loggbok som utvecklats för krisledningsstaben. 

Larm
TiB

Kommunchef

KS ordf. Förstärkt
stabsläge

Stabsläge

Grund-
beredskap

Ingen
inkallning

Krislednings-
nämnd

Störning
Förstärkt

omvärldsbevakning

Larmning
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Exempel på andra former av dokumentation:

• Använd ordinarie dokumentationsrutiner i organisationen
• Dokumentation kan ske direkt i WIS
• Skriv på Whiteboard som sedan fotograferas med kamera
• Skriv in direkt i dokument på dator
• Manuell dokumentation på papper
• Använd tablåer

Viktigt att alla sidor, papper, filer etc. sidnumreras och tids märks. 

5. Arbete i krisledningsorganisationen och
planering
Utbyggnad och anpassning av den centrala krisledningsorganisationen görs utifrån 
händelsens art, tidsförhållanden och omfattning. Viktigt är att staben har en känd och 
förberedd struktur. Se stycket om organisation av kommunens krisledning. Mallar och 
tablåer finns på intranätet och i respektive befattningspärm. 

5.1 Ledningsgenomgång 
En ledningsgenomgång är avsedd för beslutsfattare och stabspersonal. Den hålls oftast efter 
någon eller ett par timmars intensivt stabsarbete och är kort och fokuserad. Stabschefen 
håller en ledningsgenomgång för att ge en samlad bild av läget, arbetet och den närmaste 
tiden. Stabspersonal, föredragande och vid behov samverkande aktörer deltar. Genomgången 
ska dokumenteras.

Syftet med ledningsgenomgången kan växla. Normalt handlar det om att 
• Redovisa aktuellt läge för krisledningsorganisationen.
• Redovisa stabens arbete för krisledningsorganisationen, samt
• Inrikta fortsatt arbete framåt.

Redovisning av analys och lägesbild sker från arbetsgruppen inför stabschefen. Det kan 
ske vid en särskild ledningsgenomgång då deltagare kallas utifrån behovet att ta del av 
resultatet. Redovisningen kan också ske enskilt mellan beredningsgruppen, beslutsfattaren 
och stabschefen.

5.2 Uthållighet
Stabschefen ansvarar för att skapa uthållighet i krisledningsstaben och tar fram en arbetsplan 
för staben – stabsarbetsplan:

• Fr o m/ t o m
• Aktuellt inriktningsbeslut från beslutsfattare
• Prioriterade arbetsuppgifter och samverkan
• Tider för genomgångar
• Bemanning i staben (funktion, namn, skift)
• Arbetstider/avlösning

När krisledningsorganisationen larmas ska även ersättare komma, för att vid startmötet 
låta stabschefen ta fram en plan med bemanning för uthållighet i ledningsfunktionen.

Vid skiftbyte ska personalbyte ske överlappande, där den avlösande är på plats i god 
tid innan (minst 30 minuter) för att läsa in sig på genomförda, pågående och planerade 
aktiviteter, läge, prognoser etc. Om möjligt hålls en gemensam lägesgenomgång för 
avgående och pågående skift. Därefter sker funktionsvis överlämning.
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6. Information och kommunikation
Störningar i samhället och ställer stora krav på informationsarbetet hos drabbade och berörda 
aktörer. Vid sådana lägen bör snabb, tydlig, korrekt och enhetlig vara kännetecknande 
för kommunens informationsarbete. Syftet är att kunna ge samlad information, minska 
oro och förebygga ryktesspridning.

Så mycket som 70-80 procent av hanteringen av en krishändelse brukar sägas bestå av 
kommunikationsarbete, varför ordinarie informationsorganisation behöver stärkas vid 
sådana lägen.

7. Beredning, bedömning och analys
Krisledningsstaben bereder ärenden åt kommunchefen och Krisledningsnämnden.

7.1 Bedömningsarbete
Som stöd i bedömningsarbetet finns följande punkter:

• Ämne, scenario som ska analyseras. När ska det vara klart?
• Samverkan och kontakter som behövs i analysarbetet 
• Faktorer/underlag som behöver inhämtas  
• Överväganden och resonemang i stort
• Sammanfattande resultat (alternativa bedömningar vid behov)
• Förslag (agerande, åtgärder, inriktning etc.) 
• Annat

7.2 Omfallsplanering
Det är viktigt att ha en beredskap för omfall, d.v.s. en annan händelseutveckling än den 
mest sannolika.

Omfallet kan bygga på olika variabler som händelsens varaktighet, skadornas omfattning, 
tidsåtgång för reparation, hur allmänheten berörs etc. En eller flera personer kan avdelas 
för att göra en översiktlig planering för några alternativ med en svårare händelseutveckling 
än den som krisledningsstaben arbetar med. 
Omfallsplaneringen bör omfatta t.ex. behov av politiska beslut, resurser, uthållighet, 
samverkan, information till allmänheten.

8. Lägesbilder, uppföljning och omvärld
Uppföljning av läget i den egna organisationen och i omvärlden syftar främst till att få 
fram underlag för analyser och bedömningar, till exempel om störningar, drabbade, 
prognoser och läge. Lägesbilder presenteras ofta bäst med hjälp av kartor, grafik och text.

9. Samverkan och samband
Kommunens centrala krisledningsorganisation har en viktig samordningsuppgift, både 
internt inom dess förvaltningar och bolag samt externt gentemot andra samhällsaktörer. 
Den sköter samverkan med externa aktörer för att skapa en kanal in till kommunen och 
en utgående. Avrop av resurser, intern fördelning, prognoser om el störningar, väder etc. 
ska samordnas genom den centrala krisledningsorganisationen. Meddelanden in och ut 
från staben ska dokumenteras.

9.1 SÄRF
På uppdrag av kommunledningen kan även SÄRF vara ett stöd vid koordinering av 
kontakter med externa aktörer.
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9.2 Hjälpmedel och resurser
Vid kommunikation och samverkan kan följande vara kanaler. Vilka kanaler som väljs 
kan vara olika från fall till fall.

• Fast och mobil telefoni
• Internet, e-post och sociala medier
• Skype/Lync
• WIS
• Rakel
• Publik webbsida (www.boras.se) och intranät
• Media
• Radiokommunikation
• Frivilliga
• Ordonnanser

10. Bistånd och ekonomi

10.1 Ekonomi
Krisledningsnämnden fattar beslut om händelsens ekonomiska ramar när den är i funktion. 
När Krisledningsnämnden inte är aktiverad bärs kostnaderna av respektive nämnd. 
Oavsett vilket ska särskilt nummer (aktivitet) användas för att redovisa kostnader för att 
hantera händelsen. Det samma gäller för kommunala bolag och förvaltningar.
Personal vid krishanteringsarbete ersätts enligt kommunens kollektivavtal, allmänna 
bestämmelser. För övrigt begränsat ekonomiskt bistånd enligt lag om extraordinära 
händelser ska samrådas med stadsjurist eller kommunsekreterare.

10.2 Bistånd
På begäran får en kommun eller ett landsting lämna hjälp till andra kommuner och 
landsting som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. För detta har kommunen 
rätt till skälig ersättning. Vid förfrågan om bistånd från en drabbad kommunledning 
till Borås Stad delegeras beslutet till kommunchefen, eller dennas ersättare.

Krisledningsnämnden i Borås Stad fattar beslut om att begära stöd från annan kommun 
då den är i funktion. Borås Stad ska ha en förmåga att efter begäran både ta emot och 
lämna stöd.

11. Rapportering och ledningsinformation
Den centrala krisledningsorganisationen rapporterar till och för dialog med länsstyrelsen. 
För detta ändamål kan WIS och Rakel användas, men även kommunikationskanaler som 
telefon, mail, etc. I WIS finns färdiga mallar och rubrikstrukturer vilka ska användas 
då det är möjligt.

Rapportering till och från kommunala bolag och förvaltningar sker enlig linjeorganisationen.

Stabschefen ska godkänna alla rapporter innan de skickas iväg. 

12. Reservdrift och resurser
Störningar kan inträffa och påverka ledningsarbetet. Det är därför bra att i förväg ha tänkt 
igenom vilka störningar som vanligen kan inträffa och ta fram förberedda alternativa 
rutiner, t.ex. för drift, kommunikation och samverkan.

http://www.boras.se
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13. Avveckling av krisledningsorganisationen
Krisledningsnämnden fattar beslut om när den extraordinära händelsen upphör och 
nämnden träder ur funktion. Beslutet ska dokumenteras. Nämnden kan också avvecklas 
av Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. Förfarande vid avveckling framgår av 
nämndens reglemente.

Kommunchefen eller dennes ersättare beslutar i samråd med stabschefen om att avveckla 
krisledningsstaben och stödfunktioner då Krisledningsnämnden inte är aktiv. Beslutet 
ska dokumenteras. Avvecklingen ska planeras och bör ske stegvis, då det ibland finns 
behov av att någon funktion fortsatt är aktiv efter det att andra har slutat.

Avvecklingen av krishanteringsarbetet:

• En stegvis avveckling.
• Funktionerna stabschef, ledningsstöd och informationsansvarig i staben bör 

avvecklas sist.
• Dokumentation ska samlas in och sparas. 
• Överföring av uppgifter från krisledningsstaben till ordinarie linjeorganisation 

sker i samverkan med kommunchefen och berörd linjechef.
• Stabschefen svarar för att lokaler, material och teknisk utrustning återställs.

13.1 Information om avveckling
Redan i planeringen ska ungefärlig tidpunkt för avvecklingen bestämmas. I den mån 
det är möjligt meddelas inriktningen om avveckling till samverkande aktörer internt 
och externt.

14. Utvärdering, erfarenheter och krisstöd

14.1 Krisstöd
Behov av krisstöd för krisledningsstaben bör i första hand uppmärksammas genom ordinarie 
chef i linjeorganisationen, men kan också ske genom stabschefen. Krisstöd, möjlighet att 
bearbeta den inträffade händelsen, för den centrala krisledningsorganisationen hanteras 
i första hand genom företagshälsovården.

14.2 Utvärdering och erfarenheter
Vid händelse som föranlett beredskapsnivå 2 (gul) ska drabbad förvaltning eller bolag 
utvärdera händelsen, verksamhetens arbete och åtgärdernas effekter. Stöd i detta arbete 
är krisberedskapssamordnaren. Syftet med utvärderingen är att dra erfarenheter för 
att utveckla verksamhetens krisberedskapsförmåga. Rapporten ska delges Borås stads 
säkerhetschef.

Händelse som föranlett beredskapsnivå 3 (orange) och 4 (röd) ska alltid utvärderas. Som 
stöd för detta arbete finns en mall. Utvärderingen delges kommunledningen.

14.3 Utbildning, övning och förberedande arbete
Kommunens förtroendevalda och tjänstemän ska utbildas och övas för sina uppgifter under 
extraordinära händelser och samhällsstörningar. En översiktsplan för mandatperioden 
med planerade aktiviteter inom ramen för krisberedskap, ska finnas i Borås, enlighet 
med gällande nationella direktiv. 
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Övriga aktörer och 
resurser
Räddningstjänstförbundet
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, ska biträda ägarkommunerna i deras 
krisberedskap enligt lagen om extraordinära händelser och kunna stödja drabbade 
kommunledningar. Under händelser och kriser kan stödet avse stabsarbete, omvärldsbevakning, 
analys- och bedömningsstöd, samverkan, transportstöd till kommunen som organisation, 
samband etc. 

SÄRF stödjer också kommunen genom att vid behov delta i krisledningsstabens arbete 
genom ett så kallad samverkansbefäl. Skiftgång och avlösning av samverkansbefäl sköts 
av SÄRF. I Borås Stad initieras stöd från SÄRF av kommunchefen eller dess ersättare.

Krisstöd
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen ansvarar för krisstödsverksamheten i Borås Stad.

Krisstöd innebär i sammanhanget psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor 
och katastrofer. I kommunen finns en central krisstödsgrupp, och lokala stödgrupper. 
Dessutom finns det möjlighet att få stöd från olika specialister. Krisstödsgruppen har en 
egen handlingsplan och kan aktiveras utan att kommunens krisledning trätt i funktion.
Aktiveringen sker då via TiB.

Frivillig resursgrupp – FRG
En frivillig resursgrupp (FRG) kan kallas in för att bistå kommunen och räddningstjänsten 
vid kriser och samhällsstörningar. I Borås Stad finns en sådan grupp, som samordnas av 
Civilförsvarsförbundet Borås. Syftet med FRG är att avlasta, komplettera eller förstärka 
ordinarie kommunala resurser.  Medlemmarna i FRG har olika bakgrunder och kompetenser. 
De har gått en grundläggande utbildning om 40 timmar. FRG avropas genom den 
centrala krisledningen eller kommunchefen.

Försvarsmakten
Försvarsmakten kan utanför egen organisation, med undantag för kriget, ha en stödjande 
roll till samhället. Vid räddningsinsats enligt lag om skydd mot olyckor kan Försvarsmakten 
t.ex. bistå räddningstjänsten. Vid samhällsstörningar och extraordinära händelser kan 
hemställan om stöd lämnas från t.ex. kommunen till Försvarsmakten. I det senare fallet 
tar Försvarsmakten ut avgifter för stödet.

Hemställan av stöd från Försvarsmakten ska ske till Försvarsmaktens högkvarter genom 
kommunledningen, eller den centrala krisledningsstaben då den är aktiverad.

Krishanteringsråd
I fråga om extraordinära händelser har kommunen ett geografiskt områdesansvar. I detta 
ingår att kommunen är sammankallande av ett krishanteringsråd med representanter 
för lokala krishanteringsaktörer. Syftet med krishanteringsrådet är att förbereda och 
underlätta för samordning och samverkan när en extraordinär händelse inträffar. Genom 
rådet får de lokala aktörerna kunskap om varandras uppgifter, organisation och resurser. 



Dessutom bidrar det till ökad personkännedom och snabbare kontaktvägar.

Krishanteringsrådets verksamhet är ett samråd. Om det kommer upp förslag i 
krishanteringsrådet som kräver beslut, så ska varje deltagande aktör besluta var för sig 
enligt ansvarsprincipen.

Kriskommunikationsavtal
För att säkra tillgången på krisinformatörer vid extraordinära händelser och andra 
samhällsstörningar har ett avtal upprättats mellan Sjuhäradskommunerna. Kommunchefen 
eller dennes ersättare har i uppdrag att besluta när det gäller att ge och ta emot hjälp 
med krisinformation.

Samband
Reservsamband ska kunna upprättas genom central krisledning. Rakel finns tillgängligt 
för kommunens centrala krisledning. Då ordinarie sambandsmedel inte fungerar ska 
Rakel användas för krisledning även på verksamhetsnivå.

Samverkanspersoner
På initiativ av kommunchefen eller stabschefen ska Borås Stads krisledning kunna ta 
emot samverkansperson från samverkande aktörer. Kommunen ska också själv kunna 
bistå med samverkansperson till annan samhällsviktig aktör. Om detta hemställs hos 
kommunchefen eller dennes ersättare. En samverkansperson kan vara en person med 
uppgift att lyssna av vad som händer i andra organisationer vid en händelse där Borås 
Stad kan bli berörd eller att bidra med kunskap och kompetens. Kommunen ska verka 
för aktiv samverkan.

VG Stab
VG Stab är en kvalificerad stabsstödsresurs med syfte att förstärka, avlasta och komplettera 
ledningsorganisationen i t.ex. en drabbad kommuns krisledning eller räddningstjänst. 
Deltagarna är representanter ur kommuner och räddningstjänster med kompetenser 
som experter inom kvalificerat analys- och beredningsarbete samt i rollen som stabschef.
Kommunens centrala krisledning eller räddningstjänsten kan avropa resursen genom 
Länsstyrelsens TiB. I Borås Stad beslutar kommunchefen om att avropa sådant stöd. 

Privata utförare
För att säkerställa driften av samhällsviktiga kommunala verksamheter som utförs av 
annan aktör än kommunens är det angeläget att krav ställs även på dessa om plan för 
hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser samt utbildning och övning 
för att klara sina uppgifter vid inträffade händelser.

22 Borås Stad  |   Plan för extraordinära händelser
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Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00097 1.1.3.1 
 

  

 

Administrering av köer till trygghetsbostäder 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att inte hantera köer till trygghetsbostäder.        

Sammanfattning 

Vård- och äldrenämndens presidium har gett förvaltningen i uppdrag att utreda 

om det är möjligt för Vård- och äldreförvaltningen att hantera köer till 

trygghetsbostäder. Anledningen till detta utredningsuppdrag är att politiker, i 

sin kontakt med bostadsbolag och fastighetsbolag, fått information om att en 

viktig faktor för att bygga fler trygghetsbostäder är att kommunen hanterar kön.  

Trygghetsbostäder ska erbjuda ett boende med möjlighet till aktivitet och social 

gemenskap samt utrymmen för gemensamma måltider. Boendeformen är 

förebyggande genom att den kan undanröja eller skjuta upp behov av att flytta 

till ett vård- och omsorgsboende. Trygghetsbostäder är inte en biståndsprövad 

insats.  

Trygghetsbostäder är en boendeform i lägenhet med eget hyreskontrakt som 

den enskilde söker och hyr via fastighetsägare/hyresvärdar som innehar denna 

form av lägenhet i sitt bestånd.  

Om en kommun hanterar ett annat bolags bostadskö skulle det innebära hjälp 

och stöd till enskild näringsidkare. Enligt 2 kap kommunallagen ingår det inte i 

den kommunala kompetensen att ge stöd till enskild, vilket innebär att det alltså 

är otillåtet. Omvärldsbevakning av 15 kommuner i Borås Stads storlek gällande 

invånarantal, visar också att kön till en trygghetsbostad hanteras av den som 

driver/äger trygghetsbostäder. Omvärldsbevakningen visar också at det är ett 

vedertaget sätt i Sverige att man vänder sig till respektive bostadsbolag för att 

ställa sig i kö.  

Med anledning av att det enligt kommunallagen inte är tillåtet att ge stöd till 

enskild näringsidkare, och att det i Sverige är den som äger/driver 

trygghetsbostäder som hanterar sin egen kö, är resultatet att det är olämpligt att 

Borås Stad inför ett sådant system. Ett system med att hantera andra 

näringsidkares köer skulle inte hålla vid en rättslig prövning. Vård- och 

äldrenämnden beslutar därför att inte hantera köer till trygghetsbostäder.       
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Ärendet i sin helhet 

Vård- och äldrenämndens presidium har gett förvaltningen i uppdrag att utreda 

om det är möjligt för Vård- och äldreförvaltningen att hantera köer till 

trygghetsbostäder. Anledningen till detta utredningsuppdrag är att politiker, i 

sin kontakt med bostadsbolag och fastighetsbolag, fått information om att en 

viktig faktor för att bygga fler trygghetsbostäder är att kommunen hanterar kön.  

Trygghetsbostäder ska erbjuda ett boende med möjlighet till aktivitet och social 

gemenskap samt utrymmen för gemensamma måltider. Boendeformen är 

förebyggande genom att den kan undanröja eller skjuta upp behov av att flytta 

till ett vård- och omsorgsboende. I regler för trygghetsbostäder, antagna av 

kommunfullmäktige 2017-11-22, definieras trygghetsbostäder enligt följande:  

Trygghetsbostäder är ett antal samlade hyresbostäder där en person i hushållet 

är 70 år eller äldre. Boendet har utrymmen som ger de boende möjlighet till 

gemensamma måltider, samvaro, hobby och rekreation. Kopplad till boendet 

finns en aktivitetssamordnare som dagligen kan stödja de boende under vissa 

tider. Villkoren för att få statligt stöd till bland annat ny- eller ombyggnation till 

trygghetsbostäder framgår av Svensk författningssamling; ”Förordning 

(2016:848) om statliga stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre 

personer”. Trygghetsbostäder är inte en biståndsprövad insats. 

Trygghetsbostäder är en boendeform i lägenhet med eget hyreskontrakt som 

den enskilde söker och hyr via fastighetsägare/hyresvärdar som innehar denna 

form av lägenhet i sitt bestånd. Fastighetsägaren ansvarar för en särskild kö till 

lägenheterna. Om boende behöver någon form av stöd och hjälp för sin dagliga 

livsföring ska detta sökas via socialtjänsten, där en biståndshandläggare kan 

bevilja t ex hemtjänst. 

Att hantera ett annat bolags bostadskö skulle innebära hjälp och stöd till enskild 

näringsidkare. Enligt 2 kap kommunallagen ingår det inte i den kommunala 

kompetensen att ge stöd till enskild, vilket innebär att det alltså är otillåtet. 

Omvärldsbevakning av 15 kommuner i Borås Stads storlek gällande 

invånarantal, visar också att kön till en trygghetsbostad hanteras av den som 

driver/äger trygghetsbostäder. Seniorval.se, som är Sveriges största sök- och 

informationstjänst kring boende, service och omsorg för seniorer påvisar också 

att det är ett vedertaget sätt i Sverige att man vänder sig till respektive 

bostadsbolag för att ställa sig i kö.  

Med anledning av att det enligt kommunallagen inte är tillåtet att ge stöd till 

enskild näringsidkare, samt att det i Sverige är den som äger/driver 

trygghetsbostäder som hanterar sin egen kö, är resultatet att det är olämpligt att 

Borås Stad inför ett sådant system. Ett system med att hantera andra 

näringsidkares köer skulle inte hålla vid en rättslig prövning. Vård- och 

äldrenämnden beslutar därför att inte hantera köer till trygghetsbostäder. 

Beslutsunderlag 

1. Utredning: Administrering av köer till trygghetsbostäder. 

2. -                                
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Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-04-24. 

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering.  

2. - 

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 

 



 

 
 
 
 
 
 

Administrering av kö till trygghetsbostäder  
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Uppdrag 
 
Vård- och äldrenämndens presidium har gett förvaltningen i uppdrag att utreda om det är möjligt 
för Vård- och äldreförvaltningen att hantera köer till trygghetsbostäder. Anledningen till detta ut-
redningsuppdrag är att politiker, i sin kontakt med bostadsbolag och fastighetsbolag, fått inform-
ation om att en viktig faktor för att bygga fler trygghetsbostäder är att kommunen hanterar kön.  
 
Utredningen ska redovisas senast under september månad.  

 
 

Vad är en trygghetsbostad?  
 
Trygghetsbostäder ska erbjuda ett boende med möjlighet till aktivitet och social gemenskap samt 
utrymmen för gemensamma måltider. Det ger grund för trygghet och hög boendekvalitet för 
äldre. Trygghetsbostäderna överbryggar glappet mellan det ordinära boendet och vård- och 
omsorgsboendet. Boendeformen är förebyggande genom att den kan undanröja eller skjuta upp 
behov av att flytta till ett vård- och omsorgsboende.  
 
Trygghetsbostäder, likaså seniorbostäder, är boendeformer som inte är reglerade enligt social-
tjänstlagen. Därför görs ingen bedömning och inga beslut fattas av kommunen, för att få flytta till 
en trygghetsbostad. I vissa fall kan dock kommunen göra bedömningen att ett trygghetsboende 
skulle kunna bidra till att öka trygghet och självständighet hos en person och på så sätt minska 
behovet av stödinsatser på ett betydande sätt. Då kan ett intyg om förtur till en trygghetsbostad 
utfärdas av Borås Stad. Prövningen av förtur utförs av Vård- och äldreförvaltningens myndig-
hetsenhet. Det är alltså endast eventuella prövningar om förtur som utförs av kommunen.  
 
Borås Stad ger bidrag till gemensamhetslokal vid trygghetsbostäder, samt anställer och bekostar 
en aktivitetssamordnare. Därför har Borås Stad beslutat om regler för trygghetsbostäder (Kom-
munfullmäktige 2017-11-22). Genom reglerna ställs vissa krav på fastigheten för att lägenheterna 
ska få kallas trygghetsbostäder. I reglerna för trygghetsbostäder fastställs också från vilken ålder 
trygghetsbostad kan erbjuds, när en person kan få förtur i kön, samt att det är Vård- och äldre-
nämnden som efter inkommen ansökan från bostads-/fastighetsbolag, beslutar om vilka boenden 
som fyller kraven för trygghetsbostad och är berättigade till bidrag.  
 
I reglerna står också att den som önskar lägenhet i trygghetsbostad ska vända sig till hyresvärden. 
Denne ansvarar för uthyrningen och ska ha en särskild kö för lägenheterna. Kön ska baseras på 
ansökningsdatum. 
 
I regler för trygghetsbostäder definieras trygghetsbostäder enligt följande:  
Trygghetsbostäder är ett antal samlade hyresbostäder där en person i hushållet är 70 år eller 
äldre. Boendet har utrymmen som ger de boende möjlighet till gemensamma måltider, samvaro, 
hobby och rekreation. Kopplad till boendet finns en aktivitetssamordnare som dagligen kan 
stödja de boende under vissa tider. Villkoren för att få statligt stöd till bland annat ny- eller om-
byggnation till trygghetsbostäder framgår av Svensk författningssamling; ”Förordning (2016:848) 
om statliga stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer”. Trygghetsbostä-
der är inte en biståndsprövad insats. Trygghetsbostäder är en boendeform i lägenhet med eget hy-
reskontrakt som den enskilde söker och hyr via fastighetsägare/hyresvärdar som innehar denna 
form av lägenhet i sitt bestånd. Fastighetsägaren ansvarar för en särskild kö till lägenheterna. Om 
boende behöver någon form av stöd och hjälp för sin dagliga livsföring ska detta sökas via social-
tjänsten, där en biståndshandläggare kan bevilja t ex hemtjänst. 



 

 
 
 

Vad säger lagstiftningen om fastighetsbolags och bostadsbolags 
kö-hantering? 
 
Att hantera ett annat bolags bostadskö skulle innebära hjälp och stöd till enskild näringsidkare. 
Enligt 2 kap kommunallagen ingår inte den kommunala kompetensen att ge stöd till enskild och 
är därför otillåtet. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det 
finns synnerliga skäl för det. Några synnerliga skäl går, enligt Stadsjuristerna, inte att finna i Borås 
Stad. 
 
Det är däremot tillåtet för en kommun att bedriva en bostadsförmedling, under förutsättning att 
den hanterar alla bostadsköer för alla näringsidkare som vill inleda samarbete med en sådan för-
medling.  
 

 
Hur gör andra kommuner med kö-hantering till trygghetsbostäder?  
 
Följande kommuner har undersökts i en omvärldsbevakning:  
Göteborgs Stad  
Malmö Stad 
Uppsala kommun  
Linköpings kommun   
Örebro kommun 
Västerås Stad 
Helsingborgs Stad 
Norrköpings kommun 
Jönköpings kommun 
Umeå kommun 
Lunds kommun 
Eskilstuna kommun 
Gävle kommun 
Halmstads kommun 
Luleå kommun 
Summa: 15 kommuner 
 
Omvärldsbevakningen visar att kön till en trygghetsbostad, hanteras via kommunala eller privata 
bostads- eller fastighetsbolag. I Uppsala kommun finns ett kommunägt bolag, Uppsala Bostads-
förmedling AB, som hanterar alla bostadsköer för hyresvärdar i Uppsalaregionen. Bolaget för-
medlar inte boendeformer som är biståndsbedömda.  
 
I Linköpings kommun finns det både privata bostadsbolag, som hanterar sin egen kö, samt kom-
munens egna trygghetsbostäder där kön hanteras av myndighetsavdelningen. I de kommunalt 
ägda trygghetsboendena har vissa utförardelar upphandlats, men det är fortfarande Linköpings 
kommun som äger bostäderna samt hanterar dess kö enligt kommunens beslutade kriterier.  
 



I Örebro kommun finns endast kommunägda trygghetsbostäder pga omdaningar från vård- och 
omsorgsboenden. Det är också Örebro kommun som hanterar kön eftersom kommunen äger 
bostäderna.  
 
Av de 15 kommunerna finns ingen kommun som hanterar kö åt vare sig privata eller kom-
munägda bolag. Vid sökning på andra hemsidor hänvisas sökande till trygghetsbostäder till pri-
vata eller kommunägda bolag.  
 
Seniorval.se är Sveriges största sök- och informationstjänst kring boende, service och omsorg för 
seniorer. På Seniorval.se kan man söka olika typer av boende för seniorer i hela Sverige,  
hitta träffpunkter, dagverksamheter och andra former av gemenskap, dela erfarenheter med andra 
med mera. Enligt denna hemsida beskrivs också att man vänder sig till respektive bostadsföretag 
för att ställa sig i kö till, eller köpa, en trygghetsbostad. Detta gäller också för att anmäla sitt in-
tresse vid t.ex nybyggnation. Både denna hemsida samt genomförd omvärldsbevakning påvisar 
alltså att det är ett vedertaget sätt i Sverige att man vänder sig till respektive bostadsbolag för att 
ställa sig i kö.  
 
 

Utredningens resultat 
 
Att hantera ett annat bolags bostadskö skulle innebära hjälp och stöd till enskild näringsidkare. 
Enligt 2 kap kommunallagen ingår inte den kommunala kompetensen att ge stöd till enskild och 
det är alltså otillåtet. Omvärldsbevakningen visar också att kön till en trygghetsbostad, hanteras av 
den som driver/äger trygghetsbostäder. Seniorval.se, som är Sveriges största sök- och informat-
ionstjänst kring boende, service och omsorg för seniorer påvisar också att det är ett vedertaget 
sätt i Sverige att man vänder sig till respektive bostadsbolag för att ställa sig i kö.  
 
Med anledning av att det enligt kommunallagen inte är tillåtet att ge stöd till enskild näringsidkare, 
samt att det i Sverige är den som äger/driver trygghetsbostäder som hanterar sin egen kö, är re-
sultatet att det är olämpligt att Borås Stad inför ett sådant system. Ett system med att hantera 
andra näringsidkares köer skulle inte hålla vid en rättslig prövning.  
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Per Marbys stiftelse för kulturvård: Donation till 

Björkhaga äldreboende 2019 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att ta emot gåvan till Björkhaga äldreboende 

från Per Marbys stiftelse för kulturvård om 40 000 kronor i enlighet med 

donatorns intentioner.        

Ärendet i sin helhet 

Per Marbys stiftelse för kulturvård önskar donera 40 000 kronor för år 2019 till 

Björkhaga vård- och omsorgsboende. Syftet med bidraget är för främjande av 

de äldres välbefinnande vid Björkhaga med förslag på aktiviteter. Donationen 

skall användas till aktiviteter utanför den ordinarie verksamheten. Exempel på 

aktiviteter är: 

- Hyra minibuss 

- Inköp av hönor, bärbuskar, nya odlingslotter och fröer.  

- Blommor till samtliga vårdtagare vid födelsedag.  

- Julklappar till samtliga vårdtagare.  

- Hyra spelmän vid festliga tillfällen (Högtider: Påsk, vårfest, midsommar, 

höstfest, grötfest, Nobelfest, Julafton, Nyårsafton och middagsbjudningar)                

               

Beslutsunderlag 

1. Donation till Björkhaga äldreboende                               

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-04-24. 

Beslutet expedieras till 

1. Per Marbys stiftelse för kulturvård 
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Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Arvode för deltagande på demensdagen 10 april 2019 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldreförvaltningen beslutar att godkänna utbetalning av arvode och 

förlorad arbetsinkomst för demensdagen 2019.       

Ärendet i sin helhet 

Demensteamet i Borås Stad arrangerar årligen en demensdag. Årets demensdag 

ägde rum den 10 april, klockan 13.15 – 16.45, och fokuserade bland annat på 

livskvalitet, anhörigperspektiv och framtidsfullmakt. 

Temadagen 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.  

Från Vård- och äldrenämnden deltog Rose-Marie Liljenby Andersson, Gunbritt 

Johansson, Anna-Clara Stenström, Lennart Håkansson och Göran Larsson.     

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till demensdagen 2019                    

Samverkan 

Samverkas på FSG 2019-04-24. 

Beslutet expedieras till 

1. Servicekontoret för kännedom. 

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 

 



Demensdagen 
10 april | 2019
Föreläsning med  
Johan Sundelöf,  
överläkare och forskare

Kognitiv sjukdom  
  – visst finns det hopp

13.15-13.20 Inledning
13.20- 14.30 Kognitiv sjukdom – visst   
 finns det hopp
 Föreläsning med Johan Sundelöf,
 som kommer att tala om vad 
 demenssjukdom är, om sätt att skapa  
 livskvalitet, närståendeperspektivet   
 men också vikten av att våga tala   
 om det svåra.
14.30 – 15.15 Paus 
 med möjlighet att köpa fika

15.15 – 16.00 Framtidsfullmakt
 – vad är det? 
 Pär Johansson och Lisa Edberg, 
 Lenbergs juridiska avdelning i Borås,  
 förklarar vad framtidsfullmakt 
 innebär och pratar om en lagändring  
 som gör det möjligt för anhöriga att
 sköta vissa enklare ekonomiska 
 angelägenheter.
16.00 – 16.45 Information om kognitiva   
 hjälpmedel
 Ann-Katrin Ek-Pettersson,    
 Demensteamet, Borås Stad

TIPS: Anmäl dig gärna till Folkuniversitets föreläsning som hålls på Träffpunkt Simonsland samma dag: 
folkuniversitetet.se/boras

17.00 –  ca 18.30 Fysisk aktivitet och effekter på hjärnan 
med Jenny Nyberg, fil dr, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet. 

Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5, lokal Åsikten

DEMENSTEAMET
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Anmälningsärenden 2019-04-29 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

 

1. FSG protokoll 190220 

 

 

2. FSG protokoll 190320 

 

 

3. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 

Dnr 2019-00001 

 

               

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Förvaltningsövergripande samverkansgrupp 

 

1 
 

Plats  Ramnåsgatan 1, Lokal 
Tid  2019-02-20 kl. 10:00-12:00 
 
Närvarande: Maria Jonsson 

Inger Krefors  
Sara Andersson 

Förvaltningschef (ordf.) 
t.f. HR-chef 
HR-specialist, sekr. 

 Heléne Haglund HR-specialist 
”Nya yrkestitlar” Anna Frid Johnsen Verksamhetsutvecklare HR 
”HME-frågor” Björn Olsson HR-specialist 
 Carina Ankarloo  Kommunal 
 Lena Sänd Kommunal 
 Maud Olausson Vårdförbundet 
 Susanne Jörgensen Saco 
 Emma Granqvist Vision 
   
Ej närvarande: Maria Rangefil  Chef Kvalitet och utveckling 
 Ulrika Fagerson Ekonomichef 
 Eva-Lena Edvinsson Kommunal 
   

 
§ 1. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 2. Övriga frågor 

Dagordningen justerades gällande punkten ”Nya yrkestitlar” som endast tas upp under § 9. 

Kommunal la till punkten ”Visstidsanställningar av Undersköterskor”, se §9.   

 

§ 3. Uppföljning av föregående mötesprotokoll 

Föregående mötes protokoll undertecknades och lades till handlingarna. 

§ 4. Ärenden till Vård- och äldrenämnden 

Arbetsgivaren informerade om aktuella ärenden som tas upp vid Vård- och äldrenämndens 

sammanträde 26 feb 2019. I sammanhanget nämnde arbetsgivaren att nämndhandlingarna 

inte skickats ut innan dagens FSG pga att det pågår justeringar på en punkt i 

nämndhandlingarna. Under mötet inkom nämndhandlingarna till fackliga representanter 

varvid Saco påtalade en felskrivning gällande samverkan. Arbetsgivaren svarade att följa 

upp detta via förvaltningschef.  

§ 5. Ekonomifrågor 

Årsredovisning 2018 
Arbetsgivaren presenterade förslag till årsredovisning 2018 för fastställande i sammandrag, 
se nedan utdrag nämndhandlingar;  
 
Vård- och äldrenämndens årsredovisning 2018 visar ett positivt resultat på 23,8 mnkr 
jämfört med tilldelat kommunbidrag. Resultatet för Myndighetsverksamheten blev plus 
14,2 mnkr. Det redovisade plusresultatet beror främst på lägre antal platser på vård- och 



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Förvaltningsövergripande samverkansgrupp 

 

2 
 

omsorgsboende än budgeterat och att verkställigheten inte har utfört hemtjänsttimmar i 
den utsträckning som budgeterats för. 
 
För Hemtjänst redovisas ett resultat på plus 1,1 mnkr. Detta trots att 
hemtjänsten inte har lyckats uppnå 65 % brukartid, vilket var den budgeterade 
förutsättningen för att uppnå budget i balans för enheterna. Statsbidragen för 
utökad bemanning har täckt upp hemtjänstgruppernas kostnader för låg 
brukartid. 
 
Vård- och omsorgsboende redovisar ett resultat på 5,3 mnkr, varav 4,7 mnkr är 
hänförbara till entreprenaderna då deras köp av mat inte var budgeterat fullt ut. 
 
Resultatet för Hälso- och sjukvård blev -5,9 mnkr, främst på grund av mer 
inhyrd bemanningspersonal än beräknat. 
 
För Förebyggande verksamhet/IKT redovisas ett resultat på 2,7 mnkr. 1,9 
mnkr härrör från IT Vård och omsorg, då de har haft mindre kostnader för 
användare i LOV-företag samt även mindre konsultkostnader under året. I 
övrigt beror resultatet på vakanser. 
 
För Centrala Stödfunktioner redovisas ett resultat på 7,0 mnkr beroende på 
vakanser och att avsatta medel för projekt inte har använts i den utsträckningen 
som planerat. 
 
Kost och vaktmästeri redovisar ett resultat på -0,8 mnkr och Politisk 
verksamhet 0,3 mnkr. 
 
Bufferten på 12,9 mnkr har i sin helhet under hösten använts till investeringar 
som kommer brukarna till del, t ex ute- och möbler till vård- och 
omsorgsboenden och dagverksamhet, samt arbetsmiljöåtgärder för personalen. 
 
Vård- och omsorgsnämnden önskar att få använda 4,5 mnkr av 2018 års 
positiva resultat under 2019 till investeringar när verksamheter har haft 
planerade flyttar under hösten men där processen av olika anledningar har blivit 
fördröjd till efter årsskiftet. Nämnden anser det inte vara rimligt att dra ner på den 

löpande verksamheten för att finansiera dessa engångskostnader som blivit fördröjda. 

Arbetsgivaren betonade att de statliga medlen för ökad bemanning är borttagna vilket 

kommer innebära ett helt annat ekonomiskt läge för Vård- och äldreförvaltningen 

framöver. 

Inga övriga synpunkter rapporterades. 

§ 6. Organisation och personalförändringar 

Förändring av arbetsplatser på Ramnåsgatan 1enligt förslag (B) 

Arbetsgivaren återkopplade att alla riskanalyser kommit in. Den gemensamma 

återrapporteringen vid mötet resulterade i en diskussion om vikten av att formellt 
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skyddsombud medverkar vid riskbedömningen. Skyddsombudets medverkan vid 

riskbedömning ansågs inte varit tillfredsställande vid 2 st riskbedömningar; Myndighet &  

Planeringsenheten. De fackliga representanterna, Vision och Saco,  påtalade därför det 

nödvändigt att komplettera dessa efter genomgång med berört skyddsombuds 

undertecknande. Vision önskade även en återkoppling vem som är berörd handläggare 

enligt riskbedömningen. Parterna var annars överens om att arbetsgivaren samverkat inför 

beslutet och kan gå vidare med beslut enligt förslaget. Arbetsgivaren kallar berörda till 

komplettering i riskbedömningen. Arbetsgivaren har även tagit del av nya 

lokalfördelningsförslag från berörda och tydliggjorde att arbetsgivaren utgår från det 

ursprungliga förslaget på lokalfördelning Ramnåsgatan 1. 

Parterna var överens om vikten av att informera förberedande och löpande under tiden 

som flyttprocessen pågår för alla på Ramnåsgatan. Som förslag nämnde Saco att aktuellt 

flyttbrev skickas ut regelbundet för att samla löpande information och undvika ovisshet. 

Vision påtalade även vikten av att löpande information ges även om det inte finns så 

mycket  att informera om.  Ytterligare nämnde Vision vikten av information gällande alla 

dörrar/lås till byggnaden.  Kommunal påtalade behov av särskild hänsyn till 

arbetssituationen för vaktmästeri och lokalvård eftersom deras arbetsbelastning ökar under 

flyttperioden. Kost- och lokalvård planerar flytta ut 11 mars.  

Planeringsenheten behöver prioriteras i flytten och parterna såg behov av att informera alla 

vad som gäller angående möbler och möblemang. Saco påtalade vikten av översyn och 

möblering av 4 st tysta rum. Arbetsgivaren svarade att det bör göras på samtliga plan. Med 

hänvisning till störningsmoment, risk för inbrott samt risk för obehöriga i byggnaden 

behöver alla uppmärksamma rutiner gällande dörrar/branddörrar, larm och följa den 

generella regeln att besökare hänvisas att vänta i receptionen plan 1 där respektive 

handläggare förväntas möta upp.  

Våld i nära relationer, bilaga (I) 

Arbetsgivaren informerade om uppdraget gällande våld i nära relation för brukare/patient 

som syftar till framtagande av rutiner för arbetssätt, samverkan och samarbete mellan 

förvaltningar inom Sociala klustret samt framtagande av verksamhetsspecifika rutiner. Se 

närmare bilaga Uppdragsbeskrivning Våld i nära relationer. Processägare är sociala klustret 

samt förvaltningsledningen VÄF där avrapportering planeras ske 31 okt. Inga synpunkter 

rapporterades.  

Larmprocessen - Projekt trygghetslarm- och välfärdsteknik (I) 

Arbetsgivaren informerade om aktuellt uppdrag där en kartläggning av larmprocessens 

nuläge är aktuell. Vård- och äldreförvaltningen ansvarar för både organisation och 

verkställighet av trygghetslarm. I dagsläget saknas en gemensam process och arbetssätt som 

syftar till att stödja det praktiska arbetet både för brukare och verksamheten för att ge en 

likvärdig omsorg och vård till den enskilde. Inom organisationen pågår ett arbete för 

likställt arbetssätt. Förvaltningens målsättning och uppdragets syfte är att säkerställa hela 
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larmprocessen utifrån ett likvärdigt arbetssätt som leder till kvalitetssäkra insatser för den 

enskilde. I uppdraget ingår att kartlägga -  inhämta fakta och analysera larmprocessens 

nuläge för att och hitta de viktigaste utvecklingsområdena. Återrapportering sker till 

förvaltningsledningen som beslutar om åtgärder. Flertalet av VÄF: s verksamheter kommer 

bli berörda av kartläggningen, se bifogad uppdragsbeställning. En grov tidsplan för 

uppdraget är framtagen. Enligt den ska en kommunikationsplan och mer detaljerad tidsplan 

tas fram under februari månad. Under våren planeras workshops och intervjuer bli aktuellt 

bland berörda och avrapportering planeras ske till FSG i juni 2019. Uppdraget är avgränsat 

till att inte kartlägga personalens fasta inplanerade nattbesök. Under hösten planeras för ett 

pilotprojekt på Våglängdsgatan samt för ett breddinförande år 2020. Se närmare bifogad 

Uppdragsbeställning – Larmprocessen. Inga synpunkter rapporterades. 

§ 7. Arbetsmiljöfrågor/skyddskommitté 

SAM-almanackan 

Arbetsgivaren informerade om aktuella aktiviteter i SAM-almanackan februari månad. 

- Löneöversyn & lönesamtal pågår  

- Hot och våld 

- Arbetsskador och tillbud, Löneöversyn 

 

Vårdförbundet återrapporterade från CSG besked att Norrby/Byttorp/Tullen valts ut som 

pilotgrupp för ett annat tillbud- och arbetsskadesystem IA. Dock  ej klart när det blir 

aktuellt. Arbetsgivaren nämnde även att nuvarande Heroma: Varsam, Hälsosam 

uppdaterats nyligen. 

Uppföljning av statistik 

Arbetsgivaren informerade att det beslutats att statistiken ska presenteras kvartalsvis varvid 

nästa tillfälle är i mars 2019.  

Hållbart medarbetarengagemang - HME-frågor redovisas (I) 
Vissa frågor i medarbetarenkäten är indikatorer för att mäta och följa upp hållbart 
medarbetarengagemang, HME, utifrån de tre frågeområdena; motivation, ledarskap, 
styrning. Frågorna har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting och  möjliggör 
jämförelser av resultat. Borås Stads medarbetarenkät gjordes senast hösten 2017. Hösten 
2017 var det turbulent i Vård- och äldreförvaltningen och efter besök av arbetsmiljöverket 
beslutades det att en extra mätning av medarbetarenkätens HME-frågor skulle genomföras 
i oktober 2018. Arbetsgivaren presenterade resultatet för 2018 gällande respektive 
frågeområde: 
 
Motivation - Hållbart medarbetarengagemang (HME): 
Resultatet för år 2018 visar att HME gällande motivation förbättrats från 3,8 år 2017 till 4,1 

2018. Det är även högre än nämndens målvärde 3,9 för år 2018.  

Ledarskap - Hållbart medarbetarengagemang (HME): 
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Resultatet för år 2018 visar att HME – ledarskap förbättrats från 3,8 år 2017 till 4,0 år 2018. 
Det är även högre än nämndens målvärde 3,9 för 2018.  
 
Styrning - Hållbart medarbetaengagemang (HME): 
Resultatet för 2018 visar att HME- styrning förbättrats från 3,9 år 2017 till  4,1 år 2018 
vilket också är högre än nämndens målvärde för 2018 på 4,0.  
 
Resultatet är positivt och talar för att vi är på rätt väg i arbetet med att vara en attraktiv 

arbetsgivare. För närmare presentation hänvisas till bilaga HME. 

Flytt av tidpunkt för arbetsmiljörond (B) 

Arbetsgivarsidan påtalade behovet att senarelägga tidpunkten för genomförande av 

arbetsmiljörond enligt SAM-kalendern för de som berörs av aktuell flyttplan inom 

byggnaden. Arbetsgivaren beslutade att arbetsmiljörond genomförs enligt SAM-kalendern 

för de som inte är berörda av flytten och på arbetsplatser som är berörda av omflyttningen 

genomförs arbetsmiljörond under april/maj månad.  

Arbetsgivaren informerade även att Digital arbetsmiljöskyddsrond kommer att läggas till i 

SAM-kalendern för mars månad inom hela Borås Stad. Därutöver nämndes även att det 

kommer bli aktuellt med särskild skyddsrond ”bilkörning i arbetet” för verksamheter inom 

VÄF. Arbetsgivaren återkommer med tidpunkt för det.  

§ 8. Hälsa och friskvård 

Inget rapporterades.  

§ 9. Samverkansfrågor 

Rapport från CSG 

HR-chef rapporterade från senaste mötet i januari där frågan gällande otillfredsställande 

systemstöd för tillbuds- och arbetsskaderapporteringen lyftes. Ärendet har 

uppmärksammats, en uppdatering i systemet har skett och en särskild arbetsgrupp centralt 

arbetar i ärendet; arbetsgruppen Arbetsmiljö & hälsa. Därutöver informerade arbetsgivaren 

att nya riktlinjer för kränkande särbehandling ska tas fram från centralt håll.  

Rapport från och till LSG 

Arbetsgivaren informerade om datum för aktuella riskbedömningar gällande införande av 

Digitala signeringslistor där Kommunal och Vårdförbundet kallas till möte för riskbedömning 

den 7/3. Saco påpekade att även HSV: s rehabiliteringspersonal skriver signeringslistor 

varvid även deras skyddsombud bör bjudas in till riskbedömning 7/3. Arbetsgivaren kallar 

berörda.  

Arbetsgivaren informerade även om datumet  för aktuell riskbedömning gällande 

införandet av Viva-app där Kommunal och Vårdförbundet kallats till riskbedömning den 

17/4.  Saco påpekade att HSV rehabiliteringspersonal bör medverka. Arbetsgivaren kallar 

berörda. 
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Semesterrekrytering 

Arbetsgivaren informerade att semesterrekryteringen pågår för fullt och hittills har 174 st 

personer intervjuats. Därutöver nämndes att VÄF också anställt personer särskilt för 

semesterrekryteringen för att hjälpa till med rekryterings- och urvalsarbetet på 

bemanningsenheten.  

”Nya yrkestitlar” 

Arbetsgivaren informerade att äldreomsorgen nationellt står inför stora utmaningar när det 

gäller kompetensförsörjning. Vård- och äldrenämnden har beslutat att införa nya yrkestitlar 

inom äldreomsorgen i Borås Stad, VÄF. Ett sätt att möta utmaningen med 

kompetensförsörjningen är att möjliggöra en avlastning för de med formell undersköterske-

kompetens genom arbetsdelning som innebär att Undersköterskorna avlastas från de 

arbetsuppgifter som kan utföras av någon som saknar denna kompetens, samtidigt som 

Undersköterskorna kan fokusera på sina kärnuppgifter i rollen som utbildad 

Undersköterska.  

Som ett första delsteg utifrån det övergripande uppdraget och beslutet om införande av nya 

yrkestitlar tillsatte Vård- och äldreförvaltningen,  i enlighet med nämndens beslut, en 

partssammansatt uppstartsgrupp för samarbete med Arbetsförmedling, 

Arbetslivsförvaltning och Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen,  som arbetat 

fram förslaget för utbildningsmodell i 3 steg i syfte att: 

 1) möjliggöra ny kompetensförsörjning genom arbetskraft från de människor som befinner 

sig i etableringssystemet och 

 2) möjliggöra arbetsdelning som avlastning för utbildade Undersköterskor inom 

organisationen.  

Arbetsgivaren redogjorde för det första steget enligt förslaget vilket är 

utbildningsmodellens upplägg, se bifogad processbeskrivning,  som tagit fram för att 

presentera deltagarnas tidplan och innehåll. I Processbeskrivningen framgår start- och 

slutdatum, tidsperioder olika avsnitt, innehåll och anställning samt tidpunkt för ex 

handledarmöten, se nedan samt bilaga i samverkansmapp;  

190304 - 190331 innefattar 50% praktik/handledning + 50% studier svenska språket 

190401 – 200331 innebär anställning via ALF/Jobb Borås för 50% arbete + 50% studier i 

svenska, orienteringskurs för vård- och omsorgsarbete 

200331 – avslutas utbildningen och planen är att det då finns möjlighet för deltagarna att 

söka till Vård- och omsorgsprogrammet eller söka sommarjobb som semestervikarier,  

alternativt söka tillsvidaretjänster för nyinrättade yrkestitlar om dessa har inrättats inom 

förvaltningen. 

Handledarträffar motsvarande minst 4 heldagar kommer att bokas in.  
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Kommunal uttalade en farhåga för att det uppstår en ökad belastning för personal på 

enheter där personal behöver avvika från arbetet för handledaruppdraget. Arbetsgivaren 

svarade att man inte sett förslaget som någon större förändring från tidigare där VÄF idag 

har god erfarenhet av att ta emot olika praktikanter, extratjänster,  placerade i 

verksamhetens med liknande upplägg med handledare, exempelvis via 

”Integrationsmodellen”. I sammanhanget nämndes att det är beslutat att de  extratjänster 

som finns inom VÄF idag succesivt ska upphöra. Arbetsgivaren nämnde även att det är 

viktigt att vi utgår från huvudsyftet och det övergripande uppdraget från nämnden där det 

tagits beslut och att utbildningsmodellen syftar till att på sikt avlasta ordinarie personal 

vilket vi också kommer följa upp fortlöpande.  

Kommunal påtalade att de vill lyfta ur ärendet till en särskild förhandling enligt MBL för 

mer information och frågade om en genomförd risk- och konsekvensanalys. Arbetsgivaren 

avslutade med att återkomma till  Kommunal med tidpunkt för MBL-förhandling.  

Löneövesyn 

Arbetsgivaren informerade att översynen löper enligt tidplan. Inga övriga synpunkter 

noterades.  

Ny punkt Visstidsanställningar för Undersköterskor 

Kommunal ställde sig frågande till varför det förekommer så många visstidsanställningar 

inom förvaltningen trots rekryteringsbehovet och svårigheter att hitta utbildade 

undersköterskor. Arbetsgivaren bad Kommunal precisera frågan närmare och beslutade att 

kalla till särskilt möte för detta.   

 

§ 10. Beslut 

Mötet beslutade att: 

 Lokalförändringsförslaget för arbetsplatser på Ramnåsgatan 1: Arbetsgivaren 
beslutade att gå vidare enligt förslaget, förutsatt komplettering i riskbedömning för 
Myndighet och Planeringsenheten som kallar berörda till möte för kompletterande 
riskbedömning.  

 SAM-aktiviteten Arbetsmiljörond senareläggs för berörda av flytt på Ramnåsgatan 
1. Genomförandet planeras ske april/maj.  
 

§ 11. Nästa möte 

Datum 20/3 månad kl. 10.00 – 12.00 lokal: Tillskäraren plan 4 

Vid protokollet: 
Sara Andersson 
 
 
 

Justeras: 



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Förvaltningsövergripande samverkansgrupp 

 

8 
 

För Vård- och äldreförvaltningen: 
 
 
_____________________________ 
Maria Jonsson 
Ordförande 
 
 
_____________________________ 
Carina Ankarloo 
Kommunal 

 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
Lena Sänd 
Kommunal 
 

 
 
_____________________________ 
Susanne Jörgensen 
Saco 

 
 
_____________________________ 
Emma Granqvist 
Vision 

__________________________ 
Maud Olausson 
Vårdförbundet 
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Plats:  Ramnåsgatan 1, Lokal 
Tid:  2019-03-20 kl. 10:00-12:00 
 
Närvarande: Maria Jonsson 

Inger Krefors  
Maria Rangefil 
Sara Andersson 

Förvaltningschef (ordf.) 
t.f. HR-chef 
Chef Kvalitet och utveckling 
HR-specialist, sekr. 

 Heléne Haglund HR-specialist 
   
 Carina Ankarloo Kommunal 
 Lena Sänd Kommunal 
 Charlotte Andersson 

Susanne Jörgensen 
Emma Granqvist 

Vårdförbundet ersättare 
Saco 
Vision 

   
Ej närvarande: Ulrica Fagerson Ekonomichef 
 Maud Olausson Vårdförbundet 

 
§ 1. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 2. Övriga frågor 

Dialog inför besök CSG 

Arbetsgivaren öppnade upp för dialog inför besök från CSG 24 april i FSG om 

samverkansrepresentanterna hade några särskilda frågor att lyfta vid besöket.  

Kommunal nämnde återkoppling gällande nytt system för rapportering av tillbud och 

arbetsskador, KIA, som diskuterats inom CSG. Frågan gällde hantering, implementering 

och tidsram för pilotgrupp och eventuell utvärdering. 

Parterna var överens om att den genomförda utvärderingen av  VÄF: s  

arbetsmiljöutbildning kan presenteras för CSG om tid finns.  

§ 3. Uppföljning av föregående mötesprotokoll 

Inga synpunkter rapporterades in. Justerat protokoll undertecknades av deltagarna. 

Vårdförbundets representant vid föregående möte saknades. 

§ 4. Ärenden till Vård- och äldrenämnden 

Arbetsgivaren redogjorde för aktuella ärenden vid nämndens nästa möte den 26 mars.  

Arbetsgivaren svarade att ett ärende behövde följas upp närmare vilket medfört en 

fördröjning för utskick av handlingar. 

Angående uppföljning av pilotprojekt ”Trygghetsboende plus” informerade arbetsgivaren 

att förvaltningen efter utvärdering lämnar förslag till beslut i nämnden att projektet i 

nuvarande form avslutas. 



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Förvaltningsövergripande samverkansgrupp 

 

2 
 

Vad gäller ärendet för remissvar angående revidering av nämndens reglemente och det 

gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen föreslås att nämnden godkänner 

föreslagna revideringar. Därutöver nämndes också att nuvarande lagar SoL och LSS är 

under utredning, varvid eventuella lagförändringar, på sikt kan påverka reglementets 

utformning.  

Vård- och äldrenämnden föreslås besluta att tillstyrka Borås Stads program för Nationella 

minoriteter. Frågan har varit ute på remiss till Borås Stads alla nämnder och bolag.  

Gällande remissvar för ansvarsfördelning för Sociala bostäder föreslås att vård- och 

äldrenämnden tillstyrker IFO:s förslag om ansvarsfördelning och processer kring sociala 

bostäder.  

I svar på inkommen motion ”Dags att förstärka prevention och rehabilitering hos våra 

äldre” föreslås i motionssvaret att VÄN ställer sig positiva till förslaget men ser anledning 

till att utreda närmare för att klargöra ansvarsfördelning mellan VGR och Kommunen.   

Vad gäller initiativärendet ”Specialistundersköterska – en ny yrkestitel” som inkommit 

föreslås i beslutsunderlaget att nämnden tillstyrker initiativärendet för utredning i samband 

med pågående projekt och  uppdrag för införande av ”Nya yrkestitlar”. 

§ 5. Ekonomifrågor 

Budgetuppföljning jan - feb 2019 
För perioden januari-februari 2019 redovisas ett resultat på 4,7 mnkr jämfört 
med budgeten för perioden, och för helåret prognostiseras ett nollresultat. 
 
Periodresultaten för Vård- och omsorgsboende och Kost och vaktmästeri beror 
på att kostnadsdebiteringar inte har kommit igång ordentligt under årets första 
två månader.  
 
För Centrala stödfunktioner är resurser för bland annat 
Kompetensutveckling och upphandling av trygghetslarm mm budgeterade, men 
kostnaderna beräknas komma senare under året. 
 
Prognosen för Myndighetsverksamheten beräknas till noll. Plusresultatet för 
perioden beror främst på färre utförda hemtjänsttimmar och belagda voboplatser 
än budgeterat.  
 
Området Hemtjänst prognostiserar ett nollresultat på årsbasis. Verksamheten 
har för perioden ett resultat på -7,9 mnkr, men framtagna handlingsplaner 
förväntas ge effekt för att komma i balans under året.  
 
Bufferten beräknas i dagsläget användas i sin helhet.  
 
Vårdförbundet lyfte frågan om hur VÄF kan komma att påverkas pga privat aktörs, 
Katarinas hemtjänst, konkurs. Arbetsgivaren svarade att VÄF har en dialog med 
konkursförvaltaren. Ett möte är bokat den 20 mars för närmare planering.  
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§ 6. Organisation och personalförändringar 

Uppdrag ”Nya yrkestitlar” 

Projektledare Anna Brag är utsedd och en projektgrupp är tillsatt som haft sitt första möte. 

Det första steget närmast är att göra en kartläggning av de olika yrkeskategoriernas 

arbetsinnehåll. Styrgruppen har inplanerade möten för övergripande uppföljning och 

beslut. Arbetsgivaren påtalar vikten av en öppen samverkansdialog för att få veta hur alla 

kan komma att påverkas av införandet av nya yrkestitlar.  

Gällande uppföljning av utbildningsmodellen,  för deltagare via ALF där handledarskap nu 

är aktuellt ute på utvalda enheter,  beslutade arbetsgivaren att uppföljning internt 

återkopplas till FSG. Arbetsgivaren återkommer i frågan om metod för uppföljning utifrån 

ett arbetsmiljöperspektiv. Det handlar om hur handledarskapet påverkar; deltagare, 

handledare, övrig personal på enheten och enhetschef med hänvisning till föregående FSG 

och den MBL-förhandling som varit i ärendet.  

§ 7. Arbetsmiljöfrågor/skyddskommitté 

SAM-almanackan 

Arbetsgivaren informerade om aktuella aktiviteter i enlighet med systematiskt 

arbetsmiljöarbete och SAM-kalendern. Under mars månad är följande aktuellt:  

- Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

- Arbetsmiljörond  

- Digital Skyddsrond, checklista finns i SAM från ”Sunt Arbetsliv” 

- Ny skyddsrond vid Bilkörning i arbetet, checklista från Prevent via länk i SAM 

- Lönesamtal 

Skyddsrond - förlängd inrapporteringstid t o m maj för nya skyddsronder  

Arbetsgivaren informerar att skyddsrond ”Bilkörning i arbetet” och ”Digital skyddsrond” 

är nya varvid inrapporteringstiden förlängts till april/maj.  

Enligt beslut i FSG feb månad förlängdes inrapporteringstiden för arbetsmiljöronden till 

april/maj för de som är berörda av flytten på Ramnåsgatan 1.   

Vision lyfte frågan gällande tidplan för skyddsronder på Ramnåsgatan 1 där arbetsgivaren 

svarade att återkomma med datum. 

Uppföljning av sjukfrånvaro & rapporterade arbetsskador, tillbud 

Den totala sjukfrånvaron i år 2019 inom VÄF var t o m januari månad 10,9%. Både 

korttidssjukfrånvaro sjukdag 2-14 samt långtidssjukfrånvaron varierar mycket beroende på 

verksamhet och enhet.  
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Total sjukfrånvaron för år 2018 inom VÄF var 10,0% jan t o m dec. Trendkurvan nedan 

visar en minskande sjukfrånvaro under våren fram till mitten av sommaren då kurvan ökar 

igen planas ut runt sjukfrånvaro på  10%.  

 
Vid redovisningen påtalade Sacos representant ett fel i antal anställda gällande 

Vårdplaneringsteamet som behöver justeras med hänvisning till ny organisation sedan 15 

jan 2019. Arbetsgivaren justerar.  

Arbetsgivaren informerade att det totalt inom VÄF hittills; år 2019 t o m 190319, 

rapporterats in 54 st arbetsskador och 83 st tillbud. En närmare presentation arbetsskador 

och tillbud för uppföljning redovisas också per verksamhetsområde vid LSG 1 och LSG 2, 

se samverkansmapp för LSG. Därutöver informerade arbetsgivaren att det totalt 

rapporterades 196 st arbetsskador och 359 st tillbud under år 2018. Se bilaga i 

samverkansmapp för dagens FSG. 

Kommunal uttryckte önskemål att statistiken gällande arbetsskador och tillbud redovisas på 

enhetsnivå för att underlätta dialog och möjlighet till uppföljning av åtgärder - 

förebyggande arbete.  

Kommunal påtalade att genomgången för personalstatistik gällande sjukfrånvaro och 

arbetsskador/tillbud för uppföljning ska ske vid mötet för inbokat FSG/LSG i enlighet 

med samverkansavtal/samverkansorganisation och skyddskommittéfunktion.  

Brandsäkerhet under flytt Ramnåsgatan 1 VÄF (D) 

Med anledning av pågående flytt samt brand- och säkerhetsrutiner inom VÄF Ramnåsgatan 

påtalade SACOs representant  brandsäkerhetsplanen för byggnaden. Arbetsgivaren svarade 

att brandsäkerhetsplanen behöver revideras och att VÄF planerar bjuda in 

säkerhetssamordnare för ändamålet från CKS/Borås Stad.  

Utifrån säkerhetsaspekt lyfte Vision information gällande rutinen för kodbyten och rutin 

för att undvika att obehöriga vistas i byggnaden.  
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Minnesanteckningar från arbetsmiljöfrågor vid APT  

Fackliga representanter hade lyft punkten för mötets dagordning. De hänvisade till den 

lokala samverkansöverenskommelse för VÄF där det framgår att minnesanteckningar från 

APT ska ges tillgång till skyddskommitténs representanter i LSG/FSG via särskild mapp 

för uppföljning av arbetsmiljöfrågor. SACO påtalade även att de fackliga skyddsombuden 

behöver åtkomst till genomförda skyddsrondsprotokoll. Arbetsgivaren beslutade att 

återkomma i frågan gällande hur tillämpning och hantering kan möjliggöras inom VÄF. 

§ 8. Hälsa och friskvård 

Projekt ”Organisationshälsa – Frisk organisation”   

Arbetsgivaren informerade om Projekt ”Organisationshälsa – Frisk organisation” som 

besökt VÄF Förvaltningsledning och HR för att berätta om projektet. Syftet är att minska 

sjukfrånvaron inom organisationen genom arbete på organisatorisk nivå. Det är ett centralt 

projekt som ligger under Stadsledningskansliet och löper under 3 år. Dialog pågår inom 

VÄF: s olika verksamhetsområden gällande framtida samarbete.  

§ 9. Samverkansfrågor 

Rapport från CSG 

Arbetsgivaren nämner att frågan gällande personalförsörjning inom Borås Stad tagits upp i 

CSG där arbetsgivaren kallat till närmare diskussion.  

Rapport från och till LSG 

Inget rapporterades. 

Semesterrekrytering 

Bemanningsenheten har hittills totalt intervjuat 478 st personer. Totalt är 85 st personer 

klara. Behovet inom VÄF är stort och enligt prognos behövs totalt 1027 personer under 

semesterperioden. Arbetsgivaren påtalar vikten av att enhetscheferna hanterar 

kommunikationen med bemanningsenheten effektivt för att slutföra rekryteringsprocessen 

så snart som möjligt.  Arbetsgivaren informerar om nästa möte för arbetsgruppen och 

Kommunal meddelade representant vid mötet.  

Löneöversyn 2019 

Ingen ny information gällande Vårdförbundets avtal rapporterades vid mötet. Kommunal 

påtalade att de väntar in uppgifter på listorna från några enheter och att rutinen – 

samarbetet vid uppdaterade listor och behöver klargöras.  

Kommunal nämnde även att Poolpersonal ges generell löneökning i år.  

Riskanalys digitala signeringslistor 

En riskanalys med åtgärdsförslag har genomförts och skickats ut,  se bilaga dagens FSG. 

Vid riskbedömningen framkom bl a tidsinställningar som riskkälla. För närvarande pågår 
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översyn av Undersköterskornas rutiner. Vid riskbedömningen identifierades många positiva 

effekter.  Kommunal lyfte frågan om skyddsombuden deltar gällande rutiner för USK.  

Riskanalys 9/4 om förslag till ny teammötesrutin och nytt arbetssätt  

Arbetsgivaren vill genomföra en riskanalys utifrån ett förslag på teammöten i syfte att få en 

gemensam rutin för tydlighet och  likvärdighet. En arbetsgrupp har tillsatts för utredning i 

ärendet och arbetet har pågått sedan i somras.  

Kommunal frågade vilka som suttit med i arbetsgruppen och att en förändrad 

teammötesrutin kan komma att påverka många. Arbetsgivaren svarade att inga fackliga 

representanter deltagit i arbetsgruppen.  

Samverkansparterna var överens om behovet av att revidera nuvarande rutin och arbetssätt. 

Både Kommunal och Saco påtalade vikten av att fackliga representanter ges möjlighet att 

delta i arbetsgrupper inför att förslag på ny arbetsorganisation presenteras med hänvisning 

till att en ny rutin kan komma att påverka många olika verksamheter.  

Kommunal anser att ett skyddsombud från korttidsverksamheten bör delta vid 

riskanalysen. Därutöver nämnde Kommunal det viktigt att Natt- och larmorganisationen 

får  information även om de inte direkt berörs av teammöten.  

Arbetsgivaren beslutade att datum för riskanalys kvarstår samt att skyddsombud från 

Korttidsverksamheten bjuds in att delta.  

Då parterna diskuterade frågan om när i arbetsprocesser för olika utvecklingsarbeten de 

fackliga företrädarna bör bjudas in beslutade arbetsgivaren att kalla berörda till en 

utvecklingsdag i frågan för klargörande i syfte att upprätthålla en god dialog och samverkan 

inom VÄF.   

Sysselsättning för vikarier  

Kommunal påtalar att sysselsättningsgraden på vikarier behöver omförhandlas om 

arbetsgivaren inte anställer motsvarande tjänstgöringsgrad. Arbetsgivaren svarade att såväl 

förhållningssätt och tillämpning ska avspegla VÄF: s övergripande målsättning och här kan 

det finnas en del gamla rutiner och regler för tillämpning som lever kvar från tillämpningen 

i de tidigare stadsdelarna. Arbetsgivaren återkommer i frågan efter att frågan klargjorts på 

LSG-nivå.  

Utvärdering IVS  

Kommunal påtalar att frågan lyftes ut vid LSG till FSG. Arbetsgivaren redogjorde för 

ärendegången där man bett om dispens för avrapportering till lön och förhandling.  
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Kommunal påtalade att deras skyddsombud varit delaktiga i utvärderingen av IVS vid 

ombudsträff 6/3 och 7/3. Det materialet har sammanställts och kan lämnas till 

arbetsgivaren för en gemensam sammanställning från VÄF att skicka vidare till BS centralt.  

Arbetsgivaren beslutade att kalla berörda parter till möte att gå igenom såväl sammanställda 

synpunkter som utvärderingar och återkomma till FSG därefter.  

§ 10. Beslut 

Mötet beslutade att: 

 för uppdraget ”Nya yrkestitlar ” ska handledarskapet följas upp internt inom VÄF 
utifrån ett arbetsmiljöperspektiv  

 arbetsgivaren återkommer i frågan om tillvägagångssätt och hantering för att göra 
minnesanteckningar från APT tillgängliga för fackliga representanter i enlighet med 
beslut i lokal samverkansöverenskommelse 

 tillföra ett skyddsombud från korttid till arbetsgruppen för riskanalys gällande ny 
rutin för teammöten 

 återkomma med tidpunkt för utvecklingsdag i samverkan 
 

§ 11. Nästa möte 

Datum 24/4 månad kl. 10.00 -12.00 lokal: Direktrisen plan 5 

Vid protokollet: Sara Andersson  

Justeras: 

För Vård- och äldreförvaltningen: 
 
 
_____________________________ 
Maria Jonsson 
Ordförande 
 
 
_____________________________ 
Carina Ankarloo 
Kommunal 

 
 
 
__________________________ 
Charlotte Andersson 
Vårdförbundet 
 
 
_____________________________ 
Susanne Jörgensen 
Saco 

 
 
 

 
 
_____________________________ 
Emma Granqvist 
Vision 
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