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1 Inledning 
Från och med 1 januari 2017 har Vård- och äldrenämnden haft ett samlat ansvar för den äldreomsorg, 
hemsjukvård samt förebyggande och öppna verksamheter som bedrivs i kommunen. Målbilden, när 
facknämnder infördes, var en likvärdig och rättvis service till stadens invånare oavsett var invånaren 
bor. Facknämnder skulle också ge bättre förutsättningar för fortlöpande, samlad och kontrollerad 
utveckling av verksamheterna. 

Nämndens resultat för 2020 är ett överskott på ca 36 mnkr, som till stor del beror på minskade 
volymer. Hela året har präglats av att hantera pandemin vilket har inneburit att mycket av planerat 
utvecklingsarbete fått prioriteras om. Trots pandemin har dock nämnden fortsatt arbeta för att nå 
Kommunfullmäktiges målsatta indikatorer och genomföra de uppdrag som gavs i Budget 2020. 

2 Viktiga händelser under året 
Pandemin 

Hela 2020 har präglats av den pandemi som drabbat världen. Arbetet inom vård- och äldrenämnden 
har under året haft störst fokus på att minska smittspridningen och hantera uppkomna situationer och 
frågor ur ett både ett brukarperspektiv och ett medarbetarperspektiv. De största utmaningarna har varit 
mängden information, nya rutiner/riktlinjer, intern och extern kommunikation, hög sjukfrånvaro och 
den oro som uppstått bland brukare, anhöriga och medarbetare. Viktiga faktorer som hjälpt till i arbetet 
har varit god intern samverkan inom kommunen och god samverkan med andra vårdgivare. 

Förenklat beslutsfattande 

Från 1 oktober använder nämnden förenklat beslutsfattande för insatser avseende städ, tvätt och 
digitalt stöd i hemmet. Planerad start var 1 april, men flyttades fram med hänvisning till pandemin och 
det arbete som var tvunget att prioriteras med anledning av denna. 

Upphandling digital tillsyn och larmcentral 

Nämnden genomförde 2019 en upphandling av trygghetshubb och välfärdsteknik. Tilldelningsbeslutet 
överprövades och nämnden har under 2020 genomfört en förnyad upphandling av digital tillsyn 
inklusive larmcentral. I december fattade nämnden tilldelningsbeslut, men även det beslutet har 
överprövats. Överprövningen innebär att byte av trygghetslarm i ordinärt boende och larmfunktioner 
på vård- och omsorgsboende försenas. 

Surfplattor upphandlat 

Nämnden har beslutat med stöd av lagen om kommunala befogenheter att kostnadsfritt låna ut 
surfplattor till stadens seniorer som är 75 år och äldre. Syftet är att minska det digitala utanförskapet 
bland seniorer. En upphandling är genomförd och utlåningen börjar under 2021. 

Välfärdsmiljoner 

Nämnden fick 2020 ett utökat kommunbidrag 4 mnkr, som en del av att riksdagen tillförde kommuner 
och regioner mer medel för att klara de utmaningar som välfärden står inför. Medlen har använts till en 
förstärkt introduktion av vikarier inom förvaltningen. Målet var att ge alla nyanställda bästa 
förutsättningar för att komma in i sitt nya arbete. En förberedd, planerad och strukturerad introduktion 
skapar en känsla av att vara välkommen och viktig, vilket i sin tur skapar engagerande medarbetare. 
Den förstärkta introduktionen bestod bland annat av marknadsföringsmaterial, reviderat 
utbildningsmaterial, extra stöd av metodhandledare, utökad bredvidgång samt utsedda 
"superintroducerare" som stöttar nyanställa. 
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Aktivitetssamordnare 

I regleringsbrevet från Regeringen fördelades till staden 6,8 mnkr i statsbidrag för att "motverka 
ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom". 
Förvaltningen valde att fördela dessa medel till kommunens vård- och äldreboenden, inklusive 
upphandlade sådana. De boenden som drivs i egen regi har nyttjat medlen till att anställa så kallade 
aktivitetssamordnare. Ett uppdrag som handlar om att skapa mervärde för de boenden genom ökade 
aktiviteter. Utfallet har varit bra, med mer lugna och trygga brukare. 

Värdeskapande hemtjänst 

Förvaltningen har under året fått ett uppdrag från nämnden att anpassa organisation och arbetssätt för 
insatsplaneringen så att målen för hemtjänsten kan uppnås. Uppdraget har mynnat ut i ett internt 
projekt "Värdeskapande hemtjänst", som ser över helheten i den interna organisationen för 
hemtjänsten. 

Modellkommun 

SKR har träffat en överenskommelse med regeringen för perioden 2020-2022 gällande ”Teknik, kvalitet 
och effektivitet med den äldre i fokus”, som syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att 
utveckla sin verksamhet genom digitalisering inom äldreomsorgen. Som en del i denna satsning har 
även tio modellkommuner utsetts, varav Borås Stad är en av dessa. Modellkommunernas uppgift är att 
dela med sig av erfarenheter till övriga kommuner och fortsätta den digitala utvecklingen med att ge 
seniorer ett digitalt innanförskap. 

Behovsprognos - strategiskt dokument 

Nämnden har tagit fram en behovsprognos för vård- och omsorgsboende, korttid och dagverksamhet 
för perioden 2020-2030. I prognosen görs också en utblick till år 2035. Prognosen som bygger på 
befolkningsutveckling och behov hos målgruppen visar att nämnden fram till 2030 behöver ytterligare 
nära 200 platser på vård- och omsorgsboende. Behovsprognosen ligger till grund för såväl nämndens 
lokalresursplanering som kompetensförsörjningsplan. 

Äldreomsorgslyftet 

Pandemin har synliggjort vikten av att ha en hög utbildningsnivå bland baspersonalen, och att de allra 
flesta bör vara utbildade undersköterskor. Nämnden har fått ta del av statsbidrag för att höja 
kompetensnivån hos omvårdnadspersonal i det sk Äldreomsorgslyftet. Utbildningsinsatsen innebär att 
personal får studera till undersköterska halvtid på betald arbetstid och övriga tiden arbeta halvtid i 
verksamheten. Statsbidraget finansierar lönen under studierna. Nämnden förbinder sig att efter avslutad 
utbildning och eventuell provanställning anställa de som genomgått utbildningen. 
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3 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Personer som en hemtjänsttagare 
möter, antal/14 dagar 
(medelvärde). 

17 17 15 16 

 Antal lägenheter som är 
trygghetsbostäder. 

221 221 230 221 

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

83 84 92 82 

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

81 81 90 83 

Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde). 
Målvärdet är inte uppnått men har förbättrats sedan föregående år, trots en pågående pandemi som 
inneburit hög frånvaro av medarbetare för verksamheten. Personalkontinuitet innebär att den enskilde 
får vård och omsorg av så få olika personal som möjligt. En åtgärd som vidtagits för att uppnå 
måluppfyllelse är en utökning av grundbemanningen, dvs högre andel tillsvidareanställda medarbetare 
och färre andel timvikarier. Verksamheten arbetar aktivt med säkra att medarbetarna har de 
kompetenser som krävs som exempelvis körkort och medicinska insatser utifrån delegation. En god 
schemaläggning efter verksamhetens behov där personalen är indelad i mindre grupper knutna till vissa 
brukare är en annan åtgärd för att uppnå måluppfyllelse.  Analys av korta besök är genomförd och visar 
att ca 5 % av alla korta besök handlar om medicingivning. När dessa besök inte kan samplaneras med 
andra insatser kan det innebära försämrad kontinuitet. Att minska frånvaro och att öka trivsel bland 
medarbetarna är en annan viktig åtgärd som främjar en god kontinuitet. Vid sista kontinuitetsmätningen 
under året hade fyra av hemtjänstgrupperna ett resultat som var lägre än målvärdet på 15 personer. 

Antal lägenheter som är trygghetsbostäder. 
Vård- och äldrenämndens möjligheter att påverka nybyggnation av trygghetsbostäder är begränsade, då 
kommunen själv inte bygger eller anvisar till trygghetsbostäder, det gör fastighetsägarna. Samtidigt är 
det viktigt för nämndens verksamheter att det finns tillgängliga och attraktiva bostäder för äldre. 
 
En del trygghetsbostäder är under uppbyggnad, bland annat bygger AB Bostäder Regementsstaden med 
48 trygghetsbostäder, men trolig inflyttning under 2022. Även Viskaforshem förväntas ha 
inflyttningsklara trygghetsbostäder under 2022 i Viskafors. Vård- och äldrenämnden har ett 
samarbetsprojekt med Viskaforshem där en öppen mötesplats planeras i samma lokaler som 
trygghetsbostäderna. Fristadbostäder planerar ett trygghetsboende med ett 30-tal lägenheter, som också 
har troligt inflyttning under 2022 och där är det gångavstånd till den öppna mötesplatsen på Skogslid. 
 
Utöver dessa trygghetsbostäder planerar AB Bostäder för att bygga trygghetsbostäder på Kyrkvägen i 
Brämhult och Toarpshus i Dalsjöfors. 
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Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar 
hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål, %. 
Målvärdet är inte uppnått och har försämrats något mot föregående år. Personer som har hemtjänst ska 
ges möjlighet till delaktighet gällande deras vård och omsorg och påverka hur insatser förläggs och 
utförs. Utbildning i social dokumentation har planerats löpande under året med utgångspunkt i IBIC 
(individens behov i centrum) och grundas på vikten av den enskildes delaktighet av dess vård och 
omsorg. Dock har utbildningen behövts pausats under pandemin. Utveckling har gjorts av uppdraget 
kontaktperson då tidigare arbetssätt inte fungerat som tänkt och förväntas ge positivt resultat framöver. 
Välkomstsamtal har införts där information om verksamheten ges på ett informativt och strukturerat 
sätt med enhetschef och medarbetare, även brukarens genomförandeplan utformas under samtalet på 
hur hjälp och stöd önskas att utföras. Uppföljningssamtal tillsammans med den äldre där planen 
revideras är också av vikt så att hjälpinsatserna utförs utifrån faktiskt behov. I juni månad fick 
hemtjänsten i uppdrag av nämnden att anpassa insatsplaneringen, både utifrån organisation och 
arbetssätt i syfte att bla öka delaktigheten. Förändringsarbetet  kommer vara genomfört under våren 
2021. 

Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd 
från hemtjänsten, %. 
Målvärdet är inte uppnått men har förbättrats jämfört med föregående år. Vården och omsorgen ska 
vara samordnad och sammanhållen, vilket innebär att kommunens hemtjänst och hemsjukvård samt 
primär- och specialistvård ska samverka runt de mest sjuka äldre för att uppnå så god livskvalitet och 
trygghet som möjligt. Den enskilde ska ges möjligheter till delaktighet och kunna påverka hur insatser 
förläggs och utförs. Med delaktighet i utformningen av sina insatser ökar förutsättningarna för att 
känna sig trygg. Utveckling har gjorts av uppdraget kontaktperson då tidigare arbetssätt inte fungerat 
som tänkt och förväntas öka trygghetskänslan då relationen till vissa medarbetare förstärks. 
Välkomstsamtal har införts där information om verksamheten ges på ett strukturerat sätt av enhetschef 
och medarbetare. Även genomförandeplan utformas här utifrån den enskildes önskemål om hur hjälp 
och stöd ska utföras. 

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel, 75 år och äldre på vård och 
omsorgsboende, med olämpliga 
läkemedel, % 

 12,4 10 11,3 

Andel, 75 år och äldre på vård och omsorgsboende, med olämpliga läkemedel, % 
Målet är inte uppnått men en positiv trend råder. 
 
Dialog förs löpande i Närvårdssamverkan, Lokal arbetsgrupp äldre, då frågan om olämpliga läkemedel 
är en samverkansfråga mellan vårdcentraler och Vård- och äldreförvaltningen. Borås Stad redovisar 
regelbundet statistik om genomförda läkemedelsgenomgångar. Nämndens indikator är att 
läkemedelsgenomgångar genomförs vid vård- och omsorgsboende en gång per år. Vårdcentralernas 
intervall för årskontroll/läkemedelsgenomgång varierar mellan 12-15 månader, vilket medför att 
förvaltningen inte får jämförbara siffror vilket påverkar nämndens möjlighet till måluppfyllelse. 
Läkemedelsgenomgångar är en återkommande punkt vid samverkansmöten mellan vårdcentralerna och 
hemsjukvården i syfte att förbättra kvalitén för patienten. 
 
Utbildningsinsatser har genomförts och föregåtts av kartläggning av sjuksköterskornas kunskapsnivå 
vilken visade behov av ytterligare utbildningsinsatser. Sjuksköterskor har deltagit i utbildningsinsatser 
om äldre och läkemedel. 
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Läkemedelsprocessen pågår där olika delar, bland annat rutiner för läkemedelshantering, 
läkemedelsgenomgångar, kompetensfrågor och patientsäkerhet kommer att finnas med. Syftet är att 
kvalitetssäkra läkemedelshanteringen. 
 
Kvalitetsregistret, BPSD har fokus på bland annat bemötande och omvårdnadsinsatser för att minska 
användningen av olämpliga läkemedel. Implementering av BPSD pågår och samtliga vård- och 
omsorgsboenden kommer att omfattas och alla professioner berörs i verksamheterna. 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Vård- och äldrenämnden får i 
uppdrag att erbjuda anhörigstöd till 
barn och unga som tar ett stort 
anhörigansvar för sina föräldrar, 
syskon eller andra i sin närhet 

 Genomfört Vård- och äldrenämnden ställer sig positiv till att 
utöka anhörigstödet till att omfatta även barn 
och unga. Nämndens utredning av frågan har 
remitterats till berörda nämnder, vilka alla har 
tillstyrkt förslaget att anhörigstödet utökas. Vård- 
och äldrenämnden föreslår att nämnden tilldelas 
anslag i budget för det utökade uppdraget samt 
att reglementet uppdateras.  

3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

 23 25 25,6 

Andel närproducerade livsmedel, %. 
Målet för närproducerade livsmedel är uppnått 2020. Utfallet mäts i kostverksamhetens 
uppföljningssystem Compare. Koncerninköp har tillsammans med kommungemensam kost kodat alla 
livsmedel som enligt Borås stads definition räknas som närproducerade (15 mils radie). 
 
För samtliga inköp i Vård- och äldreförvaltningen är andelen 25,6 % vilket är högst i staden. 
 
Distributionscentralen kan komma att öka möjligheten för producenter/leverantörer att vilja lämna 
anbud i kommande upphandlingar. 

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel ekologiska livsmedel, %. 36,4 46,7 50 47,5 

Andel ekologiska livsmedel, %. 
Målet har inte uppnåtts. Måluppfyllelsen har dock ökat månad för månad vilket beror på att även de 
produkter som handlas från Ica City nu går att hantera i kostverksamhetens uppföljningssystem 
Compare. Livsmedelsavtalet innehåller fler varugrupper där endast ekologiskt alternativ är valbart. Det 
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gemensamma arbetet för att förbättra måltiderna på vård- och omsorgsboende och korttiden har också 
bidragit till en högre medvetenhet vad gäller miljötänk och därmed också ökade ekologiska inköp. 
 
Från maj 2019 har livsmedelskostnaderna successivt ökat vilket till stor del kan kopplas till Borås Stads 
distributionscentral. Prisökningarna kan innebära svårigheter för kostverksamheten att under 2021 
bibehålla eller utveckla andelen ekologiska inköp. 

3.4 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

10 9,9 7,5 12 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

187,5 165,6 130 164,1 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

 34 45 29,6 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Vård- och äldrenämnden når inte målet och uppvisar en fortsatt hög sjukfrånvaro jämfört med 
nämndens mål och med Borås Stads genomsnitt. Nämnden har haft en trend med sakta sjunkande 
frånvarosiffror fram till och med februari 2020. I samband med utbrottet av covid-19 bröts den 
trenden. Sjukfrånvaron för perioden december 2019-november 2020 är 11,9 %. 
 
Under de enskilda månaderna mars, april och maj var sjukfrånvaron mycket hög och låg mellan 14,6 
- 17,3 %. Sjukfrånvaron sjönk under sommarmånaderna för att öka igen i samband med pandemins 
andra våg. Det intensifierade arbetet med basala hygienrutiner och begränsande av smittspridning tros 
ha haft en positiv påverkan på sjukfrånvaro som beror på annat än pandemin. 
 
I ett långsiktigt perspektiv fortsätter nämnden arbetet med att minska sjukfrånvaron. Screeningar av 
enheter inom ramen för Borås Stads övergripande projekt "Frisk organisation" har fortsatt även efter 
pandemiutbrottet. Genomlysningarna har lett till olika insatser såsom chefscoachning och/eller 
grupputvecklingsinsatser. Inom hemtjänsten fortsätter arbetet med hållbar schemaläggning.  

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Nämnden har inte nått det uppsatta målet. Nämnden har under året haft ett utökat behov av 
timavlönade på grund av den ökade frånvaron, som i sin tur beror på pandemiutbrottet. 
 
Som en del i hemtjänstens bemanningsarbete har överanställningar av månadsanställda gjorts och 
bidrog under inledningen av året till att användningen av timavlönade minskade. Nämnden räknar med 
att nedgången fortsätter när verksamheten har återgått till ett normalläge. 
 
En projektledare har anställts för att under ett års tid driva ett övergripande förbättringsarbete kopplat 
till arbetstid/arbetssätt, samt schemaläggning inom område hemtjänst, korttid och vård- och 
omsorgsboende. Som en del i projektet ingår att motivera en större andel av nämndens anställda att 
arbeta heltid. En högre genomsnittlig sysselsättningsgrad kommer innebära att antalet timavlönade 
medarbetare blir färre. 
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Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Nämnden når inte det uppsatta målet. En knapp tredjedel (29,6 %) av de anställda nyttjar stadens 
friskvårdsbidrag och det innebär en minskning jämfört med föregående år. Sammanlagt har 720 
medarbetare erhållit bidraget och 1,0 mnkr har betalats ut. Sannolikt har även denna indikator påverkats 
av den pågående pandemin. Andelen har minskat på alla förvaltningar utom en. 
 
Information om friskvårdsbidraget och Borås Stads övriga förmåner tas upp på arbetsplatsträffarna en 
gång om året.  

3.4.1 Nämnd 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Vård- och äldrenämnden ska vidta 
åtgärder i syfte att minska antalet 
skador med 25 % på de bilar som 
används i förvaltningen. 

 Delvis 
genomfört 

Under årets första del, januari - augusti, sjönk 
kostnaderna för reparationsskador med 32 %, 
dock har kostnadsminskningen inte fortsatt i 
samma utveckling under sista månader. 2020 
års kostnader för reperationsskador har sjunkit 
med 10 % jämfört med 2019. 
 
Alla verksamheter arbetar aktivt med frågan. 
Inom hemtjänst, larm- och nattorganisationen 
finns bilombud som har ett utökat ansvar för att 
säkerställa att uppkomna skador anmäls. Inom 
hälso- och sjukvården har en riktlinje utarbetats 
för trafiksäkerhet som tar upp varje 
medarbetares ansvar. Inom kosten har några av 
de äldre bilarna bytts ut vilket medför minskade 
reparationskostnader. 
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4 Nämndens verksamhet  

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 26 603 5 352 4 194 19 351 15 157 

Avgifter och övriga 
intäkter 121 022 130 985 126 131 128 916 2 785 

Summa intäkter 147 625 136 337 130 325 148 267 17 942 

Personal -1 047 384 -1 092 336 -1 144 558 -1 139 413 5 145 

Lokaler -54 584 -55 627 -52 570 -51 351 1 219 

Material och tjänster -324 308 -320 823 -334 531 -322 924 11 607 

Kapitalkostnader -694 -656 -366 -366 0 

Summa kostnader -1 426 970 -1 469 442 -1 532 025 -1 514 054 17 971 

Buffert (endast i 
budget) 0 0 0 0 0 

Nettokostnad -1 279 345 -1 333 105 -1 401 700 -1 365 787 35 913 

Kommunbidrag 1 303 150 1 345 100 1 401 700 1 401 700 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 23 805 11 995 0 35 913 35 913 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt      

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 23 805 11 995 0 35 913 35 913 

Ackumulerat resultat 62 084 74 079    

Resultatanalys 
Vård- och äldrenämnden redovisar ett resultat för året på 35,9 mnkr, att ställa i relation till senast 
lämnade prognos om ett överskott på 26 mnkr. Det förbättrade resultatet gentemot prognosen beror 
främst på personalkostnader som avvek från prognosen med 10,9 mnkr. Den sena avtalsrörelsen samt 
resultatet av den var svårprognostiserad. I kostnadsposten personal ingår inte enbart lönekostnader 
utan även kostnader för personal i form av personalvård, kompetensutveckling, arbetskläder samt 
inhyrd personal. 

Nämndens intäkter översteg budget med 17,9 mnkr och utgör 1,2 % av nämndens totala 
kostnadsvolym. De ökade intäkterna beror till största delen på ökade statsbidrag om 15,2 mnkr. 
Nämnden har fått stimulansbidrag för att digitalisera och utveckla välfärdsteknik med den äldre i fokus 
samt är utsedd som modellkommun inom samma satsning. Nämnden har även fått bidrag för att 
motverka ensamhet bland äldre samt bidrag inom äldreomsorgslyftet samt blivit kompenserade för 
merkostnader på grund av covid-19.  Bidragen har även medfört ökade kostnader främst i form av 
personalkostnader. Medlen har inte fullt ut kunnat omsättas till verksamhet varpå en viss återbetalning 
kommer ske, de medel som ska återbetalas är balanserade och påverkar således inte nämndens resultat. 
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Merparten av statsbidragen har genererat lika stora kostnader, varpå statsbidragen inte utgör orsaken till 
nämndens resultat för året. 

Kostnaderna för året blev 17,9 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelseposterna återfinns främst inom 
personal- samt material och tjänstekostnader. Personalkostnaden avviker mot budget med 5,1 mnkr 
och beror till stor del på att nästintill ingen kompetensutveckling har kunna genomföras under året 
beroende på pandemin, men även mindre utförandetid inom nämndens verksamheter, främst kopplat 
till pandemin. Utan statsbidragen hade denna post genererat ett större överskott.  Främsta orsaken till 
ett överskott på lokalerna beror på den avsatta post gällande ny lokal för tvätteriet som inte realiserats 
under 2020. 

Material och tjänster har en avvikelse på 11,6 mnkr och förklaras också av uteblivna satsningar kopplat 
till pandemin. Under året fanns flertalet projekt planerade som har fått skjutas framåt med hänvisning 
till pandemin men även på grund av upphandlingsaspekter, vilket direkt leder till en positiv 
resultatpåverkan. Exempel på sådana projekt och tillhörande kostnader är upphandling av 
trygghetshubb och välfärdsteknik, ny lokal för tvätteriet, Ung omsorg, Framtidens 
vårdinformationsmiljö (FVM) samt surfplattor till äldre. 

Nämnden har de senaste tre åren redovisat positiva resultat på mellan 12,0 och 35,9 mnkr, en mindre 
avvikelse mot budget sett till procentuellt överskott i relation till både kommunbidrag och 
kostnadsomslutningen. Procentuellt sätt uppgår resultatet de senaste tre åren till ett överskott på mellan 
0,9 % till 2,6 %. Störst avvikelse under 2018-2020 har 2020 som direkt kan härledas till covid-19 och att 
planerad verksamhet inte kunde genomföras eller efterfrågats i den utsträckning som ett normalt år 
innebär. 

 
 De tre senaste åren har nämnden haft en stabil fördelning av finansieringen av verksamheten, där 
kommunbidraget står för 90 %. Övrig finansiering är via antingen övriga intäkter och avgifter eller 
statsbidrag. Beroende på hur stort statsbidraget är mellan åren pendlar det mellan 0 till 2 % av 
intäkterna. Statsbidragen är även den post som är svårast ha prognostisera, speciellt ett år som 2020 där 
regeringen löpande under året beslutat om och fördelat flertalet bidrag som en effekt av pandemin. 
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 Kostnadernas fördelning mellan åren är stabil, trots att en mindre omfördelning av dem sker. 
Nämndens kostnader för personal ökar stabilt med 1 % per år medans material och tjänstekostnaderna 
minskar. 

 
 Under 2018 och 2019 har kostnaderna ökat mer än vad finansieringen gjort. Nämndens stora 
kostnadsökning 2018 beror dels på den organisationsförändring som gjordes 2018 då ansvaret för SoL-
insatser för personer under 65 år lades över på nämnden. En viss kostnadsökning från år till år är att 
förvänta och beror på den generella pris- och löneutveckling som årligen sker. Nämndens 
kostnadsökning är större än vad den årliga utvecklingen i samhället är och förklaras av att mer 
verksamhet har bedrivits och en anpassning till finansieringen har skett, dvs resultatet har minskat. 
Dock avviker 2020 från den tidigare trenden, kostnadsökningen har avtagit och finansieringen ökat, 
vilket även syns på årets redovisade resultat som ökar från 2019. Den avvikande trenden beror till sin 
helhet covid-19. Staten har tillskjutit nämnden ökade medel i form av statsbidrag för att bekosta 
merkostnader på grund av covid-19, samt övriga statsbidrag tex äldreomsorgslyftet. Kostnaderna har 
inte ökat i samma utsträckning då flertalet planerade satsningar eller utvecklingsområden fått skjutas på 
framtiden, så som kompetensutveckling, FVM, Trygghetshubb samt nya lokaler för tvätteri. Flera 
uteblivna kostnader kan härledas till covid-19 och att fokus legat på att hantera pandemin snarare än att 
utveckla verksamheten, medans andra kostnader uteblir på grund av upphandlingsaspekter. Nämndens 
insatser har även efterfrågats i mindre utsträckning än tidigare år, även det med hänvisning till 
pandemin och brukarens risk att utsättas för smitta eller isolering. 
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4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Central administration      

Intäkter 3 380 974 0 3 334 3 334 

Kostnader -44 369 -43 818 -42 432 -48 249 -5 817 

Resultat -40 989 -42 844 -42 432 -44 915 -2 483 

Politisk verksamhet      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -2 365 -2 602 -2 873 -2 182 691 

Resultat -2 365 -2 602 -2 873 -2 182 691 

Vård och omsorg i 
ordinärt boende      

Intäkter 52 062 43 811 37 151 45 659 8 508 

Kostnader -727 911 -759 527 -793 693 -773 530 20 163 

Resultat -675 849 -715 716 -756 542 -727 871 28 671 

Vård och omsorg i 
särskilt boende      

Intäkter 69 296 65 682 63 163 73 330 10 167 

Kostnader -546 654 -549 367 -569 785 -571 888 -2 103 

Resultat -477 358 -483 685 -506 622 -498 558 8 064 

Övrig verksamhet      

Intäkter 22 887 25 869 30 011 25 943 -4 068 

Kostnader -105 670 -114 127 -123 242 -118 204 5 038 

Resultat -82 783 -88 258 -93 231 -92 261 970 

Buffert      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 0 0 0 

Resultat 0 0 0 0 0 

Totalt      

Intäkter 147 625 136 336 130 325 148 266 17 941 

Kostnader -1 426 969 -1 469 441 -1 532 025 -1 514 053 17 972 

Resultat -1 279 344 -1 333 105 -1 401 700 -1 365 787 35 913 
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4.3 Verksamhetsanalys 

4.3.1 Central administration 

Den centrala administrationen visar på ett underskott om 2,5 mnkr för året. Intäkterna avviker mot 
budget med 3,3 mnkr och förklaras främst av statsbidrag för utveckling av välfärdsteknik, intäkterna 
möts dock av ökade kostnader i form av material och tjänster. 

Underskottet beror på främst på att budget lagts ut på fel verksamhet, om inte denna felbudgetering 
uppstått hade verksamheten inte haft någon större resultatavvikelse. 

4.3.2 Politisk verksamhet 

Den politiska verksamheten redovisar ett resultat på +0,7 mnkr. Överskottet kan direkt kopplas mot 
covid-19 och hur pandemin påverkar verksamheten. Nämnden har inte kunnat genomföra studiebesök 
och utvecklingsarbete på önskvärt sätt men hänvisning till utfärdade rekommendationer, vilket 
resulterar i ett överskott på såväl personal- som material och tjänstekostnader. 

Vård- och äldrenämnden har under året haft elva nämndmöten. Med anledning av pandemin har 
mötena hållits stängda för allmänheten sedan mars. 

4.3.3 Vård och omsorg i ordinärt boende 

Verksamheten innefattar såväl beställandet som utförandet av insatser inom hemtjänst, korttidsvård, 
dagverksamhet och bostadsanpassning. Verksamheten är nämndens största och utgör nära hälften av 
uppdraget. 

Verksamheten genererar ett överskott på 28,7 mnkr som direkt kan kopplas till mindre efterfrågan av 
insatser, främst inom hemtjänsten, dvs mindre timmar än budgeterat har utförts. Orsaken till minskade 
insatser tros vara rädslan för nya kontakter och den smittrisk en insats kan medföra. Totalt återfinns ett 
överskott för beslutade insatser inom verksamheten som uppgår till 53,5 mnkr. Den utförande 
verksamheten har haft svårt att anpassa sina verksamhetskostnader i den snabba takt som de 
efterfrågade insatserna minskat. 

Intäkterna överstiger budget med 8,5 mnkr och förklaras dels av ökade statsbidrag, +3,0 mnkr, på 
grund av ersättning med anledning av covid-19 samt äldreomsorgslyftet. De interna intäkterna inom 
Borås stad har genererat ett överskott på 5,0 mnkr. Här avses internfakturering till Social 
omsorgsförvaltningen där vård- och äldreförvaltningen utför kompletterande SoL-insatser för LSS-
brukare på uppdrag av den förvaltningen. Intäkterna får ingen resultatpåverkan, då heller inte 
kostnadsdelen för detta utförande finns budgeterat. 

Kostnadssidan avviker mot budget med ett överskott om 20,2 mnkr. I de fall verksamheterna hade 
klarat en snabbare omställning för att möta det minskade behovet av insatser hade personalkostnaderna 
generat ett större överskott gentemot nuvarande avvikelse på 6,1 mnkr. För att klara bemanningen 
inom vissa yrkeskategorier har även viss personal behövt köpas in via företag, vilket varit dyrare än 
planerat. Trots satsningar på arbetsmiljön i slutet av året genererar posten för material och tjänster ett 
överskott på 13,9 mnkr och även det beror på minskad efterfrågan i form av betalning till externa 
utförare, sk LOV-företag. 

Nämndens interna resursfördelningsmodell fördelar resurser till verkställande enheter utifrån utförda 
insatser. Vad gäller korttid- och växelvård samt dagverksamheten har de utförda insatserna mot den 
budgeterade insatsen mindre avvikelser mätt i ekonomiska termer under 2018 och 2019. Av vikt att 
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notera är dock att under 2020 ökar avvikelsen mellan budgeterade och utförda insatser inom alla 
insatsers i ordinärt boende. Den ökade avvikelsen beror i sin helhet på covid-19 och att nämndens 
insatser efterfrågas i mindre utsträckning, alternativt att verksamhet fått ställas in under året. 
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4.3.4 Vård och omsorg i särskilt boende 

Verksamheten genererar ett överskott för året på 8,1 mnkr och är en direkt koppling till pandemin och 
den minskade beläggningen på vård- och omsorgsboendena. Pandemin har lett till att fler tackat nej till 
erbjuden plats på grund av rädsla för smitta men även främst på grund av det långvariga besöksförbud 
som förelåg på boendena under stor del av året, där de personer som erbjudits plats inte önskat utsätta 
sig för den isolering som ett besöksförbud innebär. 

Intäkterna ligger 10,2 mnkr över budget och förklaras främst av statsbidrag. Verksamheten har fått 
ersättning för merkostnader för covid-19, haft personal inom äldreomsorgslyftet samt erhållit bidrag för 
att minska ensamheten inom äldrevården. Inget av dessa bidrag fanns budgeterade och genererar 
således ett direkt överskott i förhållande till budgeten. Dock har bidragen även genererat kostnader i 
samma omfattning varpå de inte påverkar årets resultat. 

Övriga intäkter avviker mot budget med ett överskott om 1,0 mnkr och beror på att en vård- och 
omsorgsplats faktureras externt. Ett underskott på egenavgifter från brukarna kopplat till den minskade 
beläggningen har uppstått och avviker med 1,4 mnkr, därutöver erhåller verksamheten ett momsbidrag 
från staten på köpta platser som överstiger budgeten med 0,4 mnkr. En positiv avvikelse trots en lägre 
beläggning, vilket beror på att budgeten för bidraget inte ligger i fas med budgeterad beläggning. De 
externa utövarna köper och faktureras för sjuksköterskeinsatser, för 2020 överstiger detta budgeten 
med 0,7 mnkr. 

Kostnaderna överstiger budgeten med 2,1 mnkr och förklaras till stor del av de extra merkostnaderna 
med hänvisning till covid-19 i form av personalresurser, personalkostnader inom äldreomsorgslyft samt 
personalresurser för insatsen att minska ensamheten. Alla dessa merkostnader har bekostas av 
statsbidrag. 

Då beläggningen varit lägre än budgeterat genereras över ett överskott av köpta platser från extern 
utförare, som uppgår till 2,7 mnkr. Den interna beläggningen påverkas genom anpassning av 
verksamheten och genererar lägre personalkostnader. Vid en högre beläggning hade 
personalkostnaderna varit högre. På grund av pandemin har utförarverksamheten haft svårt att fullt ut 
anpassa verksamhetens kostnader, där en periodvis hög sjukfrånvaro och behov av extra bemanning 
förelegat. 

Nämndens interna resursfördelningsmodell fördelar resurser till verkställande enheter utifrån utförda 
insatser. Från att mellan 2018 och 2019 lyckats fylla platserna och ett mindre överskott genererats i 
fördelningsmodellen har det under 2020 återigen uppstått en noterbar avvikelse mellan budgeterade 
insatser gentemot utförda. Den ökade avvikelse beror i sin helhet på covid-19 och att det varit svårare 
att fylla tomma platser på vård- och omsorgsboenden. 
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4.3.5 Övrig verksamhet 

Nämndens övriga verksamhet som består av kost- och vaktmästeriorganisation, förebyggande 
verksamhet samt välfärdsteknik och IT generar ett överskott för året på 1,0 mnkr. 

Intäkterna avviker från budget med 4,1 mnkr och beror främst på att kostorganisationen inte haft öppet 
restaurangerna och därmed har intäkterna uteblivit, avvikelsen gentemot budgeten som uppgår till 3,1 
mnkr. Restaurangerna har fått stänga som en direkt konsekvens av pandemin. Även den förebyggande 
verksamheten har avvikelse gentemot budget på intäktssidan då de inte kunnat bedriva sin verksamhet 
på önskvärt sätt och flertalet aktiviteter fått ställa in. 

Kostnadssidan har ett överskott vid årets slut som uppgår till 5,0 mnkr. Störst avvikelse finns på 
personalkostnaderna som redovisar ett överskott på 3,8 mnkr. Verksamheterna har arbetat för att ställa 
om sin verksamhet till rådande omständigheter och minskat uppdrag och lyckats anpassa såväl 
personalkostnaderna. Lokalkostnaderna avviker mot budget 2,6 mnkr och beror på att medel för den 
avsatta tvätterilokalen ännu inte kommit i bruk. Ett överskott var därmed att vänta. 

4.3.6 Buffert 

Vård- och äldrenämnden fattade i september beslut om hur buffertmedlen skulle användas. 

3,0 mnkr användes till att möta de ökade livsmedelskostnaderna som nämnden upplever är en direkt 
konsekvens av det nya livsmedelsavtalet. 1,5 mnkr avsattes för att öka julklappspengen per anställd. 

Av bufferten gjordes även en satsning med julaktiveter till boende på vård- och omsorgsboenden till 0,5 
mnkr. Syftet var att möjliggöra utökade aktiveter för att stärka upplevelsen av meningsfullhet hos 
brukarna. 

9,0 mnkr avsattes till investeringar för att skapa en bättre arbetsmiljö för såväl medarbetare som 
brukare. Resurserna fördelades till de olika ansvarsområdena enligt följande: 

• Hälso- och sjukvård 1,3 mnkr 
• Hemtjänst 1,9 mnkr 
• Korttidsverksamhet 0,9 mnkr 
• Vård- och omsorgsboende 4,7 mnkr 
• Kost och vaktmästeri 0,2 mnkr 

Verksamheterna har använt de fördelade buffertmedlen enligt plan. 

4.4 Verksamheten 2020 
Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås 
Stad 

Vård- och äldrenämnden har under 2020 inte upphandlat några driftentreprenader. De två som finns 
upphandlade är driften av Kvibergsgatan 17 och Kapplandsgatan 8. De krav på arbetsvillkor som 
ställdes i upphandlingen kvarstår och följs kontinuerligt upp av nämnden. Uppföljningen under året 
visar att leverantören uppfyller kraven. 

Nämnden behöver öka möjligheten för den enskilde med hemtjänst att påverka hur dennes 
insatser ska genomföras 

Ett välkomstmaterial har tagits fram för att säkra att verksamheten ger all viktig och bra information till 
nya personer som beviljats hemtjänst, och vid välkomstsamtalet deltar enhetschef tillsammans med 
medarbetare. Kompetensutveckling gällande social dokumentation har fortsatt. I utbildningen betonas 



Vård- och äldrenämnden, Årsredovisning 2020 18(41) 

att den enskilde ska ges möjlighet att vara delaktig vid upprättandet av sin genomförandeplan. 

Ett fortsatt arbete med bemanningsplanering ska ske och grunden är att skapa lugnare och 
tryggare besök hos den enskilde. Pilotgrupper i hemtjänsten för att hitta nya arbetssätt för att 
öka personalen och de äldres inflytande och delaktighet 

En nyckelfaktor för att skapa lugnt och tryggt besök hos den enskilde är att planeringen av insatserna är 
realistisk och att personalen tar del av den enskildes genomförandeplan. Personalen som utför besöken 
behöver ge löpande återkoppling till den som planerar insatserna om de förändringar som behöver 
göras för att planeringen ska följa brukarnas behov. Personalen behöver också arbeta enligt planeringen 
och vara hos brukaren den tid som är avsatt och inte stressa vidare. 

Vård- och äldrenämnden har genomfört ett pilotprojekt där hemtjänstens planerare under sex månader 
varit utlokaliserade i två hemtjänstgrupper. Resultatet från projektet har redovisats till nämnden i juni 
2020. Nämnden har med anledning av pilotprojektet gett förvaltningen i uppdrag att anpassa 
organisation och arbetssätt för en ökad måluppfyllelse. Ett förändringsarbete där roller och arbetssätt 
ses över har startat upp. I den arbetsgrupp som tillsatts deltar undersköterskor. planerare, enhetschefer, 
biståndshandläggare m fl samt fackliga företrädare. 

Arbetsmiljön inom äldreomsorgen behöver förbättras bland annat med satsningar på 
kompetensutveckling 

Flertalet utbildningar har fått ställas in under året. Under tidig höst startade vissa 
kompetensutvecklingsinsatser, men även dessa fick ställas in när smittspridningen ökade igen. Flera 
utbildningar är svåra att genomföra digitalt. Vid nödvändiga utbildningar, ex för delegering eller i 
förflyttningskunskap har antalet deltagare fått anpassats för att de ska kunna genomföras fysiskt. 

Under hösten påbörjades utbildning av vårdbiträden och undersköterskor inom det sk 
äldreomsorgslyftet. Nämnden har tilldelats statsbidrag för cirka 90 utbildningsplatser. Medarbetarna 
arbetar halvtid och studerar på halvtid. Utbildningen ska vara avslutad senast den 31 december 2021. 

Satsningar för legitimerad personal på både arbetsmiljö, kompetensutveckling och 
löneutveckling 

Nämnden har arbetat utifrån KAL-gruppens framtagna handlingsplan samt att verksamheten har 
kompletterat med övriga insatser i form av riktade rekryteringskampanjer. Ett av områdena i 
handlingsplanen var att arbete med kompetensförsörjning varpå en handlingsplan för detta har tagits 
fram. Rekryteringsarbetet har resulterat i att antalet legitimerade anställningar har ökat och behovet av 
inköpt bemanning kommer därmed att minska. En kompetensförsörjningsplan för legitimerad personal 
är framtagen. 

Ett första pilotprojekt inom Borås Stad har pågått under 2019 där decentraliserad lönesättning sker för 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom Vård- och äldrenämnden och Sociala 
Omsorgsnämnden. Detta innebär att enhetschef beslutar om lön vid nyanställning utifrån en 
löneinplaceringsmodell. En uppföljning och utvärdering har skett under 2019 och beslut har ännu inte 
fattats om att permanenta arbetssättet. 

Vård- och äldrenämnden ska göra sin del i att garantera att elever, som har gått ut med 
fullständiga godkända betyg inom omvårdnadsprogrammet eller diplom inom vård- och 
omsorgsprogrammet, får provanställning. 

Vård- och äldrenämnden har hela tiden behov av utbildad personal, och anställer alla som uppfyller 
kraven för anställning. 

Korttidsplatser ska finnas i fler orter i kommunen. 

Vård- och äldrenämnden har utrett förutsättningarna att ha korttidsplatser på fler orter. I utredningen, 
som redovisades till nämnden i november 2019, beskrivs för- och nackdelar med olika alternativ såsom 
att flytta en korttidsenhet från Borås till annan ort, att omdana platser på vård- och omsorgsboenden i 
serviceorterna och att fortsätta utveckla modeller för trygg vård och omsorg i hemmet. 
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Den kylda mat som kommunen levererar ska lagas i egen regi i Borås  

En utredning som beskriver hur kyld mat från extern leverantör kan ersättas med andra alternativ har 
presenteras för nämnden. Parallellt med arbetet med att avveckla kyld mat från extern leverantör har ett 
arbete för att öka måltidskvaliteten för brukare med hemtjänstinsatser påbörjats. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vård- 
och äldrenämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete 

På grund av pandemin och arbetet kring detta har nämnden inte arbetat med frågan mer än att 
myndighet har utsett kontaktpersoner som ska stödja kollegor som möter brukare i denna utsatta 
situation. Kontaktpersonerna kommer att ingå i Arbetslivsnämndens nätverk. 

Det femåriga projektet En kommun fri från våld är avslutat. Projektets framarbetade metoder 
ska implementeras i nämndens ordinarie verksamhet 

På grund av pandemin och arbetet kring detta har nämnden inte arbetat med frågan. 

Vård- och äldrenämnden ska arbeta för att fler trygghetsboenden ska byggas i kommunen. 

Vård- och äldrenämnden har en kontinuerlig dialog om bostadsbolag och fastighetsägare om behovet 
av trygghetsbostäder. Under 2021 kommer inte några bostäder färdigställas, men enligt den planering 
som finns kommer ca 140 lägenheter bli inflyttningsklara under 2022-2023. 

Samtliga förvaltningar och bolag ska vid alla beslut och i allt arbete utgå från målen i Agenda 
2030 

Nämnden har inte tagit fram ett strukturerat arbetssätt med Agenda 2030, men kan konstatera att flera 
av nämndens satsningar bidrar till att uppfylla målen. Ett exempel är nämndens riskförebyggande arbete 
gällande undernäring och satsning på mat och måltidmiljö. Det arbetet bidrar till mål 2 Ingen hunger i 
Agenda 2030, där ett av delmålen särskilt pekar ut vikten av att tillgodose äldres näringsbehov. De 
främjande och förebyggande insatserna på mötesplatser samt seniorhälsokonsulenternas hembesök, 
arbetet med att minska seniorers digitala utanförskap, riskförebyggande arbete gällande fall och 
munhälsa mm bidrar till måluppfyllelse gällande mål 3 God hälsa och välbefinnande. 

4.5 Jämställdhetsperspektivet 
Vård- och äldrenämndens uppdrag är att ge förutsättningar för likvärdig och rättvis service till stadens 
invånare oavsett kön, sexuell läggning eller ekonomisk ställning. Vård- och äldrenämnden tar därmed 
inte hänsyn till dessa faktorer vid fördelning av budget mellan verksamheter, men frågan hålls hela tiden 
aktuell i verksamheten, bland annat genom ett kontinuerligt värdegrundsarbete. 

I uppföljningar används könsuppdelad statistik (där det finns) för att kunna göra analyser utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. Nämnden följer ex könsuppdelad statistik om biståndsbedömda och utförda 
insatser mm. Även i analys av brukarundersökningar, Öppna jämförelser och kvalitetsregister används 
könsuppdelad statistik. Skillnader mellan män och kvinnor tas med när resultaten i undersökningar 
analyseras och åtgärder tas fram. 

Den senaste brukarundersökningen på vård- och omsorgsboende visar att männen är mer nöjda med 
maten än vad kvinnorna är. Männen tycker också i högre utsträckning än kvinnorna att måltiden är en 
trevlig stund på dagen. Kvinnorna upplever i högre utsträckning än männen att de kan påverka vid 
vilken tid de får hjälp. Kvinnorna är också mer nöjda med bemötandet från personalen. Inom 
hemtjänsten finns skillnader i om man upplever att personalen kommer i tid och informerar om 
tillfälliga förändringar. Männen är mer nöjda med detta än kvinnorna. 

Under 2019 togs rutin för våld i nära relation fram. Rutinen beskriver vad våld i nära relation är, vilket 
ansvar förvaltningen har, vilket stöd som kan ges samt hur chefer och medarbetare bör agera. Det har 
även tagits fram en rutin om kontaktvägar för samverkan med Arbetslivsnämndens 
Relationsvåldsenhet. På grund av pandemin har arbetet med att göra rutinerna kända i verksamheterna 
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samt kompetensutvecklingsinsatser för olika personalkategorier fått pausas. Arbetet återupptas under 
2021. 

Nämnden uppmärksammade den 25 november den internationella dagen mot våld mot kvinnor genom 
att sprida en film från Jämställdhetsmyndigheten på den digitala mötesplatsen för seniorer samt på 
informationsskärmar och på arbetsplatsträffar i verksamheterna. 

Nämnden har med utgångspunkt i Borås Stads program för jämställdhetsintegrering beslutat om en 
handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Arbetet med att utveckla analys av könsuppdelad statistik 
och arbetet för att förebygga, upptäcka samt ge stöd till våldsutsatta är de områden som finns med i 
handlingsplanen. Åtgärderna återfinns även i nämndens inriktningsdokument. 

4.6 Budgetavvikelse per ansvarsområde 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Bokslut 
2020 Avvikelse 

Myndighet      

Intäkt 30 553 36 273 35 388 33 135 -2 253 

Kostnad -853 378 -869 912 -951 166 -885 938 65 228 

Nettokostnad -822 825 -833 639 -915 778 -852 803 62 975 

Hemtjänst      

Intäkt 364 396 360 558 317 042 295 804 -21 238 

Kostnad -438 198 -446 220 -330 437 -334 427 -3 990 

Nettokostnad -73 802 -85 662 -13 395 -38 623 -25 228 

Vård- och omsorgsboende      

Intäkt 499 117 510 557 542 385 552 015 9 630 

Kostnad -511 373 -527 123 -560 710 -571 598 -10 888 

Nettokostnad -12 256 -16 566 -18 325 -19 583 -1 258 

Korttid      

Intäkt 0 0 76 174 61 838 -14 336 

Kostnad 0 0 -127 379 -121 210 6 169 

Nettokostnad 0 0 -51 205 -59 372 -8 167 

Hälso- och sjukvård      

Intäkt 8 265 9 455 7 758 17 048 9 290 

Kostnad -231 621 -239 130 -251 450 -260 466 -9 016 

Nettokostnad -223 356 -229 675 -243 692 -243 418 274 

Förebyggande IT      

Intäkt 18 397 19 611 22 883 19 523 -3 360 

Kostnad -58 892 -68 843 -79 604 -77 092 2 512 

Nettokostnad -40 495 -49 232 -56 721 -57 569 -848 

Kost och vaktmästeri      

Intäkt 58 988 59 753 61 017 61 619 602 

Kostnad -67 241 -71 639 -77 597 -77 996 -399 

Nettokostnad -8 253 -11 886 -16 580 -16 377 203 
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Centrala stödfunktioner      

Intäkt 501 302 522 126 569 130 539 722 -29 408 

Kostnad -597 296 -625 966 -652 261 -615 582 36 679 

Nettokostnad -95 994 -103 840 -83 131 -75 860 7 271 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -2 365 -2 605 -2 873 -2 182 691 

Nettokostnad -2 365 -2 605 -2 873 -2 182 691 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 0 0 

Nettokostnad 0 0 0 0 0 

Totalt      

Intäkt 1 481 018 1 518 333 1 631 777 1 580 704 -51 073 

Kostnad -2 760 364 -2 851 438 -3 033 477 -2 946 491 86 986 

Nettokostnad -1 279 346 -1 333 105 -1 401 700 -1 365 787 35 913 

Vård- och äldrenämndens interna resursfördelningsmodell innebär att ansvarsområdet Myndighet handlägger och därefter beställer beslutade 
biståndsbedömda insatser i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, korttidsvård samt dagverksamhet. Insatserna utförs sedan av nämndens 
olika verkställande ansvarsområden, alternativt av upphandlade entreprenörer eller s.k. LOV-företag.  Fördelningsmodellen innebär att en stor 
del av verksamhetens ekonomiska transaktioner hamnar två gånger som en intäkt samt kostnad och omslutningen blir därmed större än den 
faktiska volymen när interna transaktioner exkluderas. Därmed visar tabellen per ansvarsområden en intäkts- och kostnadsvolym som är mer än 
dubbelt så stor som tabellen per verksamhetsnivå, som visar nämnden faktiska intäkts- och kostnadsomslutning. 

4.7 Analys per ansvarsområde 

4.7.1 Myndighet 

Ekonomi 

Verksamhetsområdet redovisar ett resultat på helår om 63 mkr, vilket är ett förbättrat resultat om 
1,7 mkr jämfört med november månads prognos. Det stora överskottet återfinns inom alla områden 
såsom hemtjänst, vobo, korttid/växelvård och dagverksamhet, där särskilt hemtjänsten utmärker sig 
mot de budgeterade nivåerna. Anledningen till den sista månadens ökade resultat härleds dock till 
pandemins andra våg, där fler brukare än förväntat avsagt sig insatser samt nya brukare inte tillkommit i 
förväntad takt. 

Myndighet har under 2020 sett tydliga konsekvenser på verksamhetsvolymer samt det ekonomiska 
utfallet med anledning av pandemin. Verksamhetsvolymerna har varit svåra att prognostisera och det 
ekonomiska utfallet har ökat, även om det i egentlig mening är negativt att brukare inte får del av de 
insatser som de allra troligast är i behov av. Anledningen till minskade volymer på insatser är dels att 
nämnden haft dagverksamhet och växelvård på en av nämndens verksamheter stängda, dels har vissa 
brukare på egen hand avsagt sig eller pausat sina insatser med anledning av oro för att bli smittad av 
covid-19. 
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Ordinärt boende: 

Hemtjänst 

Resultatet för myndighets verksamhetspost hemtjänst är 40 mkr. Resultatet beror på att myndighet 
beställt färre timmar än budgeterat, och att hemtjänsten inte utfört all den beställda tiden. Under 
verksamhetsåret har det med anledning av den pågående pandemin varit svårare än någonsin att 
prognostisera området hemtjänst, både vad gäller unika brukare, beställd och utförd tid. En tydlig 
tendens är att alla parametrar minskar. Myndighet och delegerad hälso- och sjukvård har under året haft 
en budget på 651 000 timmar avseende alla åldrar riktade till både egen och privat regi för hemtjänst. 
Beställningarna har under året dock endast uppgått till 590 168 timmar. Utförd tid hos egenregin 
uppgår till 482 003 timmar samt för privat regi till 63 390 timmar, således totalt utförd tid 545 393 
timmar. Differens mellan budgeterad och utförd tid är 105 607 timmar. 

Den 1 april skulle förenklat beslutsfattande enligt socialtjänstlagen ha införts avseende insatserna städ, 
tvätt och digitalt stöd i hemmet. Med anledning av pandemins utbrott tog dock nämnden beslutet att 
skjuta upp införandet till den 1 oktober. Nämnden har nu kommit igång och ett trettiotal brukare har 
de första månaderna valt att söka stöd denna väg, uppstarten har inte haft någon negativ konsekvens på 
ekonomin. 

I resultatet för hemtjänst ligger också Hemteamets verksamhet. Denna verksamhet har inte någon gång 
under året kommit upp i de volymer som myndighet budgeterat för och i juni pausades verksamheten 
helt för att helt fasas ut under hösten 2020. Brukare som tidigare tagits emot i Hemteamet tas nu emot i 
hemmet av ordinarie hemtjänst eller får en kort placering på korttid. Nämnden har klarat av 
samverkansuppdraget vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård bra utan ett Hemteam, nämnden 
har så gott som obefintlig kostnad för så kallade ”betalansvarsdagar”. Under 2021 ska hemtjänsten 
arbeta fram ett koncept för trygg och säker mottagning i hemmet efter att brukaren varit borta från 
hemmet under en tid för mer omfattande vård i sluten form. 

Under året har det funnits fem aktiva LOV-företag. Sedan 2019 är det tillståndspliktigt att bedriva 
hemtjänst, vilket företagen ansöker om hos Inspektionen för vård och omsorg/IVO. Hittills har tre av 
stadens fem företag fått avslag på sin ansökan och två har fått ansökan beviljad. De företag som fått 
avslag av IVO har gått vidare till domstol för prövning och i avvaktan på avgörandet i domstol får 
företaget bedriva verksamhet. Beredskap finns hela tiden inom hemtjänstens egenregi för att göra ett 
övertag av brukare om något företag inte kommer godkännas. Under slutet av 2020 var det 7 % av 
brukarna över 65 år som hade valt ett privat hemtjänstföretag och samma siffra för de under 65 år var 
13 %. Detta är en nedåtgående trend som bland annat har att göra med att det finns få och 
förhållandevis små verksamma LOV-företag i Borås. 

Antalet brukare med insatsen hemtjänst (över 65 år) har under året minskat från 1860 brukare i januari 
till 1750 brukare i december. Det finns en tendens sedan 2017 att brukarantalet (över 65 år) minskar 
sakta över tid trots att antalet 75-84 år ökar i Borås. Under år 2017 var det drygt 2000 brukare per 
månad med hemtjänst och i slutet av 2020 var det 1750 brukare. Totalt antal unika brukare som någon 
gång under året har behövt hemtjänst och/eller hemsjukvård har dock legat relativt konstant de senaste 
åren på 2900 stycken. Medräknat brukare under 65 år som erhåller hemtjänst uppgår siffran till 3042 
(2019 var det 3150 stycken). En förklaring till minskningen, parallellt med att den äldre befolkningen 
ökar, kan utöver pandemins effekter för 2020 vara utvecklingen av välfärdsteknik, att äldre håller sig 
friskare och att myndighet och nämndens förebyggande verksamhet arbetar tillsammans för att stärka 
självständigheten för brukare med behov av små insatser, dvs att behoven ska kunna tillgodoses via 
öppna ej behovsprövade insatser. Fördelningen mellan män och kvinnor som är i behov av hemtjänst 
är precis som för vobo, dvs dubbelt så många kvinnor som män söker och beviljas hemtjänst. När väl 
kvinnor och män erhåller hemtjänst får de dock i snitt lika många timmar beviljade per månad. 

Dagverksamhet 

Resultatet för myndighets verksamhetspost dagverksamhet är 5,5 mkr. Under 2019 var det så gott som 
fullbelagt på dagverksamheten för både över 65 år och under 65 år/Klubb Viskan vilket dock har 
ändrat sig under 2020 med anledning av pandemin. Klubb Viskan, dagverksamheten för unga dementa, 
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har under året haft sju olika besökare (12 under 2019) och övriga dagverksamheter har under 2020 haft 
drygt 70 inskrivna per månad (100 under 2019). Utfallet har påverkats av att en av nämndens 
dagverksamheter som är belägen ihop med korttidsverksamhet varit tillfälligt nedstängd under perioden 
mars till september på grund av covid-19 smitta på korttiden. Dessa brukare erbjöds deltagande på 
annan öppen dagverksamhet, vilket vissa tackade ja till. Ytterligare påverkansfaktorer till lägre volymer 
är att övriga dagverksamheter haft färre besökare på grund av periodvisa smittoutbrott samt allmän 
rädsla för att bli smittad vid deltagande i dagverksamhetens verksamhet. Tidigare tankegångar om att 
eventuellt utöka antalet dagverksamhetsplatser bör skjutas på framtiden utifrån det fortsatt osäkra läget 
med pandemin och därmed efterfrågan av insatsen dagverksamhet. 

Korttid/växelvård: 

Resultatet för myndighets verksamhetspost korttid/växelvård är 10,5 mkr. Nämnden har 82 tillgängliga 
platser på korttid/växelvård och beläggningen har varit ett snitt om 63 platser. Växelvården har sedan 
pandemin bröt ut haft en markant minskad beläggning, dels för att nämnden tillfälligt på grund av 
smittoutbrott stängde ner placeringar av växelvård på en av nämndens verksamheter, dels för att 
brukare på andra enheter själva valt att inte komma till sin växelvård på grund av smittorisken. Det har 
också varit mindre efterfrågan på korttid efter sjukhusvistelse då äldre personer inte har legat på 
sjukhus/opererat sig i samma utsträckning som ”ett vanligt år”. Vissa brukare har också valt bort en 
placering på korttid då de inte velat vara i så kallad inflyttningskarantän efter inflytt. Det som får 
fortsätta följas under 2021 är hur behovet av korttid kan komma att öka då Hemteamets verksamhet 
har lagts ned. Volymerna på korttid kan också komma att påverkas när Regionen ska arbeta ikapp den 
så kallade vårdskulden efter pandemin. 

Resultatet för myndighets verksamhetspost bostadsanpassning är 1,1 mkr. 

Vård- och omsorgsboende: 

Resultatet för verksamhetsposten vobo är 8,3 mkr. Totalt produceras 871 platser i egen regi och på 
entreprenad och Myndighets budget för året var att använda 847 platser, utfallet blev 832 (806 över 65 
år och 26 under 65 år). Utöver detta har myndighet köpt två platser på privat vobo. Under 2020 har det 
hanterats ungefär lika många vobo-ansökningar jämfört med 2019. 2020 har det fattats 428 bifall (2019, 
420 bifall) och 23 avslag (2019, 43 avslag). Vad gäller åldersgruppen under 65 år har det under året 
fattats sju bifallsbeslut och två avslag. 

Vad gäller vobo-platser fördelat mellan män och kvinnor är det mer än dubbelt så många kvinnor som 
söker och beviljas vobo. Anledningen är troligtvis att kvinnor lever längre och dessutom vårdar sina 
män hemma. Under året har antalet ej verkställda beslut avseende vobo ökat, och då inte med 
anledning av att det inte funnits lediga platser. Att brukare väljer att inte flytta in på vobo trots att de 
har ett gynnande beslut kan delas in i tre olika kategorier: de som vill avvakta ledig plats på ett specifikt 
boende, de som är rädda för att flytta in under pågående pandemi samt de som vill avvakta inflytt på 
grund av tillfälligt förändrade förhållanden (kan vara både förbättringar eller försämringar i 
hälsotillståndet). Under året har ett utvecklingsarbete genomförts för att effektivisera 
boendeplaceringsprocessen, det har arbetats fram en processkarta i Canea. Det handlar om att få till 
effektiva flöden vid in- och utflytt då det är många parter involverade. Det handlar om brukaren och 
dess anhöriga, myndighets boendeplanering, vobo-cheferna och LFF som har olika delar i uppdraget. 

Övrigt ekonomi: 

Med anledning av att det pågått färre insatser än budgeterat under året minskar även de budgeterade 
intäkterna via egenvårdsavgifter med 2 mkr. Vad gäller administration/personal/löner gör myndighet 
ett underskott på 0,4 mkr. Detta förklaras med att myndighet i början av året hade inne ett par 
biståndshandläggarkonsulter som senare ersatts med två överanställningar i syfte att förbättra 
arbetsmiljön och komma ikapp arbetet gällande rätt beslut till rätt person vid rätt tillfälle. 
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Kvalitet 

Verksamheten arbetar kontinuerligt för att uppnå en kvalitetssäkrad myndighetsutövning som medför 
jämlik, jämställd och likvärdig vård och omsorg. Metoden för att uppnå detta är att arbeta 
processorienterat där allas arbete tar sin utgångspunkt i en process med gemensamma rutiner och 
vägledningar, samt fokus på små ständiga förbättringar. 

Under året har myndighet arbetat utifrån fyra mål och uppdragsområden: Information (till dem vi är till 
för), Delaktighet och Inflytande, Rätt beslut till rätt person vid rätt tillfälle och Trygg och säker 
vårdövergång. 

Vad gäller Rätt beslut till rätt person vid rätt tillfälle har myndighet under året nästintill nått målet 
att alla ärenden ska ha blivit uppföljda i tid med ett påföljande aktuell beslut till det aktuella behovet. 
Att detta har kunnat uppnås just i år är full bemanning och uthållig långsiktigt arbete med en rättssäker 
myndighetsutövning som har fokus på individuella behov och god hushållning av befintliga resurser. 
Vad gäller Information handlar det om att ha en lätt och enkelt formulerad information att lämna till 
dem vi är till för vilket myndighet har utsedda medarbetare som hela tiden bevakar och utvecklar. För 
att i kontakten med brukaren uttrycka sig enkelt har alla myndighets medarbetare utbildats inom 
området ”Klarspråk” vilket också uppmärksammats inom stadens demokratiarbete. Vad gäller 
Delaktighet och Inflytande handlar uppdraget om att involvera brukarna så mycket som möjligt i sin 
vård och omsorg. Här använder Myndighet metoden IBIC, Individens behov i centrum. Metoden 
fokuserar på brukarens behov och inte på vilka specifika insatser som ska beviljas. Detta sätt att utreda 
och senare utföra insatser utifrån är tänkt att stärka den enskildes resurser och självständighet i de delar 
som det går. Fortsatt utvecklingsarbete pågår då metoden med brukarens behov i centrum ska vara som 
en röd tråd från myndighet till utförandet. Att arbeta för Trygg och säker vårdövergång efter 
brukarens vistelse inom slutenvården är en av myndighets viktiga arbetsuppgifter. Planering hem från 
sjukhus sker i samarbete mellan biståndshandläggare och myndighets HSV-team (sjuksköterska, 
arbetsterapeut/fysioterapeut). Här har det under året handlat om att försöka ställa om verksamheten till 
att göra mer av planeringarna i brukarens hem i stället för på sjukhuset, vilket har ställt nya krav på 
primärvården i de fall brukaren inte varit inskriven i kommunal hälso- och sjukvård. Samordnad 
individuell plan (SIP) är då tänkt kunna vara en gångbar metod för att få berörda vårdgrannar att 
samarbeta kring en gemensam brukare/patient. Detta får ses som ett fortsatt gemensamt 
utvecklingsområde vårdgivarna emellan då det endast skett ett fåtal SIP under 2020. 

Utvecklingsarbeten som pågått under året och fortsätter in i 2021 är att genomlysa taxa och avgifter för 
vård och omsorg, vilken beslutas om en gång om året av Kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att 
förbättra hela årshjulet kring arbetet med avgifter då det är ett område som inte sett över på många år. 
Ett annat utvecklingsarbete som pågått under året har varit processkartläggning av arbetssättet inom 
bostadsanpassningen vilket har mynnat ut i en process som ritats in i stadens IT-system Canea. 
Myndighet, hemtjänsten och Demensteamet har också under året ingått i en planeringsstudie 
(forskning) tillsammans med Göteborgs universitet och Borås högskola inom området demens. 
Planeringstudien innebär att utveckla ett kommunikationsstöd, så kallade samtalsmattor, som stöd för 
delaktighet vid val och beslutsfattande i hemtjänst för äldre personer som lever med nedsatt kognitiv 
förmåga. Under 2021 kommer ansökan om medel göras till Allmänna arvsfonden för att fortsätta 
forskningssamarbetet under åren 2021-2024 med långsiktig målbild om att implementera arbetssättet i 
ordinarie verksamhet. 

Under hösten har även en revidering av reglerna för hemvårdsbidrag och trygghetsbostäder påbörjats 
med målet att föreslå uppdaterade regler för nämnden under våren 2021. 

Medarbetare 

Myndighet har sedan våren 2020 för första gången sedan nämnden bildades lyckats bli fullbemannade 
på biståndshandläggare, som under flera år varit en svårrekryterad grupp. Utöver att ha blivit 
fullbemannade har myndighet överanställt ett par biståndshandläggare för att täcka eventuella 
sjukluckor och vård av barntillfällen vilket visat sig vara lyckosamt både vad gäller 
personalomsättningstal och sjukskrivningstal. Personalomsättningen har minskat från 17 % 2019 till 
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6 % år 2020. Sjukfrånvaron har förbättrats år för år, så även i år trots pågående pandemi. 2020 var 
sjukfrånvaron 5,5 % i snitt under året och 2019 var samma siffra 7 %. Myndighet har arbetat aktivt med 
att öka förutsättningarna för en välmående och välfungerande arbetsplats där man ska känna stolthet att 
arbeta på. De områden som enligt forskning och beprövad erfarenhet visat sig ge resultat har det satsats 
på: lön, nära arbetsledning/metodstöd, ordning och reda och arbeta utifrån en systematisk 
kompetensförsörjningsplan. Vad gäller lön har det utifrån omvärldsbevakning nu visat sig att 
myndighetsutövande medarbetare står sig starkt i jämförelse. Utifrån detta har Personal och förhandling 
fattat beslut att erfarenhetssatsningen som pågått sedan 2016 kommer att fasas ut efter 2020 års utgång. 

Utblick mot 2021 

Vid en utblick mot 2021 visar den en fortsatt svårprognostiserad verksamhet utifrån den pågående 
pandemin då brukarens ställningstagande om att använda eller inte använda beviljade insatser inte 
säkert går att förutspå. Det finns också en risk att brukare med behov av stöd inte tar emot det stöd de 
är i behov av och då kan anhöriga än mer behöva uppmärksammas så att de verkligen orkar med sin 
situation. Även den omdiskuterade vårdskulden som förväntas uppstå efter pandemin har lagt sig 
behöver hållas under uppsikt, då den skulle kunna medföra oväntade volymökningar för nämnden. 

Utifrån nämndens införande av Förenklat beslutsfattande enligt socialtjänstlagen är det under 2021 
viktigt att följa volymutvecklingen på dessa hemtjänstinsatser och eventuella ekonomiska konsekvenser. 
Nämnden behöver också genomföra en utvärdering på införandet samt utveckla kvalitativ uppföljning 
av brukarens upplevelse av insatserna. 

Ytterligare en utmaning som ska framhållas inför 2021 och framåt är rörelsen ”omställning till nära 
vård” samt förberedelsen av implementeringen av Framtidens vårdinformationsmiljö/FVM, IT 
systemet Millenium. Verksamhetschef för myndighetsutövningen kommer att delta i Sveriges 
kommuner och landstings/SKR´s ledarskapsutbildning inom området Omställning till Nära vård i syfte 
att lära sig mer om vad det i sak kommer betyda för nämndens framtida arbete. Myndighetsutövningens 
del i detta är också att bevaka nämndens eventuella volymökningar till följd av att fler brukare och 
patienter får sin vård tillgodosedd i hemmiljön och eller på en korttidsenhet i stället för att läggas in på 
sjukhus. 

4.7.2 Hemtjänst 

Ekonomi 

Området totalt redovisar ett negativt resultat på ca 25 mnkr för år 2020. Främsta orsak till underskottet 
är att utförd tid inte utförs i den utsträckning som planeras göras samt minskad volym. Uppräkning för 
timersättningen som ges per utförd timme räknades inte upp till 2020 vilket indirekt också innebar ett 
besparingskrav på att verksamheten behövde anpassa sina kostnader ytterligare än under 2019. En 
genomlysning av kostnader per brukare (KPB) har gjorts och uppgifter visar att en djupare analys av 
hemtjänstens registrerade utförda tid kan behöva göras. Översyn av andelen korta besök har gjorts för 
att identifiera om insatser kan utföras på annat sätt vilket i det stora hela visades inte vara möjligt. Detta 
innebär att hemtjänsten har stor mängd insatser som vanligtvis inte tar lång tid att utföra och innebär 
större andel förflyttningar för medarbetare mellan olika besök som påverkar ekonomin negativt och 
även kan påverka arbetsmiljö. Pandemin har påverkat verksamheten med stundtals mycket hög 
frånvaro bland medarbetare. Under våren och särskilt i början av pandemin valde många personer med 
hemtjänst att "pausa" insatser utifrån oro och risk för smittas. Inför 2021 har samtliga 
hemtjänstgrupper kvar tidigare handlingsplaner med åtgärder som förväntas ge effekt. 

Det är en utmaning för verksamheten att anpassa personalresurserna till beviljade insatser. Volymen för 
totalt antal utförda timmar under året för hemtjänsten har minskat jämförelsevis mot 2019, en orsak är 
bland annat att personer valt att pausa insatser beroende på pågående pandemi. 

Förändringsarbetet avseende att anpassa insatsplaneringen och arbetssätt för att uppnå måluppfyllelse 
startades upp under hösten och arbetas intensivt med i olika delar. Förändringen avseende placering av 
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planerarna till att finnas placerad lokalt i respektive hemtjänstgrupp förväntas vara genomförd under 
våren 2021. 

Hemtjänsten har haft kostnad för åtta medarbetare som studerat Kompetenslyftet och som studerat på 
betald arbetstid för att få formell undersköterskeutbildning. 

Övertidsersättning har inneburit kostnad för verksamheterna med ca 2,0 mnkr 2020, en minskning med 
ca 1,0 mnkr mot föregående men ändå hög kostnad som härleds till pågående pandemi med hög 
frånvaro i verksamheten. 

Verksamheten har fortfarande höga kostnader ca 1 mnkr för bilskador även om dessa har minskat 
jämförelsevis med både 2018 och 2019. 

Kvalitet 

Kommunfullmäktiges mål och indikatorer avseende antal personer som en hemtjänsttagare möter, 
andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten och 
andel hemtjänsttagare som alltid eller oftast tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål är inte 
uppnådda. För att uppnå måluppfyllelsen gällande kontinuitet är det av vikt att personalen har de 
kompetenser som finns behov av som exempelvis körkort och medicinska insatser utifrån delegation 
och att det finns en stabilitet i personalbemanningen med så låg rörlighet som möjligt. En god 
schemaläggning efter verksamhetens behov där personalen är indelad i mindre grupper knutna till vissa 
brukare är en annan åtgärd för uppnå måluppfyllelse samt utökad grundbemanning med egna resurser 
att täcka frånvaro med. 

Resultatet från den nationella brukarundersökningen som årligen görs av Socialstyrelsen har fortsatts att 
arbetas vidare med i syfte att förbättra brukarnas nöjdhet. Samtliga enheter har tagit fram en 
handlingsplan hur de ska arbeta för uppnå en ökad nöjdhet " Insatser av god kvalitet" som utgår från 
den Nationella värdegrunden. 

För att öka delaktigheten för de äldre har hemtjänsten infört olika åtgärder som att erbjuda 
välkomstsamtal för alla nya personer som beviljats hemtjänst. Enhetschef tillsammans med 
medarbetare gör här ett gemensamt hembesök hos den äldre och ger viktig information som ofta 
efterfrågas. Öppet hus som hemtjänsten tidigare haft två gånger under året har inte vara möjlig att 
genomföra på grund av pandemin. 

Under året har Viva omsorgsapplikation införts vilket är en mobilapplikation där medarbetare kan ta 
del av dokumentation och dokumentera händelser av vikt direkt under besöket i mobilen samt att ta del 
av genomförandeplan 

Uppdraget som kontaktperson har förtydligats och verksamheten ser nu över arbetssätt så det ska 
fungera på det sätt som tänkt. Syftet är att stärka mötet och skapa en bra relation mellan den äldre och 
personalen så att kvalitet i form av trygghet och delaktighet nås i högre utsträckning. 

På grund av de förstärkta restriktionerna har de dock flesta utbildningar här och nu pausats- förutom 
de som inte ses nödvändiga för uppdraget i enlighet med de rekommendationer som finns. 

I juni månad fick hemtjänsten i uppdrag av nämnden att anpassa insatsplaneringen, både utifrån 
organisation och arbetssätt i syfte att bla öka delaktigheten. Förändringsarbetet påbörjades tidig höst 
och kommer att vara genomfört under våren 2021. 

Medarbetare 
Snittet gällande sjukfrånvaron för verksamheten är 12,9 % 2020 inklusive kort- och 
långtidssjukfrånvaro jämförelsevis med 2019 då sjukfrånvaron var 9,9 % för området men då ingick 
även korttidsenheterna, hemteam samt larm- och nattorganisation. Rekommendationen att alla 
medarbetare ska stanna hemma vid minsta symptom och stanna hemma tills de är helt friska och 
därefter två dygn har medfört att sjukfrånvaron ökat. 

Personalomsättningen har varit 12,7 %. 

Organisationshälsa är involverade i flertalet av hemtjänstgrupperna i syfte att minska sjukfrånvaron och 
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öka trivseln. En åtgärd som kommer att införas är att APT kommer att schemaläggas i början av 2021 
då det lyfts fram som ett gemensamt förbättringsområde. Medverkan på APT har varit låg och 
arbetsgivaren ser stort värde att samtliga medarbetare deltar då det är ett viktigt forum för skapa 
delaktighet och engagemang. 

Verksamheten har ökat upp sin grundbemanning och som anställd ska tillsvidareanställning erbjudas i 
så hög utsträckning som möjligt med rätt till heltid för att ses som en attraktiv arbetsgivare men också 
utifrån jämställdhet. En utökad grundbemanning har inneburit fler tillgängliga resurser som i första 
hand täcker den egna planerade frånvaron och minskar nyttjandet av timvikarier. Förändringsarbetet 
har bidragit till att delande av scheman minskats utifrån tillgängliga resurser funnits, detta är annars stor 
risk för försämrad kvalitet och arbetsmiljö. Verksamheten behöver ses som en attraktiv arbetsgivare 
som attraherar, rekryterar och behåller kompetent personal där medarbetarna upplever trivsel och är 
goda ambassadörer för yrket. 

Framtagandet av en kompetensförsörjningsplan för verksamheten har påbörjats. 

Introduktionsmaterial för nya medarbetare har setts över och reviderats. Antalet dagar avseende 
introduktion/bredvidgång har också utökats. 

Satsningar har gjorts avseende nationella kompetenslyftet där personer med visstidsanställning har 
erbjudits utbildning till undersköterska en dag/vecka på arbetstid. De sista åtta personer avslutade sina 
studier juni 2020. Totalt har drygt 25 medarbetare inom hemtjänsten studerat via kompetenslyftet. 

Ny nationell satsning Äldreomsorgslyftet startade upp i slutet av året, hittills har 17 medarbetare inom 
hemtjänsten påbörjat utbildning. Ytterligare fem medarbetare påbörjar utbildning i början av 2021. 
Utbildningsinsatsen innebär att medarbetarna studerar till undersköterska på halvtid på betald arbetstid 
och sedan arbetar halvtid. Lönen under studietiden finansieras via statsbidrag. 

4.7.3 Vård- och omsorgsboende 

Ekonomi 

Året har präglats av låg beläggning på samtliga boenden, såväl centralt i staden som i våra ytterområden, 
på demensavdelningar likväl som på avdelningar med somatisk inriktning. Pandemin har slagit hårt mot 
våra boenden och resulterat i låg efterfrågan på plats -även då det funnits beslut om bifall på ansökan. 

Den låga beläggningen har påverkat verksamhetens intäkter som dock kunnat balanseras utifrån 
personalkostnader. Hög korttidsfrånvaro hos personal men verksamheten har inte alltid behövt ersätta 
personalen vid sjukdom eftersom de haft lägre beläggning än normalt. 

Ökade kostnader i samband med utbrott av covid-19 då situationen kräver en högre bemanningstäthet 
än normalt liksom ökade kostnader för material (skyddsutrustning, städartiklar). 

Kvalitet 

Verksamheterna har under året inte kunnat fokusera på att arbeta med förbättringsåtgärder såsom 
planerat. Detta mycket speciella år har ändå lett till insikter och kunskap som leder till 
kvalitetsförbättringar. Pandemiåret har satt fokus på basal hygien och det intensiva arbetet med 
kunskapshöjande insatser och uppföljningar av basal hygien och smittskydd i vårdmiljön med hjälp av 
Vårdhygien har med stor sannolikhet lett till kunskapshöjning hos medarbetare och högre medvetenhet 
i verksamheten. 

Året har också gett oss insikt om att inget arbete inom vård- och omsorg kan räknas till "enkla jobb". 
Det krävs kunskap och introduktion med kvalitet oavsett vilken roll du har i arbetet. Den fördjupade 
teoretiska introduktionen tillsammans med en förlängd praktisk introduktion med hjälp av 
superintroducerare har tveklöst bidragit till att kvaliteten på introduktion av nya medarbetare har ökat. 

Genom aktivitets- och besökssamordnare har vi fått en funktion som gjort skillnad i vardagen på både 
individ- och gruppnivå och som vi tror leder till minskad ensamhet hos våra boende och en upplevelse 
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av en mer meningsfull vardag. 

Medarbetare 

Årets utmaning till trots; det har väckt ett intresse kring vård och omsorgsarbete och äldreomsorg. 
Medialt har den svenska äldreomsorgen fått både ris och ros men i Borås har yrkesstoltheten växt 
genom att många enheter uppmärksammats i lokal radio och press, där både medarbetare och boende 
har fått komma till tals på ett positivt sätt. 

Personalomsättningen under året har varit 11,8 %. Rekryteringsunderlaget har varit mycket gott under 
året, troligtvis som ett resultat på detta. 

Korttidsfrånvaron har under året varit konstant hög, ca 20 %. I samband med smittutbrott på enheter 
har också medarbetare insjuknat vilket lett till toppar i korttidsfrånvaron på upp till 80 %. Det har varit 
mycket utmanande att säkerställa insatser till brukare med god kvalitet i sådana situationer och de 
ordinarie medarbetarna har tagit stort ansvar och utsatts för stor press. Situationen har lösts med hjälp 
av timvikarier, beordrad övertid av ordinarie medarbetare och rörlighet av medarbetare mellan enheter, 
där medarbetare bytt arbetsplats under några veckor för att hjälpa till på smittad enhet till dess att 
situationen stabiliserat sig. 

Under sen höst kom möjligheten att erbjuda medarbetare utan formell utbildning inom vård och 
omsorg få ta del av "Äldreomsorgslyftet". Det har varit ett stort intresse för att delta från medarbetare 
från Vård- och omsorgsboende och förhoppningen är att satsningen leder till höjd kompetens bland 
våra medarbetare. 

4.7.4 Korttidsvård, Natt och larm 

Ekonomi 

Området totalt redovisar ett negativt resultat på lite drygt 8 mnkr på årsbasis för verksamheterna 
korttid, larm- och nattorganisation, hemteamet samt servicegruppen. Skillnaderna är stora mellan olika 
verksamheters resultat. De tre korttidsenheterna har sammantaget gått back med 5,8 mnkr. 
Beläggningen på korttidsplatserna har under året varit mycket skiftande och betydligt lägre än tidigare år 
vilket medfört ett stort intäktsbortfall. Under januari-mars 2020 låg beläggningen på i snitt 93,4 procent 
vilket nästan överensstämmer med den goda beläggningen som är normal för nämndens 
korttidsenheter, (2019 cirka 98 procent). April-december 2020 var snittbeläggning 71,5 procent med en 
lägsta notering i december 2020 på 64,1 procent. Orsaken bedöms till största del vara pandemin. Både 
brukare och deras anhöriga har avbokat korttid, avlastning och växelvård av rädsla för att smittas av 
coronavirus. Växelvårdsplatserna för personer med demenssjukdom på Bodagatan 36 var också stängda 
några månader under våren för att minska risken för smittspridning. Hög sjukfrånvaro periodvis i 
samband med smittad personal med tillhörande vikariekostnader har också påverkat det ekonomiska 
utfallet. Det har varit svårt att vidta kraftfulla åtgärder då enheterna i perioder haft viss beredskap i 
form av tomma platser för att kunna ta emot personer med covid-19 samt att det varit svårt att förutspå 
efterfrågan på korttidsplatser. Personalbemanningen har i viss mån anpassats men det har inte varit 
möjligt att göra det i samma omfattning som intäktsbortfallet. 

Larm - och nattorganisationen har ett positivt resultat på drygt 0,9 mnkr för 2020 bland annat beroende 
på högre intäkter än förväntat gentemot annan förvaltning. 

Hemteamet inrättades i september 2018 i syfte att bland annat möta förändringen av "Lagen om 
samverkan vid slutenvård" vilken innebar att vårdtiderna inom slutenvård förkortades. Redan under 
2019 fanns problem att få ekonomisk balans i hemteamet och ett oberoende konsultföretag gjorde en 
utredning av verksamheten. Hemteamet pausades innan sommaren 2020 och personalen omfördelades 
till i första hand hälso- och sjukvården året ut. Alla kostnader har dock legat kvar på Hemteamet vilket 
genererat ett underskott på årsbasis på nästan 3,7 mnkr. Vid årsskiftet avslutades hemteamet och 
undersköterskorna har fått välja mellan lediga tjänster i förvaltningen. Arbetssätt för en trygg hemgång 
kommer att hanteras inom hemtjänstens utvecklingsarbete, "värdeskapande hemtjänst". 
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Servicegruppen som består av servicebiträden startade 1 april 2020. Nämnden har tillsammans med 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och arbetslivsnämnden under ett år med start 2019, utbildat 
ett tiotaltal personer till servicebiträden. Utbildningen har även innehållit språkstudier och praktik i 
verksamheterna. Två personer var klara med sin utbildning 1 april 2020 och därefter har ytterligare tre 
personer blivit färdigutbildade efter sommaren. Dessa personer utför serviceinsatser såsom städ och 
tvätt utifrån förenklat beslutsfattande vilket infördes den 1 oktober 2020, samt några utför 
serviceinsatser i två hemtjänstgrupper. Det har varit svårt att hitta tillräckligt med arbetsuppgifter till 
servicegruppen vilket medfört svårigheter att få ihop ekonomin. Ett problem är att flertalet 
servicebiträden saknar körkort vilket behövs för att transportera sig till personer över hela staden som 
har serviceinsatser. Verksamheten uppvisar ett minusresultat på 0,7 mnkr. 

Området har fått möjlighet att nyttja buffertmedel på nästan 0,9 mnkr och kunnat köpa in bland annat 
tekniska hjälpmedel, arbetskläder, möbler, solskydds- och trivselutrustning både till inomhus- och 
utomhusmiljö. 

Kvalitet 

De öppna jämförelser och de nationella brukarundersökningar som årligen görs av Socialstyrelsen för 
personer med hemtjänst och på vård- och omsorgsboende görs inte på korttidsenheter. Nämnden har 
därför valt att göra en liknande undersökning i egen regi där samma frågor används som av 
Socialstyrelsen i syfte att ta reda på brukarnas nöjdhet. Samtliga brukare alternativt deras närstående 
ombeds fylla i enkäten när korttidsvistelsen avslutas. Resultaten är mycket goda och visar att man 
känner förtroende för personalen och är sammantaget nöjd eller mycket nöjd med korttidsvistelsen. De 
olika korttidsenheterna arbetar vidare med sina respektive resultat. 

Nattorganisationen har under året startat ett förbättringsarbete kring dokumentation och 
genomförandeplaner i några hemtjänstområden för att bättre fånga brukarnas behov av insatser 
nattetid. Det innebär också att nattpersonal deltar på teammöten tillsammans med övriga professioner. 

Under året har Viva omsorgsapp införts. Viva omsorgsapp är en mobilapplikation där medarbetare kan 
läsa och dokumentera direkt under besöket i mobilen samt ta del av genomförandeplaner. Framför allt 
har larm-och nattorganisation kunnat nyttja detta vid besök hemma hos brukarna. En ökad användning 
av digital tillsyn nattetid via trygghetskameror har skett under året. I dagsläget finns ett nittiotal 
trygghetskameror installerade. Natt- och larmorganisationens medarbetare märker ett ökat intresse och 
efterfrågan på tillsyn via trygghetskamera istället för ett fysiskt besök från de äldre. Tanken är att 
nämnden ska fortsätta ökningen av tillsyn via trygghetskamera 2021. 

Medarbetare 
Verksamheterna har haft en ansträngd bemanningssituation periodvis, särskilt på de enheter som vårdat 
personer med covid-19. Under perioder med smittutbrott har personalen haft en sjukfrånvaro på ända 
upp mot 50 procent. Kostnader för sjukskriven personal och vikarier har belastat alla verksamheter. 
När den andra vågen av coronasmitta tog fart under hösten ökade sjukfrånvaron igen. Periodvis har 
den legat över 20 procent. Sjukfrånvaron för områdets alla verksamheter har i snitt under året legat på 
10,5 %. En av korttidsenheterna har deltagit i Borås Stads gemensamma projekt organisationshälsa för 
att arbeta med och minska inflödet av sjukskrivningar. 

Personalomsättningen har legat på 11,7 %. 

Det har under året inte varit några svårigheter att rekrytera till verksamheterna. Inför sommaren hade 
nämnden ovanligt god tillgång till sökande semestervikarier och urvalet inför sommarens 
vikariebemanning var större än vanligt. Detta hängde troligen ihop med pandemin. Många som blivit 
arbetslösa sökte sig till arbete inom vård och omsorg och det märks glädjande över lag ett ökat intresse 
för vårdarbete. 

Ett arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för undersköterskor och vårdbiträden har 
påbörjats. 

Äldreomsorgslyftet är en satsning från regeringen på att öka utbildningsnivån hos personalen. 
Pandemin har synliggjort vikten av att ha en hög utbildningsnivå bland baspersonalen, och att de allra 
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flesta bör vara utbildade undersköterskor. Nämnden kom igång med den första kursstarten i oktober då 
en grupp på ett tjugotal personer startade. Andra kursen startade i november. Utbildningsinsatsen 
innebär att personal får studera till undersköterska halvtid på betald arbetstid och övriga tiden arbeta 
halvtid i verksamheten, stadsbidrag finansierar lönen under studierna. Både tillsvidareanställda och 
vikarier omfattas och nämnden förbinder sig att efter avslutad utbildning och eventuell provanställning 
anställa dessa tills vidare på heltid. Fem personer har påbörjat dessa studier i område korttid och larm-
nattorganisation. 

Förhoppningsvis normaliseras läget 2021, vaccinationer ger lägre smittspridning, korttidsplatserna 
nyttjas bättre och utbildningar och utvecklingsinsatser kan erbjudas igen. Ett projekt med utbildning i 
"hållbar schemaläggning" planeras under 2021. 

4.7.5 Hälso- och sjukvård 

Ekonomi 
Verksamhetsområdet redovisar ett överskott om 0,3 mnkr. Under pågående år har ett underskott 
aviserats. Det förbättrade resultatet beror bland annat på en inbromsning av inhyrd extern bemanning 
avseende arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Hälso- och sjukvårdsverksamheten har även tillförts 
nationella medel via Boråsregionen som avser medel för Vårdens medarbetare och God och nära vård 2020, 
en omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården. Beloppet motsvarar 2,6 mnkr 
som Vård- och äldrenämnden tilldelas. Planerade utvecklingsdagar och utbildningsinsatser har inte 
kunnat genomföras med anledning av pandemin vilket även påverkat resultatet. 

Hälso- och sjukvårdsverksamhetens budget tillfördes under året 2,3 mnkr för inköp av bland annat 
medicintekniska produkter, arbetskläder och arbetsmiljöförbättrande åtgärder. 1,3 mnkr av dessa medel 
kom från nämndens buffert. Dessutom har 500 nyckelfria läkemedelsskåp, för att förhindra svinn av 
läkemedel, inköpts för motsvarande 1,9 mnkr. 
 
Kostnader för inhyrd legitimerad personal (samtliga yrkeskategorier) från externa bemanningsföretag 
uppgår till 14,3 mnkr att jämföra med 13,4 mnkr för 2019. Legitimerad personal är bristyrken och 
externa bemanningskostnader för arbetsterapeuter och fysioterapeuter har varit högre mot tidigare år 
eftersom avtalet numera möjliggör avrop gällande samtliga legitimerade professioner. Under hösten 
stabiliserades bemanningen inom rehabiliteringsområdet då rekryteringsinsatser av arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter resulterat i full bemanning i verksamheten. Detta leder till goda förutsättningar att inför 
2021 minska kostnaderna för extern inhyrd bemanning. 

Läkemedelskostnader/omläggningsmaterial har stigit med 1,4 mnkr mot föregående år och uppgår till 
8,2 mnkr att jämföra med 6,8 mnkr för 2019. Anledningen är nytt avtal. 

Kvalitet  
Som vårdgivare ansvarar Vård- och äldrenämnden för den kommunala hälso- och sjukvården inom 
nämndens verksamhetsområde. Den kommunala hälso- och sjukvården bedrivs av legitimerad personal 
(arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor) i patientens egna hem, vid vård- och omsorgsboende, 
korttidsenhet och biståndsbedömd dagverksamhet. Patienten ska ges en god vård och patientsäkerheten 
ska vara hög. 

Patientsäkerheten och verksamheten har säkrats genom att personalresurser i viss mån omfördelats 
mellan hälso- och sjukvårdsteamen och med inhyrning av extern bemanningspersonalen. Tidigare 
anställd legitimerad personal som avgått med pension har anställts med timanställning. Studenter från 
lärosätena för de legitimerade yrkesgrupperna har anställts under framför allt sommarmånaderna som 
en extra resurs men även övrig tid med studentmedarbetaravtal. Hemteamets undersköterskor har varit 
placerade inom hälso- och sjukvården, som en extra resurs och stöd till sjuksköterskor, under sju 
månader i avvaktan på att hemteamets resurser omfördelas till andra verksamheter. 
 
Hälso- och sjukvårdsinsatser har under 2020 utförs till cirka 2 300 patienter innefattande alla 
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åldersgrupper, från svårt sjuka barn till multisjuka äldre. Insatser har även utförts genom tjänsteköp för 
Sociala omsorgsnämnden räkning. 

Antalet avvikelser under året visar att läkemedelsavvikelser och uteblivna hälso- och sjukvårdsinsatser, såsom till 
exempel träning, omläggningar och viktkontroller fortsatt varit höga. Dessa två områden följs därför 
kontinuerligt av verksamheten och av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt 
ansvarig rehabilitering (MAR). En bidragande anledning till mängden läkemedelsavvikelser är bland 
annat det nu införda digitala signeringslistor (MCSS) som synliggör antalet avvikelser. MCSS har ett 
mycket positivt mottagande i organisationen som helhet. 
 
MAS/MAR har utrett ett 50- talhändelser enligt Lex Maria varav fyra resulterat i anmälan till 
Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Anmälningarna berör en händelse med ett fall ur lyftsele, en 
händelse med felaktig insulindos, en händelse gällde bristande bedömning av sjuksköterska, samt en 
händelse där sjuksköterska inte dokumenterat i tillräcklig omfattning. Vidare har fyra anmälningar 
skickats till Läkemedelsverket gällande produktfel på medicintekniska produkter. Avvikelser och Lex 
Maria händelser kommer särskilt att redovisas i nämndens Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse för 
2020. 

De allt mer omfattande och kvalificerade vårdinsatserna i den kommunala hälso- och sjukvården ställer 
krav på en god samverkan vårdgivare emellan och på informationsöverföringen. Inom 
Närvårdssamverkan har arbetet pågått under året i Lokala arbetsgruppen äldre, som leds av 
verksamhetschefen för hälso- och sjukvård i samverkan med representanter från såväl Södra Älvsborgs 
Sjukhus (SÄS), Närhälsan och primärvårdens privata utförare, totalt 14 vårdcentraler. Den utarbetade 
och av Lokala Ledningsgruppen i Närvårdssamverkan beslutade handlingsplanen har fokuserat på tre 
områden; samordnad individuell plan (SIP), läkemedelsgenomgångar samt vårdövergång i samverkan. 
Grunden är hälso- och sjukvårdsavtalet som gäller till och med 2020-12-31 med fortsatt förlängning i 
avvaktan på en revidering av avtalet. 

Som en del i Västra Götalandsregionens omställningsarbete till nära vård har ett nära samarbete med 
Klinik för Nära Vård vid SÄS pågått under året. I kliniken ingår PRIS (Palliativa resursteamet), 
Närsjukvårdsteamet och Andningsresursteamet och Omsorgskoordinatorer. Vidare ingår även ett nära 
akutvårdsteam benämnt NAV-teamet. Syftet med NAV- teamet är bland annat att minska antalet besök 
på akutmottagningen, tidigt identifiera mångbesökare samt möjliggöra tidig och trygg behandling i 
hemmiljö. Läkare och sjuksköterska besöker patienter i deras egna hem och utför akuta vårdinsatser, 
målgruppen är patienter över 65 år. NAV- teamet efterfrågar vårdsamverkan med den kommunala 
hemsjukvården framför allt då det gäller de uppföljande vårdinsatserna hos patienter där 
hemsjukvårdens sjuksköterskor involveras. Vård- och äldrenämnden har valt att delta och följa NAV-
teamets arbete i ”pilotform” under året i framför allt ett geografiskt område (centrala Borås) 
omfattande patienter i ordinärt boende, vid korttidsenheten på Sörmarksgatan samt vid vård- och 
omsorgsboendena Österlånggatan och Margaretagatan. En uppföljning av respektive vårdgivares 
erfarenheter och insatser genomfördes under första halvåret 2020 och kommer att ligga till grund för 
hur den fortsatta samverkan ska ske. Primärvårdens delaktighet kommer att vara en viktig del för att 
säkra hela vårdkedjan. Det är viktigt att följa vilka eventuella konsekvenser SÄS:s förändrade arbetssätt 
får för Vård- och äldrenämnden gällande eventuellt ökade volymer, dvs utökat antal patienter, behov av 
utökade delegeringsinsatser och ett ökat bemanningsbehov av sjuksköterskor med även andra 
yrkeskategorier inom förvaltningen. Viktigt är även att följa om ansvarsfördelning påverkas och om en 
förskjutning av utförandet av vårdinsatser och patientansvar sker till den kommunala hälso- och 
sjukvården. 

Arbetet med en gemensam huvudprocess för hälso- och sjukvård i det sociala klustrets fyra 
förvaltningar bidrar till en allt mer likställd hälso- och sjukvård i staden. Arbetet med att forma 
gemensamma arbetssätt och rutiner fortgår vilket ytterligare stärker att patienterna ges en god, säker 
och kostnadseffektiv vård samt främjar jämställdheten. En processledare är anställd som säkrar 
processarbetet och dess olika processteam. Vidare har arbete fortsatt med att implementera och 
tillämpa kvalitetsregistren BPSD (Beteendemässiga Psykiska Symtom vid Demens), Senior Alert 
(riskförebyggande åtgärder) och Palliativregistret vilket också bidrar till att förbättra kvalitén med en 
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god och säker vård för patienten. Förbättringsarbetet för att säkerställa god kvalitet har dock utförts 
mindre omfattning under året med hänvisning till pandemin. 

Under året har ett evidensbaserat beslutsstöd för sjuksköterskor införts benämnt ViSam. Beslutsstödet 
ska leda till att patienten får vård på rätt vårdnivå och att informationsöverföringen till andra vårdgivare 
säkras. 

Den av nämnden tidigare beslutade Handlingsplan Information och kommunikationsteknik (IKT) välfärdsteknik 
2018-2020 anger prioriterade områden. Ett av dem är arbetet med digitala signeringslistor (MCSS) för 
delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Digitala signeringslistor leder till att verksamheten 
uppmärksammas på läkemedelsavvikelser och uteblivna hälso- och sjukvårdsinsatser. 

En fortsatt anpassning genomförs av verksamhetssystemet Viva för att underlätta ett mer mobilt 
arbetssätt, d v s att tillsammans med patienten i dennes hem kunna upprätta vårdplan och 
dokumentation. Introduceringen av Viva web har försenats med anledning av pandemin. 

Borås Stad, Vård-och äldreförvaltningen ingår i ett europeiskt forskningsprojekt, ImpresU (Minska 
förskrivningen av onödigt antibiotika användande), under 2019-2021 om urinvägsinfektioner. Syftet 
med studien är bland annat att förbättra omhändertagande av patienter med urinvägsinfektion. Studien 
leds och organiseras av VGR och Vård- och äldreförvaltningen är en av samverkansparterna. Studien 
beräknas avslutas sommaren 2021. 

Medarbetare 
Korttids- och långtidsfrånvaron under perioden januari-november ligger i genomsnitt på 9,9 %. Ett 
proaktiva arbete pågår med fokus på tidiga insatser för att förhindra eventuell framtida sjukskrivning 
samt att insatser genomförts för medarbetare som fallit in i kort- respektive långtidssjukfrånvaro. 
Organisationshälsa har bistått med insatser i två hälso- och sjukvårdsteam där bland annat sjukfrånvaro 
och personalomsättning varit hög. 

Personalomsättningen har legat på 14,8 % vilket är en nedåtgående trend. En stor del av 
personalomsättningen härleds till att det handlar om svårrekryterade yrkesgrupper som är attraktiva på 
arbetsmarknaden. I siffran ingår all personal inom verksamhetsområdet hälso- och sjukvård och således 
inte enbart de legitimerade yrkesgrupperna. 

Rekryteringsläget för legitimerad personal har under året varit relativt ansträngt och kommer fortsatt att 
vara en utmaning för kommande år. De vakanser som uppstått är bland annat till följd av att ett antal 
sjuksköterskor studerar på hel- eller halvfart till bland annat distriktssköterska och äldresjuksköterska. 
Vidare har medarbetare övergått till anställning hos annan vårdgivare samt viss pensionsavgång. Inom 
rehabiliteringsområdet har det varit brist på arbetsterapeuter och fysioterapeuter men under året har 
vidtagna rekryteringsinsatser resulterat i att verksamheten sedan hösten 2020 är fullbemannad. 
 
Ett första pilotprojekt pågår i staden gällande decentraliserad lönesättning för sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter, inom Vård- och äldrenämnden och Sociala Omsorgsnämnden. 
Pilotprojektet startade den 1 oktober 2018 och pågår fortsatt och innebär att enhetschef beslutar om 
lön vid nyanställning utifrån en löneinplaceringsmodell. En uppföljning och utvärdering genomfördes 
under 2019 och beslut har ännu inte fattats om arbetssättet ska permanentas. Verksamheten har 
positiva erfarenheter och önskar att arbetssättet fortgår. 
 
Ett arbete med att kvalitetssäkra introduktionen av legitimerad personal påbörjades under året. Arbetet 
syftar till att bidra till ökad attraktivitet för Borås Stad som arbetsgivare och vårdgivare samt ge nya 
medarbetare goda förutsättningar för arbete i Vård- och äldreförvaltningen. 

Den av kommunens förhandlingsdelegation antagna handlingsplan, som stärker och utvecklar Borås 
Stad som arbetsgivare för hälso- och sjukvårdspersonal, har varit i fokus även under 2020. Planen som 
innehåller 26 förslag ska bidrar till att attrahera, rekrytera och behålla och utveckla legitimerad personal 
inom områdena Kompetens- och personalförsörjning, Arbetsvillkor och Lönebildning (KAL). Den 
framtagna kompetensförsörjningsplanen för legitimerad personal har tillämpats vilket har varit en av 
föreslagna åtgärder i handlingsplanen. Ett annat område som varit i fokus är möjligheten att rekrytera 
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från andra orter i Sverige samt via lärosätena. Även rekrytering via EU, framför allt Danmark, har 
genomförts vilket resulterat i tillsvidareanställning av rehabiliteringspersonal. Regelbunden uppföljning 
av KAL-gruppens handlingsplan har skett under året och merparten av förslagen har åtgärdats. 
 
En framgångsfaktor för hälso- och sjukvårdsverksamheten är den stabilitet som råder bland hälso- och 
sjukvårdscheferna. Under de tre senaste åren har verksamheten inte haft någon avgång. 

Utblick mot 2021 
Sammanfattningsvis och med utblick mot 2021 har nämnden fortsatt en utmaning 
gällande ytterligare insatser som kommer att behöva göras för att behålla och kompetensutveckla samt 
rekrytera legitimerad personal då de är grunden till en hälso- och sjukvård av hög kvalitet och god 
patientsäkerhet. En förstärkning av grundbemanningen för sjuksköterskor är angeläget och av vikt att 
säkerställa eftersom allt fler kvalificerade och omfattande hälso- och sjukvårdsuppgifter utförs av den 
kommunala hälso- och sjukvården. 

Samverkan med andra vårdgivare behöver fortsatt stärkas och gränsdragning/kostnadsansvar 
vårdgivare emellan förtydligas. Det förslag till Färdplan för nära vård som VGR utarbetar i 
närvårdsamverkan kommer att vara ett viktigt arbete för Vård- och äldrenämnden att följa och vara 
delaktig i. 

Utvecklingen av välfärdsteknik inom hälso- och sjukvårdsområdet kommer att vara en viktig faktor för 
att underlätta personalbemanning, frigöra värdeskapande tid för patienterna samt vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

4.7.6 Förebyggande IT 

Ekonomi 

Verksamhetsområdet redoviserar ett negativt resultat på 0,8 mnkr för året. 

Den biståndsbedömda dagverksamheten gör ett underskott på 3,9 mnkr orsakat av minskade intäkter 
på grund av pandemin, då flera av daggästerna valt att stanna hemma alternativt varit sjuka. Då 
dagverksamheten på Bodagatan varit stängd en längre period står de för större delen av året. 

Mötesplatserna som stängde ner i mars månad och åter öppnade upp under hösten genererar ett 
överskott på 1,9 mnkr med anledning av vakanta tjänster och längre sjukskrivningar. Anhörigstödet 
samt demensteamet redovisar tillsammans ett överskott på 0,4 mnkr med anledning av att tre personer 
är utlånade till arbete i projekt på hela eller delar av sina tjänster. 

Kvalitet 

Vård- och äldrenämndens förebyggande verksamhet har under pandemin fått många frågor och 
önskemål om aktiviteter vid mötesplatserna. Nämnden har också tagit del av det analysarbete som 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnat gjort på uppdrag av Krisledningsstaden. Uppdraget var 
att göra en analys av hur personer 70 år och äldre i Borås har det i pandemin, samt vilka konsekvenser 
på lång och kort sikt pandemin kan ha för äldres hälsa. 

Under våren upprättades en stödlinje, en telefonservice inrättad för alla i riskgruppen för coronaviruset 
i Borås Stad och som är i behov av hjälp. Via denna stödlinje har seniorhälsokonsulenterna exempelvis 
fått förfrågningar om hur man handlar bland annat matvaror på "nätet". De får även förfrågningar från 
andra håll och de varit hemma hos ett antal seniorer och visat dem hur men genomför ett webinköp. 
De har även tillgodosett behovet av längre stödsamtal via telefon, motsvarande ett hembesök, som de 
märkt en tydlig ökning av sedan pandemin började och seniorerna inte lika gärna tar emot hembesök. 
Seniorhälsokonsulenterna har från 1 oktober tillhandahållit digitalt stöd i hemmet. 

Öppna mötesplatser som varit stängda sedan i mars öppnade under hösten upp verksamheten genom 
att de röda bussarna besökte olika ställen i kommunen och arrangerade coronasäkrade aktiviteter med 
utgångspunkt från bussarna, exempelvis tipspromenader. Även en digital mötesplats på Facebook har 
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testats och ett vidare arbete med digitala mötesplatser är påbörjat. Genom det mobila arbetssättet har 
verksamheten nått ut till ”nya” seniorer I Borås stad och på så sätt fått ut information om 
verksamheten och fått andra besökare. 

Personal 

Sjukfrånvaron uppgick till 6,8 %. Medarbetare inom verksamhetsområdet har under året fått jobba i 
andra verksamheter och även hitta nya arbetssätt då verksamheter inte har kunnat hållas öppna som 
vanligt. 

4.7.7 Kost och vaktmästeri 

Ekonomi 

Utfallet totalt hela området kost/vaktmästeri/kyld mat och Resursgruppen är 0,2 mnkr. 

Kostverksamheten har ett utfall på +1,7 mnkr vilket är kopplat till minskade livsmedel- och 
personalkostnader på grund av stängda restauranger, Verksamheten har samtidigt kompenserats för 
ökade livsmedelskostnader på 3,0 mnkr via nämndens buffert, som detta året inte behövts fullt ut. 
Analysen är att om det varit ett normalår med öppna restauranger så hade resultatet blivit - 0,4 mnkr 
och utan nämndens extra livsmedelspengar -2,6 mnkr. Prisjämförelser har gjorts även under 2020 med 
grannkommunerna som visar att distributionscentralen inneburit höga kostnader för Borås stads 
kostverksamhet. Verksamheten följer utvecklingen noga och kan komma att behöva göra framtida 
anpassningar för att möta de ökade livsmedelskostnaderna om inte planerade effektiviseringar är 
tillräckliga. För att minska kostnaderna kommer verksamheten bland annat att intensifiera arbetet med 
matsvinnet. 

Resursgruppen har ett utfall på -1,3 mnkr vilket bland annat beror på ökade kostnader för personal 
och material och där ökade lokalkostnader är en betydande del. Verksamheten har på grund av bland 
annat flytt från utdömda lokaler gjort inköp på totalt 0,5 mnkr utifrån förvaltningens överskott. 

Vaktmästeri/kyld mat har ett utfall på - 0,2 mnkr. Verksamheten har gjort i inköp utifrån 
förvaltningens överskott på motsvarande summa. Inköpen har till stor del varit 
arbetsmiljöförbättringar. 

Kvalitet 

Resultatet vad gäller ekologiska inköp uppgår till 47,5 % vilket betyder att målet inte ör fullt uppnått 
men kostverksamheten är dock fortsatt KRAV-certifierad nivå 1. Målet för närproducerade inköp är 
uppfyllt. Kostverksamheten har tillsammans med personal inom vård- och omsorgsboende och korttid 
fortsatt arbetet med att utveckla måltiderna vilket varit mycket uppskattat. Planeringen startade upp 
under året för att successivt växla över kyld mat från extern leverantör till andra alternativ. Processen 
har dock visat sig komplicerad och arbetet kommer att fortsätta under 2021. Parallellt med detta har 
även arbetet påbörjats för att öka måltidskvaliteten för brukare inom hemtjänsten. En stor andel (ca 60 
%) av de personer som har ett biståndsbeslut för inköp online har fått hjälp av verksamheten kyld mat 
för leverans och uppackning av varor från leverantören. Resursgruppen har fortsatt med att successivt 
utöka servicen till hemtjänst- och vård- och omsorgspersonal vad gäller tvätt och inköp av kläder. 
Nämnden gav under 2019 LFN i uppdrag att hitta en lämplig lokal för en central tvättstuga vilket inte 
har genomförts ännu. Förhoppningen är att detta ska kunna lösas skyndsamt under 2021 då behovet är 
stort att komma vidare med den processen. 

Medarbetare 

Vid sista mätningen för året är sjukfrånvaron totalt för området 6,8 % vilket är ett något sämre resultat 
jämfört med samma period föregående år (5,6 %). Verksamheten har dock haft relativt låg sjukfrånvaro 
med tanke på covid-19 jämförelse med övriga verksamheter i förvaltningen. Det finns en fortfarande 
farhåga att det nya arbetssättet med distributionscentralen på sikt kan försämra sjukstatistiken under 
2021 då personalen har signalerat att arbetsmiljön kring varuleveranserna har försämrats avsevärt. 
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Dialog med koncerninköp har påbörjats och kommer att fortsätta för att se över leveranserna från 
distributionscentralen. Belastningen för personalen inom kyld mat har ökat i samband med 
varuleveranser kopplat till Webbinköp till brukare i ordinärt boende men verksamheten ser ytterligare 
över arbetsmiljö och bemanning. För övrigt har utbildningsinsatser planerats om eller inte genomförts 
utifrån rådande läge. Personalomsättningen under året var 4,1 %. 

Utblick 2021 

Den största utmaningen för verksamheten kommer bli att bibehålla en god kvalitet med de sannolikt 
fortsatt ökade kostnaderna för livsmedel. Stort fokus kommer därför vara på effektiviseringar för att 
slippa anpassningar. 

4.7.8 Centrala stödfunktioner 

Ekonomi 

För Centrala Stödfunktioner redovisas ett positivt resultat på 7,3 mnkr. Avvikelsen är främst kopplad 
till att planerade kompetensutvecklingsinsatser inte kunnat utföras vilket är kopplat till pandemin. De 
avsatta medlen för ett centralt tvätteri påverkar och resultatet då denna en ny lokal för tvätteriet ännu 
inte kunna tas i bruk. 

Kvalitet/ medarbetare 

Kvalitets- och utvecklingsfunktionen ger stöd till förvaltningens chefer i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Det handlar om stöd i egenkontroller exempelvis analys av avvikelser, sammanställning 
av resultat från brukarundersökningar, verksamhetsgranskning m.m. Funktionen stödjer också 
processägare och processledare i processutveckling. I uppdraget ingår också uppföljning av privata 
utförare inom LOU. 

HR och ekonomifunktionen arbetar som ett stöd för att styra och följa upp verksamheterna både ur 
ekonomi- såväl som personalperspektiv. Detta för att underlätta och stödja cheferna i deras uppdrag i 
verksamheten. 

En del förbättringsarbeten, exempelvis utbildningar och processkartläggning, har tillfälligt fått pausa 
med anledning av pandemin. Stödfunktionerna har istället fokuserat på att stödja verksamheterna på 
olika sätt exempelvis samordning av behov av material och skyddsutrustning samt framtagande av 
rutiner och informationsmaterial. 

4.7.9 Politisk verksamhet 

Ekonomi 

För den politiska verksamheten redovisas ett resultat på 0,7 mnkr, en mindre avvikelse mot lagd 
prognos. Överskottet kan härledas till pandemin som påverkat nämndens arbete i form av bla mindre 
konferenser och studiebesök. 

Kvalitet 

Vård- och äldrenämnden har under året haft elva nämndmöten. Med anledning av pandemin har 
mötena hållits stängda för allmänheten sedan mars och endast de ordinarie ledamöterna har deltagit. 

För att förhindra smittspridning bland äldre fattade nämnden i våras beslut om att stänga mötesplatser 
och restauranger. Även dagverksamheten på Bodagata 36 beslutades hålla stängd och att inte verkställa 
någon växelvård där. Från september fattade dock förvaltningschef beslut på delegation om att återigen 
verkställa växelvård i lokalerna. 
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4.7.10 Buffert 

Vård- och äldrenämnden fattade i september beslut om hur buffertmedlen skulle användas. 

3 ,0 mnkr användes till att möta de ökade livsmedelskostnaderna som nämnden upplever är en direkt 
konsekvens av det nya livsmedelsavtalet. 1,5 mnkr avsattes för att öka julklappspengen per anställd. 

Av bufferten gjordes även en satsning med julaktiveter till boende på vård- och omsorgsboenden till 0,5 
mnkr. Syftet var att möjliggöra utökade aktiveter för att stärka upplevelsen av meningsfullhet hos 
brukarna. 

9,0 mnkr avsattes till investeringar för att skapa en bättre arbetsmiljö för såväl medarbetare som 
brukare. Resurserna fördelades till de olika ansvarsområdena enligt följande: 

• Hälso- och sjukvård 1,3 mnkr 
• Hemtjänst 1,9 mnkr 
• Korttidsverksamhet 0,9 mnkr 
• Vård- och omsorgsboende 4,7 mnkr 
• Kost och vaktmästeri 0,2 mnkr 

Verksamheterna har använt de fördelade buffertmedlen enligt plan. 
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5 Konsekvenser av coronaviruset 
Hanteringen av pandemin har haft stort fokus under året. Vård- och äldrenämnden har arbetat för att 
förhindra smittspridning i nämndens verksamheter och bland seniorer i stort samt att säkra en säker 
arbetsmiljö för medarbetarna. Nämnden har haft uppföljningar med privata utförare och säkrat 
samverkan mellan dessa och kommunen. 

De långsiktiga konsekvenserna av pandemin är svåra att bedöma. Uppskjutna vårdinsatser kommer 
sannolikt att påverka behov av insatser från kommunernas socialtjänst och hälso- och sjukvård. Den 
psykiska ohälsan hos äldre kan öka och aktivitetsförmågan minska till följd av den isolering som äldre 
lever i under pandemin. 

Konsekvenser utifrån ett brukare-/patientperspektiv 

Nämnden gick ut med en uppmaning om att inte besöka vård- och omsorgsboenden och 
korttidsenheter redan innan det nationella besöksförbudet infördes. Det nationella besöksförbudet 
gällde därefter fram till den 30 september. Vård- och omsorgsboendena har utifrån deras 
förutsättningar ex lokalernas utformning försökt hitta lösningar för att de boende ska kunna ta emot 
besök utan risk för smitta. Nämnden har använt statsbidrag för att minska äldres isolering till att utöka 
bemanning på vård- och omsorgsboenden för att både kunna erbjuda mer individuella aktiviteter och 
förbättra förutsättningarna för de boende att ta emot besök. Privata utförare fick del av statsbidraget. 

Nämndens mötesplatser och öppna restauranger har varit stängda från den 17 mars För att mildra 
konsekvenserna av de stängda mötesplatserna har nämnden erbjudit aktiviteter som seniorerna kan 
delta i digitalt. Under hösten utökades mer fler anpassade aktiviteter ex promenader, individuellt stöd 
och mindre samtalsgrupper. 

Nämnden har i stort sett kunnat verkställa alla beslutade insatser. Under en period har en enhet för 
dagverksamhet varit stängd. Nämnden har också beslutat om att under en period inte verkställa beslut 
om växelvård vid en korttidsenhet. Samtliga berörda brukare och deras anhöriga har kontaktats och vid 
behov erbjudits andra insatser eller att få den beviljade insatsen verkställd på annan enhet. 

Förvaltningen har sett över rutiner för informationsöverföring mellan verksamheter för att minska risk 
för smittspridning. Rutiner gällande användning av skyddsutrustning har reviderats vid flera tillfällen 
utifrån riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och regionens enhet för vårdhygien.  Tillgången till 
material och skyddsutrustning har varit begränsad, men verksamheterna har inte varit utan 
skyddsutrustning i de situationer då det krävs för att förhindra smittspridning. För att förbättra 
tillgången till material och skyddsutrustning har nämnden samverkat med central krisledningsstab och 
Servicenämnden. 

Den 1 april skulle förenklat beslutsfattande enligt socialtjänstlagen ha införts avseende insatserna städ, 
tvätt och digitalt stöd i hemmet. Med anledning av pandemins utbrott beslutade nämnden att skjuta 
upp införandet till den 1 oktober. 

Konsekvenser utifrån ett medarbetarperspektiv 

Förvaltningen har tagit fram rutiner för egentester till personal med milda symptom. Medarbetare från 
bolag och andra förvaltningar har hjälpt till med transporter av testerna. Under hösten startade även 
testning för antikroppar upp. Förvaltningen har även säkrat lokala rutiner utifrån de riktlinjer om 
screening och smittspårning vid konstaterad smitta som regionens smittskyddsenhet tagit fram. 

En konsekvens av pandemin är en ökad korttidsfrånvaro (sjukfrånvaro och vård av barn) och att det 
behövs fler vikarier. Fler har anmält sitt intresse för att arbeta som vikarie i nämndensverksamheter, 
vilket är positivt. Det är samtidigt ansträngande för verksamheterna att ta emot och introducera nya 
kollegor samtidigt och samtidigt handleda elever som gör sin praktik. Bedömningen är att 
personalförsörjningen under pandemin varit under kontroll, men att den periodvis varit mycket 
ansträngd på vissa enheter. Det är tydligt att korttidsfrånvaron inledningsvis ökar då en enhet får 
konstaterad smitta. 
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Det har genomförts olika insatser för säkra medarbetarnas kompetens i basala hygienrutiner och 
användning av skyddsutrustning. Merparten av andra kompetensutvecklingsinsatser har fått ställas in. 

Konsekvenser utifrån ett ekonomi- och organisationsperspektiv 

Mycket av förvaltningens pågående processarbete, projekt och annat utvecklingsarbete har under våren 
tappat fart. Det får konsekvenser på sikt då mycket av detta behöver tas igen. Även arbete på nationell 
och regional nivå som berör nämndens verksamheter har avstannat eller prioriterats ned. 

En effekt av pandemin är att flödena mellan insatser fördröjs. Det märks främst vad gäller in- och 
utflyttning till vård- och omsorgsboende. Det förekommer även att brukare i ordinärt boende väljer att 
vänta med flytt till vård- och omsorgsboende om det finns misstänkt eller konstaterad smitta på vård- 
och omsorgsboendet. 

Nämnden ser också att efterfrågan på insatser minskat under pandemin. Det kan bero på att äldre är 
oroliga för utsättas för smitta om de ska ta emot besöket i hemmet. Besöksförbudet kan också ha 
bidragit då man som anhörig vetat att man inte kan träffa sin närstående på samma sätt om denne 
flyttar till ett vård- och omsorgsboende. Den minskade efterfrågan kan innebära att fler ansöker om 
insatser när den allmänna smittspridningen avtagit och den enskildes behov kan då vara större än om 
insatserna kommit igång tidigare. 

Staten beslutade under våren att täcka alla merkostnader för kommuner med anledning av covid-19 
som uppstår under perioden februari till november. Nämnden har för året intäkter från staten på 7,3 
mnkr, främst avseende personal- och skyddsmaterialkostnader. I skyddsmaterialet ingår inte de 
samordnade inköpen på kommunnivå, då dessa ligger kvar centralt inom kommunen. Med tanke på 
statens ersättning förväntas inga ekonomiska konsekvenser uppstå pga merkostnader. Dock uppstår 
flertalet andra ekonomiska konsekvenser pga verksamhet och projekt som uteblivit och varit tvungna 
att nedprioriteras pga pandemin. 

Pandemin har även påverkat nämndens intäkter, i form av minskade egenvårdsavgifter, 
försäljningsintäkter (måltid). Totalt har den ekonomiska konsekvensen för nämnden avseende 
pandemin genererat ett överskott på 53 mnkr. En effekt som inte förväntas kvarstå kommande år, då 
nämnden förväntar en ökad efterfrågan av insatser. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2020, tkr 

Minskad efterfrågan insats ordinärt boende 38 000 

Minska efterfrågan insats särskilt boende 7 000 

Minskade intäkter försäljning måltider, egenavgifter etc 3 000 

Ej utförd kompetensutveckling 5 000 

Summa 53 000 
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6 Verksamhetsmått 

6.1 Äldreomsorg 

6.1.1 Insatser i ordinärt boende 

6.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal brukare med 
hemtjänst, väf 

3 123 3 149 3 200 3 042 

Tid som utförs i 
egen regi hos 
brukare, timmar 
väf 

493 487 487 444 537 000 482 003 

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

131 489 100 675 114 000 63 390 

Antal utförda 
hemtjänsttimmar 
hos brukare, väf 

624 976 588 119 651 000 545 393 

Brukartid, % 56 57 65 58 

Kostnad per 
hemtjänsttimme 

615 628 567 640 

6.1.2 Vård- och omsorgsboende 

6.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal belagda 
platser på vård- 
och 
omsorgsboende 

821 835 847 832 

Antal platser i 
egen regi 

718 716 716 716 

Antal 
entreprenadplatser 

155 155 155 155 

Totalt antal platser 873 871 871 871 

Andel belagda 
platser av totalt 
antal platser, % 

94 95,9 97,6 95,5 
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6.1.3 Korttidsvård 

6.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal korttidsplatser 64 67 67 67 

Antal belagda 
korttidsplatser 

72 68 62 57 

Andel belagda 
korttidsplatser av 
totalt antal 
korttidsplatser, % 

103,5 100,4 92,5 85 

Antal 
växelvårdsplatser 

16 15 15 15 

Antal belagda 
växelvårdsplatser 

11 14 12 6 

Andel belagda 
växelvårdsplatser av 
totalt antal 
växelvårdsplatser, % 

68,2 84,4 80 40 

6.1.4 Hälso- och sjukvård 

6.1.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Pågående HSL 
åtaganden 

2 399 2 438 2 500 2 379 

6.1.5 Förebyggande 

6.1.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Totalt antal 
belagda dygn på 
biståndsbedömd 
dagverksamhet 

12 259 13 219 
 

13 700 9 033 



Vård- och äldrenämnden, Årsredovisning 2020 41(41) 

7  Investeringar 

7.1 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

Trygghetslarm/-hubb 
och välfärdteknik 16 700 10 400 0 10 400 10 400 16 700 1 

Summa 16 700 10 400 0 10 400 10 400 16 700  
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 
Vård- och äldrenämnden använder idag trygghetslarm inom ordinärt boende, på vård- och 
omsorgsboenden (vobo) samt på korttidsboenden för att brukarna ska kunna påkalla hjälp av personal 
vid behov. Under 2018 startades ett projekt för att upphandla och införa nya trygghetslarm eftersom 
dagens avtal löper ut. En ambition med projektet var också att även möjliggöra inkoppling av nya typer 
av tillbehör och välfärdsteknik till trygghetslarmet, som till exempel sensorer som larmar vid olika 
avvikelser. 

Upphandlingen överklagades och Kammarrätten har meddelat att ärendet inte får prövningstillstånd, 
varför upphandlingen var tvungen att göras om, vilket gjordes under 2020. Dock överklagades även 
denna upphandling, och i dagsläget är utgången av överklagan oviss. 
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