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Datum 

2019-10-29 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00241 1.1.3.1 

Månadsuppföljning september 2019 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att: 

- Godkänna tertialuppföljning t.o.m. augusti 2018.

- Fördela nämndens avsatta buffertmedel till de olika verksamhets-

områdena att använda till investeringar som kommer brukarna till del

och arbetsmiljöåtgärder enligt följande:

Kost och vaktmästeri 1,6 mnkr 

Hälso- och sjukvård 1,0 mnkr 

Förebyggande verksamhet/IKT 0,5 mnkr 

Vård- och omsorgsboende 3,1 mnkr 

Hemtjänst 3,1 mnkr 

Centrala stödfunktioner 0,6 mnkr 

Sammanfattning 

För perioden januari-september redovisas ett resultat på 36,3 mnkr jämfört med 

budgeten för samma period, och för helåret prognostiseras ett resultat på 12,1 

mnkr jämfört med tilldelat kommunbidrag 

För Centrala stödfunktioner prognostiseras ett resultat på 5,7 mnkr. 

Överskottet beror på vakanser, 2,1 mnkr samt på att avsatta medel för Projekt 

Trygghetshubb, 3,6 mnkr, inte kommer att gå åt under 2019 på grund av att 

upphandlingen är överklagad vilket förskjuter hela projektet framåt i tiden. 

Prognosen för Myndighetsverksamheten beräknas till 28,9 mnkr. Plusresultatet 

för perioden beror främst på färre utförda hemtjänsttimmar än budgeterat.  

Området Hemtjänst prognostiserar ett resultat på -22,3 mnkr på årsbasis. De 

framtagna handlingsplanerna har inte gett den effekt som hade förväntats. 

Helårsprognosen för Vård- och omsorgsboende beräknas till noll. 

Hälso- och sjukvårdsverksamheten beräknar ett utfall vid årets slut på -1,3 

mnkr. I utfallet beror på flyttkostnader i samband med flytten från 

Norrbyskolan till Trandögatan 3. 

Totalt prognostiserar Förebyggande/IT ett överskott på 1,4 mnkr. Det 

beräknade resultatet härrör främst från IT-vård och omsorg på grund av att 
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privata utförare har minskat betydligt och Viva-applikationen blev inte så 

kostsam som beräknat. 

Prognosen för Kost och vaktmästeri beräknas till -0,3 mnkr vid årets slut 

beroende på den kostnadsökning det nya livsmedelsavtalet beräknas innebära. 

Bufferten beräknas att användas i sin helhet till investeringar som kommer 
brukarna till del, t ex möbler till mötesplatser och restauranger, samt 
arbetsmiljöåtgärder för personalen, t ex lyftar på vård- och omsorgsboenden, 
arbetskläder och medicinutrustning. Resurserna fördelas till de olika 
verksamhetsområdena enligt följande: 

Kost och vaktmästeri 1,6 mnkr, Hälso- och sjukvård 1,0 mnkr, Förebyggande 
verksamhet/IKT 0,5 mnkr, Vård- och omsorgsboende 3,1 mnkr, Hemtjänst 
och korttidsverksamhet 3,1 mnkr, centrala stödfunktionen inkl. 
Bemanningsservice 0,6 mnkr. 

Beslutsunderlag 

1. Månadsuppföljning september

Samverkan 

Informerat vid FSG 2019-10-23 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamhetens nettokostnader 

  Nämndbudget 
Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
Avvikelse/

utfall 

Prognos    
avvikelse för 

helåret 

Centrala 
stödfunktioner 

112 925 84 152 68 182 15 970 5 700 

Politisk verksamhet 2 773 2 082 2 025 57 0 

Myndighet 863 319 608 899 587 381 21 518 28 900 

Insatser i ordinärt 
boende 

60 754 77 489 94 725 -17 236 -22 300 

Vård- och 
omsorgsboende 

13 100 18 242 11 411 6 831 0 

Hälso- och sjukvård 222 280 161 905 163 748 -1 843 -1 300 

Förebyggande/IT 50 891 38 664 34 753 3 911 1 400 

Kost och 
vaktmästeri 

9 180 7 121 7 456 -335 -300 

Buffert 9 878 7 407 0 7 407 0 

Nettokostnad totalt 1 345 100 1 005 961 969 681 36 280 12 100 

Kommunbidrag 1 345 100     

Resultat efter 
kommunbidrag 

0    12 100 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Resultat jämfört med 
tillgängliga medel 

0    12 100 

      

Ackumulerat resultat      

2 Centrala stödfunktioner 

Ekonomi 

Verksamheten beräknar ett resultat på 5,7 mnkr vid årets slut. Överskottet beror på vakanser inom 
enheterna för Ekonomi och Kvalitet och utveckling, 2,1 mnkr samt på att avsatta medel för Projekt 
Trygghetshubb, 3,6 mnkr, inte kommer att gå åt under 2019 på grund av att upphandlingen är 
överklagad, vilket förskjuter hela projektet framåt i tiden. 

Kvalitet/medarbetare 

Stödfunktionerna stöttar verksamheterna i deras arbete med att uppnå sina respektive mål, och är i 
högsta grad inblandade i och många gånger drivande i förbättringsarbeten i hela organisationen. 
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3 Politisk verksamhet 

Ekonomi 

Verksamheten beräknas klara budgeten med ett nollresultat. 

Kvalitet 

Vård- och äldrenämnden har hittills under året haft tio nämndmöten, inkl. ett extrainsatt nämndmöte 
för att fatta beslut om Budget 2020:1, då det vid de flesta tillfällena även har varit förmöten med 
information om olika verksamhetsområden. 

Nämnden har tillsammans med förvaltningsledningen haft två introduktionsdagar på Grand Hotell i 
Borås och en halvdag för att diskutera Budget 2020 på förvaltningskontoret på Ramnåsgatan. 

4 Myndighet 

Ekonomi 

Myndighet redovisar ett utfall för perioden om 21,5 mnkr och prognostiserar ett plusresultat för 2019 
på 28,9 mnkr. Plusresultatet beror på färre utförda hemtjänsttimmar än budgeterad beställning. 

Verksamhetsposten hemtjänst redovisar för perioden ett plusresultat om 21,8 mnkr och prognosen på 
helår är 31,5 mnkr. Aktuellt resultat beror dels på att Hemteamet inte har kommit upp i den utförda 
volym som myndighet budgeterat för samt att hemtjänsten inte utför myndighets beställda tid. 
Myndighets uppdrag i detta är att hela tiden eftersträva att brukaren beställning är så rätt som möjligt 
utifrån brukarens aktuella behov. För tillfället finns fyra aktiva LOV-företag. Då det numer är 
tillståndspliktigt att bedriva hemtjänst har alla fyra företagen ansökt om tillstånd till Inspektionen för 
vård och omsorg/IVO. Hittills har ett av företagen fått sitt beslut förmedlat av IVO, vilket visade på 
avslag på grund av brister i att bedriva företag. Företaget har nu överklagat IVO´s beslut och under 
tiden som processen för överklagande pågår är företaget enligt övergångsbestämmelser tillåtna att 
bedriva verksamhet. 

Verksamhetsposten dagverksamhet för dementa följer budgeterad nivå och det är så gott som fullbelagt 
på dagverksamheten, både vad gäller personer över och under 65 år. Insatsformen dagverksamhet är 
enligt de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom en positiv insatsform både för 
den demenssjuka, men även för anhöriga som ges möjlighet till avlastning. Under 2019 har 
Socialstyrelsen lanserat ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom – en modell för 
mångprofessionell samverkan för personcentrerad vård och omsorg vid demenssjukdom vilken 
förvaltningen nu arbetar vidare med för att göra demensvården så professionell som möjligt. Myndighet 
och hemtjänst kommer under 2020 att ingå i ett forskningsprojekt som handlar om "beslutsstöd för 
äldre personer med demens" i syfte att utveckla utredningsarbetet och utförandet av insatserna för 
demenssjuka. 

Verksamhetsposten korttid respektive växelvård redovisar för perioden ett underskott om 1 mnkr och 
prognostiserar ett underskott med 1,5 mnkr på helår. Målbilden är att fler brukare ska skrivas in i 
Hemteamet, dels för brukarens bästa att kunna få rehabiliteras i sin hemmiljö, dels för att komma till 
rätta med behovet av överbeläggningar på korttid. Det har över tid varit ett hårt tryck på 
korttidsverksamheten, vilket det bedöms finnas flera orsaker till. Dels är det nu så gott som fullbelagt 
på alla vobo-enheter, dels går utskrivningarna från sjukhus snabbare än tidigare i och med den nya lagen 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Regionens arbete med omställning till 
nära vård påverkar också kommunens volymer då utskrivningarna går snabbare och detta är ett nytt sätt 
att arbeta. Myndighets budget 2019 ligger på totalt 80 platser per månad. Förvaltningens tillgång på 
korttid- och växelvårdsplatser är 82 platser. 

Verksamhetsposten vobo redovisar för perioden ett plusresultat om 0,9 mnkr och en prognos på ett 
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underskott med 0,2 mnkr på helår. Under sommaren har antalet vobo-beslut och placeringar ökat, 
vilket varit en tendens under de senaste somrarna. Nämnden räknar dock med en någorlunda utjämning 
under kommande vinter. 

Kvalitet 

Äldreomsorgens myndighet arbetar sedan några år processorienterat, dels med en processorganisation, 
dels utifrån en kvalitetssäkrad myndighetsprocess. Utifrån de politiska riktlinjer som finns har 
vägledningar arbetats fram tillsammans med medarbetarna för att uppnå en jämlik, jämställd och 
likvärdig biståndshandläggning, utifrån individuella bedömningar och en skälig levnadsnivå. Arbete sker 
hela tiden med att hålla medarbetare uppdaterade på myndighetsprocessen och att alla arbetar i linje 
med vad som beslutats. Under året gör myndighet egenkontroller som ett led i förvaltningens 
upprättade kvalitet och ledningssystem för att säkerställa att arbetssätt och processer följs samt att 
verksamheten håller en god kvalitet i förhållande till dem vi är till för. 

Uppföljningar och omprövningar av fattade beslut är en ständigt prioriterad fråga där verksamheten har 
svårt att nå fullt resultat med anledning av att bemanningsläget återkommande varit utmanande. För att 
komma till rätta med att alla biståndshandläggare ligger i fas med sina ärenden kommer någon form av 
arbetstyngdsmätning göras för att se att rätt förutsättningar finns att hantera handläggningens alla 
moment, så också uppföljningar av fattade beslut. Att ha rätt beslut till rätt person vid rätt tillfälle är en 
viktig del i en kvalitetssäkrad myndighetsutövning, arbetssättet säkerställer god ekonomisk hushållning, 
kvalitet och måluppfyllelse för enskilda brukare. 

Medarbetare 

Biståndshandläggarna är för tillfället fullbemannade inräknat två socionomkonsulter. Konsulterna 
avvecklas sista oktober då enheten beräknas vara fullbemannad med fasta anställningar. Rekryteringarna 
har under 2019 gått betydligt bättre och lättare än de senaste åren. Även i övriga funktioner är 
myndigheten fulltalig. Personalomsättningen har under årets månader legat mellan 9-18%, i detta är det 
inräknat fem pensionsavgångar. Enhetens sjukfrånvaro har förbättrats sedan maj månad, från att ha 
legat på 9-11% under vintermånaderna ligger den nu på runt 5%. 

Myndighet, tillsammans med HR´s verksamhetsutvecklare som har särskilt ansvar gällande 
kompetensförsörjning, arbetar med enhetens kompetensförsörjningsplan. Fokus har i uppstarten legat 
på bristyrkesgruppen biståndshandläggare. Utöver denna plan finns också lönesatsningen benämnd 
"erfarenhetssatsningen" och mentorsavtalet som genererar lönetillägg under perioden man åtar sig ett 
uppdrag som mentor. Lönestatistik påvisar nu löneläget blivit mer konkurrenskraftigt vilket är positivt. 
Inom kompetensförsörjningsplanen är det nu området utveckla och behålla medarbetare som är det 
mest prioriterade området, och där kommer bland annat ingå att ta fram en modell för att mäta 
biståndshandläggarnas arbetstyngd. 

5 Insatser i ordinärt boende 

Ekonomi 

Området prognostiserar ett minusresultat på 22,3 mnkr på årsbasis totalt för verksamheterna hemtjänst, 
hemteam, larmorganisation och korttidsverksamheter. De framtagna handlingsplanerna har inte gett 
den snabba effekt som hade förväntats och verksamheterna kommer inte klara att hämta in 
underskottet som redovisas för perioden. 

Andelen tid av den totalt arbetade som utgörs av personalaktiviteter (som introduktion och 
bredvidgång av nya medarbetare, utbildningar, möten etc.) följs nogsamt utifrån detta påverkar 
brukartiden negativt. Verksamheternas kostnad för kvalificerad övertid ökade under sommarmånaderna 
och har inneburit en kostnad på totalt ca 2,5 mnkr sedan årets början. Drygt 30 medarbetare har 
studerat kompetenslyftet för att få formell undersköterskeutbildning, vilket verksamheten har en 
kostnad för under hela 2019. Implementering och införande av on-line inköp är genomfört för samtliga 
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hemtjänstgrupper liksom utbildning inför införandet av MCSS (digitala signeringslistor) vilket kommer 
införas under oktober månad. Två hemtjänstgrupper har varit piloter för en ny applikation i mobilerna. 
I denna applikation ges möjlighet för medarbetarna att ta del av genomförandeplan och att 
dokumentera händelser av vikt direkt på plats hemma hos brukarna, vilket förväntas påverka 
brukartiden positivt. Breddinförandet har dock försenats och kommer inte genomföras innan i början 
av 2020. Utbildning gällande bemanningsekonomi och schemaläggning genomfördes i juni månad för 
samtliga enhetschefer hemtjänst. Schemaombud och planerare utbildades efter sommaren och en 
uppföljningsutbildning sker i slutet av oktober. 

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

Korttidsenheternas beläggning har i snitt varit hög under året och enheterna har under perioder även 
haft överbeläggning. 

Kvalitet 

Verksamheterna har samlat de mål och uppdrag som finns för verksamheterna för 2019 i "Insatser av 
god kvalitet" där medarbetarna har varit delaktiga i framtagandet som tydliggör arbetssätt, "hur", för att 
nå måluppfyllelse. Metodhandledare anställdes under slutet av år 2018 för att stödja verksamheten i 
förbättringsarbetet. Ett omtag har gjorts gällande genomförandeplaner för att ge den enskilde möjlighet 
att vara delaktig vid upprättandet. 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. 

Utbildningsinsatser gällande social dokumentation har startats upp och kommer att pågå löpande under 
hela året. Verksamheten har tagit fram en gemensam introduktionsutbildning för nya medarbetare, ett 
utbildningstillfälle per månad, vilket upplevts mycket positivt från dem som medverkat. Verksamheten 
har även ökat antalet dagar för bredvidgång för nya medarbetare som inte har någon erfarenhet av vård 
och omsorg sedan tidigare. 

Resultatet från Socialstyrelsens årliga brukarundersökning har nyligen presenterats för hemtjänsten och 
kommer vidare att analyseras för att ta fram gemensamma förbättringsområden. Alla personer som 
vistats på korttidsenhet eller haft hemteam erbjuds att fylla i en enkät med liknande frågor som ställs i 
brukarundersökningen och denna arbetas vidare med på liknande sätt. 

I budget för 2019 gav kommunfullmäktige Vård- och äldrenämnden i uppdrag att genomföra ett 
pilotprojekt för att jämföra lokal och central placering av hemtjänstens insatsplanering. Två 
hemtjänstgrupper är utvalda och kommer att ha pilotuppdrag fr.o.m. oktober månad där syftet är att 
öka delaktigheten både för de äldre och för medarbetarna. Utvärdering och jämförelser kommer göras 
löpande under tiden. 

Medarbetare 

Bemanningssituationen för hemtjänsten har stabiliserats, men var under sommarmånaderna mer 
ansträngd för vissa av grupperna. Verksamheten har sedan januari månad börjat följa statistik på antal 
delade scheman (utifrån att ersättare ej funnits) vilket påvisar en tydlig positiv trend att färre scheman 
delas, vilket är glädjande både utifrån arbetsmiljö- och kvalitetsaspekt. 

Sjukfrånvaron för området totalt per siste augusti månad var 8,5 % % i snitt gällande korttids- och 
långtidsfrånvaro. Fyra enheter medverkar i det centrala projektet "organisationshälsa" där 
arbetsmiljöscreeningar pågår som ett första steg. Ytterligare verksamheter kommer starta upp under 
början av 2020. 30 medarbetare har studerat kompetenslyftet för att få formell 
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undersköterskeutbildning, flera av dessa personer var klara med sin utbildning i juni månad. Arbetet 
med införande av nya yrkestitlar pågår och utbildning varvas med praktik på korttidsenheterna 
Bodagatan 36 och Sörmarksgatan 207. 

6 Vård- och omsorgsboende 

Ekonomi 

Verksamheten prognostiserar ett nollresultat vid årets slut, och har haft en fortsatt positiv ekonomisk 
utveckling som beror på flera sammanfallande, gynnsamma effekter. 

Det har varit en hög beläggning på platserna inom Vård- och omsorgsboende med ett flöde som nu 
återgått till det normala efter sommarens ovanligt låga in- och utflyttningsfrekvens. Ett ökat flöde 
innebär dock att antalet tomma dygn ökar vilket kan bidra till att den positiva ekonomiska utvecklingen 
kan mattas av. Ökande korttidssjukfrånvaro under augusti och september har lett till ökade kostnader 
för timvikarier, vilket också förväntas synas i nästa månadsuppföljning. 

Inköp planeras för verksamheten i syfte att stärka arbetsmiljö samt ökad trivsel i inom- och 
utomhusmiljö. 

Kvalitet 

Resultaten från brukarundersökningen visar en positiv utveckling för Vård- och omsorgsboende. 
Särskilt glädjande är responsen på den satsning som gjordes under hösten 2018 på att förbättra trivseln i 
enheternas gemensamma utrymmen, där nöjdheten ökat från 61% till 69%. Andra resultat att glädjas 
över är att fler äldre uppger att de får möjlighet att komma ut oftare samt att personalen upplevs ha tid 
att utföra sitt arbete och är lättare att komma i kontakt med. 

Det finns självklart också områden att arbeta vidare med och det målmedvetna arbetet med att öka 
nöjdheten hos de boende fortsätter. Under oktober månad genomför de första enheterna sina 
utvecklingsdagar då medarbetarna får analysera hur väl de nått verksamhetens mål under 2019 och 
tillsammans med chef planera 2020 års verksamhet för en högre måluppfyllelse. 

Medarbetare 

Vård- och omsorgsboende har enheter med särskilt hög sjukfrånvaro som uppmärksammats av det 
centrala projektet Organisationshälsa, vilket erbjudit förstärkt stöd i arbetet med att sänka sjuktalen. 

Det pågår flera utbildningsinsatser till personalen där satsningen på Språkombud särskilt kan pekas ut. 
Under sex arbetsdagar får medarbetare möjlighet att utbildas för att kunna handleda och hjälpa utrikes 
födda kollegor med brister i det svenska språket. De får också kunskap i hur texter (exempelvis rutiner) 
kan utformas för att lättare förstås samt bidrar inte minst till att våga prata språkutveckling i 
verksamheterna - ett område som ibland kan upplevas problematiskt och tabubelagt. Verksamheten har 
en hög andel medarbetare med utländsk bakgrund, mycket duktiga i vård och omsorgsarbete, men med 
brister i svenska språket. Det är viktigt att medarbetare och boende förstår varandra så att det finns bra 
förutsättningar för en vård- och omsorg som utförs utifrån den boendes önskemål. Missförstånd, som 
kan leda till otrygghet och ensamhetskänsla hos den boende, undviks också. Den certifierade 
språkombudsutbildningen har visat goda resultat i att kunna påverka språkutveckling positivt och 
målsättningen inom Vård- och omsorgsboende är att språkombud ska finnas i alla verksamheter. 
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7 Hälso- och sjukvård 

Ekonomi 

Hälso- och sjukvårdsverksamheten redovisar ett utfall för perioden med ett minus om 1,8 mnkr. 
Helårsprognosen beräknas till ett underskott motsvarande 1,3 mnkr beroende på flyttkostnader 
motsvarande summan i samband med flytten från Norrbyskolan till Trandögatan 3. Dock finns en 
osäkerhet i prognosen kopplat till behovet av inhyrning av legitimerad personal via externa 
bemanningsföretag. I utfallet ingår kostnader för inhyrd bemanning under perioden januari- september 
till 5,9 mnkr. Motsvarande belopp föregående år var 9,2 mnkr. 

Fortsatt bemanningsbrist råder, framför allt gällande arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Även på 
sjuksköterskesidan har behov funnits under året att hyra in extern bemanning. Sommarmånaderna har 
resulterat i inhyrd extern bemanning motsvarande 2,7 mnkr att jämföra med 2018 då 5,4 mnkr 
disponerades. Detta är kostnader som inte kunnat undvikas då verksamheten måste säkra 
bemanningssituationen, patientsäkerheten och delegeringsutbildningar för omvårdnadspersonal. 
Förutom externt inhyrd bemanning har bland annat pensionerade tidigare medarbetare arbetat som 
timanställda samt att studenter har erbjudits sommaranställning. Detta har resulterat i att ett antal 
kommer att fortsätta arbeta under hösten inom ramen för det studentmedarbetaravtal som staden 
tecknat. 

Kvalitet 

En högst aktuell fråga för nämnden och Närvårdssamverkan är att följa den av SÄS nyligen startade 
kliniken Nära Akut Vård (NAV). Syftet med kliniken är bland annat att minska antalet besök på 
akutmottagningen, tidigt identifiera mångbesökare samt möjliggöra trygg behandling i hemmiljö. Ett 
Nära Akutvårds team (NAV-teamet) med en läkare och två sjuksköterskor har startat och riktar sig till 
målgruppen 65 år och äldre med uppdraget att bedriva akutsjukvård i patientens hem. Hur det nya 
akutteamet kommer att påverka hemsjukvården och primärvården är för dagen oklart. Förvaltningen 
kommer att följa NAV-klinikens arbete. Ett gemensamt arbete vårdgivarna emellan pågår för att 
definiera formerna för samverkan och att upprätta en rutin som ger en god och patientsäker vård. VÄF 
har ett utpekat geografiskt område (centrala Borås) och korttidsenheten vid Sörmarksgatan där NAV-
teamets arbete kommer att följas upp och analyseras. 

Medarbetare 

Fortfarande råder en ansträngd situation till följd av svårigheten att rekrytera legitimerad personal. 
Rekrytering till vakanta sjukskötersketjänster är något stabilare. Då det gäller rekrytering av 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter har det varit svårare, men verksamheten har för dagen ett 10-tal 
ansökningar vilket är glädjande. Förhoppningen är att kunna rekrytera några av dessa. 
Marknadsföringsinsatser, som genomförts mot lärosäten i övriga delar av Sverige och mot Danmark 
har resulterat i visat intresse för Borås Stad som arbetsgivare. 

Fortsatt dialog pågår om åtgärder för att avlasta arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Ett exempel är att 
anställa ytterligare rehabiliteringsassistenter men även se över deras uppdrag så att enhetlighet skapas 
mellan HSV-teamen. Medarbetare inom rehabiliteringsverksamheten deltar under hösten i insatsen 
Positiv rörelse med fokus på det hållbara arbetslivet. En grupp har deltagit tidigare med positivt resultat 
varpå samtlig rehabpersonal nu erbjuds möjligheten att delta. 

Arbetet fortsätter med olika insatser gällande att vara en attraktiv arbetsgivare utifrån KAL-gruppens 
handlingsplan, till exempel arbetet med att utarbeta en plan för kompetensutveckling. VÄF:s insatser 
utifrån handlingsplanen återrapporterades till KAL-gruppen vid en genomgång den 25 september, och 
ytterligare ett uppföljningsmöte kommer att ske då alla delar i handlingsplanen inte uppnåtts. 

Sjukstatistiken (kort och lång) är per augusti månad 6,2 % (juli 5,5 %). Förvaltningen som helhet 
redovisar 8,1 %. Att sjukstatistiken sjunker under sommarmånaderna är en naturlig företeelse, dock 
noteras en positiv sjunkande trend för sjukfrånvaron redan i april månad. Arbetet med tidiga insatser 
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för att stävja korttidssjukfrånvaron fortsätter parallellt med att långtidssjukfrånvaron följs upp 
kontinuerligt. Målet med rehabiliteringsarbetet är att den sänkta sjukfrånvaron blir en långvarig trend. 

Personalomsättningen är för perioden september 2018 - augusti 2019 17,0 % att jämföra med 
föregående period som var 19,8 %. Förvaltningen som helhet redovisar 13,8%. 

8 Förebyggande verksamhet/IT 

Ekonomi 

Totalt prognostiserar Förebyggande/IT ett överskott på 1,4 mnkr. Det beräknade resultatet härrör 
främst från IT-vård och omsorg på grund av att privata utförare har minskat betydligt och Viva-
applikationen blev inte så kostsam som beräknat. 

Bodagatans dagverksamhet för personer med demenssjukdom prognostiserat ett underskott på cirka 
0,8 mnkr då inte platsantalet nyttjas fullt ut, och då speciellt på helgerna. Övriga dagverksamheter 
prognostiserar ett överskott då de haft full beläggning hela året. Dessa enheter har dock endast öppet 
vardagar. 

Kvalitet 

Mötesplatserna har ökat på sitt besöksantal ytterligare vilket förhoppningsvis leder till en bättre vardag 
för den enskilde, samt senarelägger insatser från kommunen. På i stort sett alla mötesplatser finns det 
volontärer som är engagerade, dels genom att hålla i egna aktiviteter dels genom att hjälpa till vid av 
mötesplatsen anordnade aktiviteter. 

Mötesplatsen på Byttorp har under hösten flyttat till Tullen (Fjällgatan) där hemtjänstens gamla lokaler 
nu nyttjas som mötesplats för seniorer. I detta område bor många seniorer och det ligger en 
busshållplats precis i anslutning till lokalen, så det finns alla förutsättningar att locka fler seniorer än 
tidigare till den öppna mötesplatsen. 

Förebyggande hembesök (seniorhälsokonsulenterna) har haft vissa problem med att "hitta" personer att 
besöka. Deras huvuduppdrag är att arbeta för att bryta ofrivillig ensamhet. Nämnden har provat olika 
sätt för att nå ut till dessa seniorer. Teknikgruppen informerar numera alla som får nytt larm om att 
funktionen finns och lämnar ut seniorhälsokonsulenternas kontaktuppgifter. Från och med maj månad 
har personer som har trygghetslarm som enda insats, kontaktats för att nå ut med information. Detta 
har visats sig vara ett bra koncept och seniorhälsokonsulenterna har nu mycket lättare att nå ut till 
seniorerna, 

Projektledarna och verksamhetsutvecklarna för välfärdsteknik arbetare vidare med upphandling och 
införandet av olika digitala system för att frigöra värdeskapande tid för personalen. Pågående projekt är 
upphandling av trygghetshubb och välfärdsteknik, införande av digitala signeringslistor, Viva 
omsorgsapplikation, samt mobil dokumentation/Viva webb. Projektledarna har även i sitt uppdrag att 
införa E-arkiv och säker autentisering. 

Medarbetare 

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

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

Det nationella nätverket för förebyggande arbete har en konferens varje år och i år var det Borås som 
tog stafettpinnen. Konferensen "Åldrandets möjligheter" hållits i Kongresshuset i Borås den 18 till 19 
september. Cirka 200 personer deltog. Det har krävts en hel del personella resurser från enheten och 
Fritid- och folkhälsonämnden som verksamheten samverkat med. 

Sjukstatistiken till och med augusti 2019 ligger på 3.1 % totalt för hela enheten. 



Vård- och äldrenämnden, Månadsuppföljning september 10(12) 

9 Kost och vaktmästeri 

Ekonomi: 

Utfallet för perioden visar ett minus på -0,3 mnkr och är direkt kopplat till ökade kostnader för 
livsmedel vilka är ca 1,4 mnkr högre än budget och hela 13% högre än samma period föregående år 
2018.  Den 1 maj började det nya livsmedelsavtalet att gälla och då med samordnad varudistribution. 
Analysen är att en större del av de höga livsmedelskostnaderna kan kopplas till det nya arbetssättet med 
distributionscentral i Borås Stad. Resultatet hjälps dock upp av att personalkostnaderna är lägre än 
budget då kostverksamheten har några vakanta tjänster. Mer intäkter än budgeterat till 
kostverksamheten men framförallt inom vaktmästeriet har också bidragit till att mildra det negativa 
resultatet. Verksamheten följer utvecklingen noga och kommer att behöva göra anpassningar för att 
möta de ökade livsmedelskostnaderna Prognosen är -0,3 mnkr. 

Kvalitet 

Resultatet vad gäller ekologiska inköp är totalt i VÄF ca 42%. Utifrån ökade livsmedelskostnader är 
prognosen att det ekologiska målet på 50% inte kommer att uppfyllas. 

Kostverksamheten fortsätter tillsammans med personal inom vård- och omsorgsboende med 
utvecklingsarbetet kopplat till måltiderna. Planeringen har startat för att successivt växla över kyld mat 
från extern leverantör till andra alternativ. Processen är dock komplicerad och kommer att sträcka sig 
över längre tid än vad som var planerat från början. Parallellt med detta är även arbetet påbörjat för att 
öka måltidskvaliteten för brukare inom hemtjänsten. En stor andel (ca 60%) av de personer som har ett 
biståndsbeslut för inköp online får idag hjälp av verksamheten kyld mat för leverans och uppackning av 
varor från leverantören. 

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

Medarbetare 

Sjukfrånvaro totalt för perioden är 3,7% vilket är ett positivt resultat jämfört med samma period 
föregående år (4,3%). 

10 Buffert 

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

Bufferten beräknas att användas i sin helhet till investeringar som kommer brukarna till del, t ex möbler 
till mötesplatser och restauranger, samt arbetsmiljöåtgärder för personalen, t ex lyftar på vård- och 
omsorgsboenden, arbetskläder och medicinutrustning. Resurserna fördelas till de olika 
verksamhetsområdena enligt följande: 

Kost och vaktmästeri 1,6 mnkr, Hälso- och sjukvård 1,0 mnkr, Förebyggande verksamhet/IKT 0,5 
mnkr, Vård- och omsorgsboende 3,1 mnkr, Hemtjänst och korttidsverksamhet 3,1 mnkr, centrala 
stödfunktionen inkl. Bemanningsservice 0,6 mnkr. 

I summan för centrala stödfunktioner ingår 200 kr per anställd i hela förvaltningen i utökad julklapp, 
vilket med fördel kan användas till en gemensam friskvårdsaktivitet på arbetsplatsen. 

I summan till Vård- och omsorgsboende ingår ett byte av passersystem på Kvibergsgatan, som drivs på 
entreprenad, och dessutom samma engångssatsning som nämnden genomförde 2018 med 500 kr per 
boendeplats för julaktiviteter. Satsningen omfattar vård- och omsorgsboenden både i kommunal och 
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privat regi. Syftet med satsningen är att möjliggöra aktiviteter utöver de julaktiviteter som vanligtvis 
genomförs på vård- och omsorgsboenden. Detta för att stärka upplevelsen av meningsfullhet hos 
brukarna. 

11 Verksamhetsmått 

11.1 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått 
Budget 
2019 

Utfall 2018 
Utfall Jul 
2019 

Utfall Aug 
2019 

Utfall Sep 
2019 

Antal brukare med hemtjänst, 
väf 

3 120 2 156 2 133 2 122 2 138 

Tid som utförs i egen regi 
hos brukare, timmar väf 

519 000 42 385 39 955 40 701 40 272 

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

138 000 10 868 7 701 7 720 7 657 

Antal utförda 
hemtjänsttimmar hos 
brukare, väf 

657 000 53 253 47 656 48 421 47 929 

Brukartid, % 65 56 57 59 58 

11.2 Vård- och omsorgsboende 

Verksamhetsmått 
Budget 
2019 

Utfall 2018 
Utfall Jul 
2019 

Utfall Aug 
2019 

Utfall Sep 
2019 

Antal belagda platser på 
vård- och omsorgsboende 

841 844 842 851 844 

Totalt antal platser 868 874 871 871 871 

Andel belagda platser av 
totalt antal platser, % 

96,9 96,6 96,6 97,7 97 

Antal tomma platser på vård- 
och omsorgsboende, egen 
regi 

 11 23 19 23 

Antal tomma platser på vård- 
och omsorgsboende, 
entreprenad 

 2 6 1 4 
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11.3 Korttidsvård 

Verksamhetsmått 
Budget 
2019 

Utfall 2018 
Utfall Jul 
2019 

Utfall Aug 
2019 

Utfall Sep 
2019 

Antal belagda korttids-
/växelvårdsplatser 

80 75 79 83 86 

Totalt antal korttids-
/växelvårdsplatser 

82 82 82 82 82 

Andel belagda korttids-
/växelvårdsplatser % 

98 92 96,7 101,8 104,4 

11.4 Hälso- och sjukvård 

Verksamhetsmått 
Budget 
2019 

Utfall 2018 
Utfall Jul 
2019 

Utfall Aug 
2019 

Utfall Sep 
2019 

Pågående HSL åtaganden 2 500 2 399 2 381 2 413 2 409 

11.5 Förebyggande 

Verksamhetsmått 
Budget 
2019 

Utfall 2018 
Utfall Jul 
2019 

Utfall Aug 
2019 

Utfall Sep 
2019 

Antal besök på mötesplatser  6 061 4 035 4 204 4 931 

Totalt antal belagda dygn på 
biståndsbedömd 
dagverksamhet 

13 000 1 298 991 1 060 1 236 

11.6 Egen organisation 

Verksamhetsmått 
Budget 
2019 

Utfall 2018 
Utfall Jul 
2019 

Utfall Aug 
2019 

Utfall Sep 
2019 

Personalomsättning, 
tillsvidareanställda i % (de 
senaste tolv månaderna) 

 14,1 13,6 13,8  

Sjukfrånvaro, % (de senaste 
tolv månaderna) 

 10 9,9 9,9  
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Biståndsbedömt trygghetsboende 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden tar del av utredning biståndsbedömt trygghetsboende.        

Ärendet i sin helhet 

Vård- och äldrenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för att skapa ett biståndsbedömt trygghetsboende för äldre 

utifrån lagändringen som infördes den 2 april 2019. 

I utredningen som delges nämnden framgår att det finns behov av alternativa 

och tillgängliga bostäder för äldre, att det har en förebyggande effekt och kan 

skjuta upp behov av vård- och omsorgsboende. 

Vård- och äldreförvaltningen ser flera skäl till att avråda nämnden från att i 

nuläget införa trygghetsboende som en biståndsbedömd insats. Förvaltningen 

ser behov av att invänta tydligare rättsläge.  

Vård- och äldrenämnden kan hamna i en situation där den behöver bevilja fler 

platser än den kan verkställa och därmed tvingas betala särskilda avgifter till 

staten för ej verkställda beslut, alternativt erbjuda plats på vobo. 

Även utan att införa biståndsbedömt trygghetsboende har kommunerna 

möjligheter att styra tillgången på bostäder för äldre via de kommunala 

bostadsbolagen. 

Ett biståndsbedömt trygghetsboende kan med tiden alltmer komma att likna ett 

vård- och omsorgsboende om personer vill bo kvar på trygghetsboendet även 

om deras vårdbehov ökar. 

Det finns dock ett fortsatt behov av att arbeta för att det byggs fler 

trygghetsbostäder på den ordinarie bostadsmarknaden.                

Beslutsunderlag 

1. Utredning biståndsbedömt trygghetsboende                            

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-10-23. 
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Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre 

Sammanfattning 

Vård- och äldrenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för att skapa ett biståndsbedömt trygghetsboende för äldre 

utifrån lagändringen som infördes den 2 april 2019. 

Lagändringen innebär inte någon ny befogenhet för kommunen men förtydligar 

att kommunen har möjligheten att inrätta särskilda boenden som är anpassade 

och utformade för äldre som har ett omvårdnadsbehov som understiger 

heldygnsvård, men som inte längre upplever det som tryggt att bo kvar i det 

egna hemmet, samt att bryta den isolering som många äldre som bor kvar 

hemma lider av. 

Det finns behov av alternativa och tillgängliga bostäder för äldre. Det finns 

belägg för att det har en förebyggande effekt och att behov av vård- och 

omsorgsboende kan skjutas upp om fler fick möjlighet att bo på 

trygghetsboende.  

Om Vård- och äldrenämnden beslutar att införa boendeformen behöver 

nämnden säkerställa att det finns tillräckligt många lägenheter för att tillgodose 

behovet. Det är behoven som styr besluten, inte tillgången på lägenheter. 

Nämnden kan hamna i en situation där den behöver bevilja fler platser än den 

kan verkställa och därmed tvingas betala särskilda avgifter till staten för ”ej 

verkställda beslut”, alternativt erbjuda plats på vobo. 

Även utan att införa biståndsbedömt trygghetsboende har kommunerna 

möjligheter att styra tillgången på bostäder för äldre via de kommunala 

bostadsbolagen och även genom att reglera hyror, insatser och regler för dessa 

boendeformer. 

I dagsläget finns inget färdigt koncept för biståndsbedömt trygghetsboende att 

dra lärdom av. Det saknas ännu vägledning från Socialstyrelsen kring hur den 

nya boendeformen ska hanteras.  

Besittningsskydd och kvarboendeprincip är centralt för äldres normalisering i 

samhället. Dessa principer gäller alltjämt och även i biståndsbedömt 

trygghetsboende. Problem uppstår om den äldres behov efter en tid blir mer 

omfattande inte vill flytta till en boendeform som bättre svarar mot de aktuella 

behoven. Om personerna inte vill flytta riskerar trygghetsboendena att mer och 

mer likna vård- och omsorgsboende. 
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Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre 

1 Inledning och uppdrag 

Vård- och äldrenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för att skapa ett biståndsbedömt trygghetsboende för äldre1. 

Utredningen ska redovisas för nämnden i oktober 2019. 

 Bakgrund 

Den 2 april 2019 infördes en ändring i socialtjänstlagen. Lagändringen syftar till 

att tydliggöra kommunernas möjlighet att inrätta särskilda boenden som är 

anpassade och utformade för äldre som har ett vårdnadsbehov som understiger 

heldygnsvård, men som inte längre upplever det som tryggt att bo kvar i det 

egna hemmet, samt att bryta den isolering som många äldre som bor kvar 

hemma lider av.2  

Det finns, enligt regeringens mening, ett behov av att tillskapa ett mer varierat 

utbud av bostadslösningar med olika servicegrad. Det kan öka tryggheten hos 

de äldre som har ett visst omvårdnadsbehov men som samtidigt önskar klara 

sig själva i så hög utsträckning som möjligt. 3 

Den nya lydelsen i socialtjänstlagen:  

Kommunen får även inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som främst 

behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har 

behov av att bryta oönskad isolering. (SoL 5 kap 5 §.)  

Lagändringen innebär inte någon ny befogenhet för kommunen men förtydligar 

att kommunen har denna möjlighet4. 

På nationell nivå har antalet bostäder i särskilda boendeformer för äldre 

minskat under flera år. Till en del är utvecklingen en följd av förbättrade 

möjligheter att bo kvar i ordinärt boende för dem med stora behov av vård och 

omsorg. Olika lösningar i form av s.k. välfärdsteknik har underlättat denna 

utveckling. Mellan 2008 och 2014 har andelen äldre över 80 år som bor i särskilt 

boende minskat från 15,6 procent till 13 procent eller från 76 971 personer till 

65 056 personer, enligt Socialstyrelsens lägesrapport Vård och omsorg om äldre 

2016.  

Enligt Boverket bedömer 109 kommuner att de för närvarande har brist på 

särskilda boenden och inte kan tillgodose behovet av denna boendeform. Det 

framgår också av Boverkets Bostadsmarknadsenkät från 2016 att det saknas 

bostäder och boendemiljöer inom det ordinarie bostadsbeståndet som är väl 

anpassade till äldre människors behov t.ex. i fråga om god tillgänglighet.  

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har i en undersökning funnit att 

önskemålen hos den åldrande befolkningen visar på tydliga preferenser för s.k. 

serviceboende, dvs. en mer självständig lägenhet för personer med olika former 

                                                      
1 Vård- och äldrenämnden 2019-03-26, § 78 
2 Prop 2017/18:273 
3 Prop 2017/18:273 s. 22 
4 Lagrådet yttrande 
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av funktionsnedsättningar som klarar av ett mer självständigt boende och inte 

behöver så mycket stöd och service att en gruppbostad är nödvändig.5 

2 Bostäder för äldre på nationell nivå 

Det finns olika boendeformer som är särskilt inriktade för äldre, både sådana 

som kräver biståndsbeslut av socialtjänsten, men också andra som inte gör det. 

I socialtjänstlagen anges att kommunen ska inrätta ”särskilda boendeformer för 

äldre” som behöver särskilt stöd. Vidare anges, i och med den nya 

formuleringen i socialtjänstlagen, att kommunen ”får” inrätta andra 

boendeformer för äldre som inte har lika omfattande vårdbehov.  

Begrepp som seniorbostäder och trygghetsbostäder avser vanligtvis de 

boendeformer som upplåtits med statligt stöd. Samlingsbegreppet för detta är 

hyresbostäder för äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden enligt Förordning 

2016:848 om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre 

personer. För att få statligt stöd krävs att bostäderna uppfyller de villkor som 

definieras i förordningen. 

För att få tillgång till seniorbostäder och trygghetsbostäder krävs i regel 

exempelvis kötid eller eget kapital, beroende på bostadsform. Därför bedömer 

regeringen att särskilda boendeformer även fortsättningsvis kommer att 

efterfrågas av dem som inte kan få tag i ett tryggt boende på den ordinarie 

bostadsmarknaden.6 

I Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer, SOU 2017:21, 

menar utredaren att behov av gemenskap och trygghet kan tillgodoses genom 

utveckling av den ordinarie bostadsmarknaden och med insatser i hemmet, 

utveckling av sociala aktiviteter i kommunens och i civilsamhällets regi, samt 

utveckling av annat stöd för att underlätta ett liv i gemenskap med andra. 

Utredaren menar vidare att problematiken kring oro, ångest och ensamhet är så 

komplex att det inte skulle lösas med hjälp av att fler boendeformer inrättas. I 

stället kan kommunerna bevilja biståndsbedömd dagverksamhet och erbjuda 

olika former av öppna verksamheter för äldre personer, ibland i kombination 

med stödpersoner som hjälper den äldre att komma till träffpunkter och 

liknande sociala aktiviteter. Hit kan också räknas kommunernas samverkan med 

och stöd till olika former av sociala aktiviteter, träffpunkter, väntjänst och 

liknande som ordnas av pensionärsorganisationer, föreningar, trossamfund och 

andra aktörer. Den formen av insatser kan vara mer passande än att flytta till en 

ny bostad. Utveckling av bostäder med inriktning på äldre personer, såsom 

trygghetsboende och seniorbostäder bör ligga inom den generella 

bostadspolitiken. 7 

Regeringen har i september 2019 gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga 

behoven av och tillgången till särskilda boendeformer för äldre. Syftet med 

uppdraget till Socialstyrelsen är att få en lägesbeskrivning och förslag på hur 

                                                      
5 Prop 2017/18:273 s. 20 
6 Prop 2017/18:273 s. 22 
7 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer, SOU 2017:21 
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behoven av särskilda boendeformer för äldre kan följas framöver. I uppdraget 

ingår också att analysera vad som utmärker de kommuner som inte har brist på 

särskilda boenden 

 Hyresbostäder för äldre på den ordinarie 
bostadsmarknaden 

Med hyresbostäder för äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden 

menas - enligt förordning (2016:848) - bostadslägenheter och utrymmen för de 

boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation som främjar gemenskap och 

trygghet. För att en hyresvärd, bostadsbolag eller liknande ska få ekonomiskt 

stöd krävs att bostäderna uppfyller kriterierna i förordningen. I anslutning till 

sådana bostadslägenheter och utrymmen ska det dagligen finnas personal som 

på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider, eller ska det finnas 

tillgång till andra gemensamma tjänster. Bostäderna kan vara hyresrätt eller 

kooperativ hyresrätt. Ålderskriterierna för att få dessa bostäder kan variera 

mellan olika bostadsbolag och i olika kommuner men det är ett krav att 

bostäderna ska innehas av personer som är minst 65 år. När det gäller makar, 

sambor eller syskon räcker det att en av personerna har fyllt 65 år.8 

Exempel på bostäder är trygghetsbostäder och seniorbostäder. 

2.1.1 Trygghetsboende och seniorboende  

Trygghetsboenden är avsedda för äldre som bedöms vara för friska för äldre-

boende men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt 

nuvarande hem. Seniorboende är en boendeform för personer som är eller 

kommer att bli pensionärer inom en snar framtid.9  

Trygghetsboende och seniorboende är funktionellt utformade på liknande sätt 

med gemenskapslokaler, bovärd eller liknande, och trygghetslarm. I vissa fall är 

det liten eller ingen skillnad mellan ett seniorboende och ett trygghetsboende. 

Åldersgränsen för att få flytta till ett trygghetsboende är dock ofta högre än för 

seniorboenden.   

Trygghetsboende kan exempelvis erbjuda gemensamma måltider, kulturella 

aktiviteter och umgänge.  

På ett seniorboende ordnas ofta gemensamma aktiviteter såsom exempelvis 

bridgekvällar, snickarkurser, studiecirklar eller gemensamt fika. Seniorbostäder 

finns både som hyresrätter och bostadsrätter. Stöd och hjälp i form av 

hemtjänst kan erbjudas efter sedvanlig behovsbedömning. 

Socialtjänstförordningens bestämmelse om krav på tillgång till personal dygnet 

runt utifrån den enskildes aktuella behov gäller inte för trygghetsbostäder eller 

seniorbostäder. 

 Särskilt boende (vård- och omsorgsboende) 

Särskilt boende (i Borås kallat vård- och omsorgsboende eller vobo) beviljas 

som bistånd efter individuell behovsbedömning. Om det kan konstateras att 

                                                      
8 Förordning (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre 
personer 
9 Prop 2017/18:273 s. 20 
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den enskilde har behov av stöd och hjälp för att uppnå en skälig levnadsnivå, 

och behoven inte kan tillgodoses på annat sätt, har den enskilde rätt till bistånd 

(4 kap. 1 § SoL). Bistånd kan bl.a. ges i form av plats i särskilt boende.  

De främsta anledningarna för att bevilja särskilt boende i dag är att den enskilde 

har behov av vårdinsatser dygnet runt till följd av långvariga fysiska sjukdomar, 

har behov av tillsyn och annan hjälp dygnet runt till följd av demenssjukdom 

eller har behov av palliativ vård i livets slutskede. Plats på särskilt boende kan 

även beviljas om den enskilde upplever stor otrygghet. 

Den fasta bemanningen är vanligtvis hög och därmed blir kostnaden också 

mycket hög per plats, vilket gör att det kan vara svårt att motivera att någon 

som inte har så omfattande behov får en plats.10 

Särskilda boenden ska vara utformade och utrustade så att den boende kan 

fortsätta leva ett så självständigt liv som möjligt samt krav på att de tjänster som 

den enskilde behöver ska kunna ges under alla tider på dygnet. Ytterligare ett 

uttalat krav är att det ska finnas tillgång till personal som dels kan bedöma när 

social eller medicinsk vård krävs, dels också kan svara för att sådan ges11. 

3 Biståndsbedömt trygghetsboende enligt nya lagen 

Genom lagändringen som infördes den 2 april 2019 förtydligas kommunernas 

möjlighet att inrätta biståndsbedömda trygghetsboenden. Som beskrivits ovan 

innebär det inte någon ny befogenhet för kommunen, men det förtydligas att 

kommunen har denna möjlighet. Lagen innebär däremot en reglering för denna 

typ av boenden avseende andra frågor än möjligheten att inrätta dem, så som 

mervärdesskattefrågor, möjligheterna att ta ut avgifter och krav på tillstånd och 

tillsyn. Den nya lagen skapar en sammanhållen reglering för det fall en kommun 

väljer att inrätta ett sådant boende. 

För ett biståndsbedömt trygghetsboende gäller delvis andra krav än för övriga 

hyresbostäder för äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden 

(trygghetsbostäder och seniorbostäder). 

 Socialtjänstförordningens bestämmelse om krav på tillgång till personal 

dygnet runt gäller inte för biståndsbedömt trygghetsboende. I stället ska 

stöd och hjälp i form av hemtjänst kunna erbjudas efter sedvanlig 

behovsbedömning, i likhet med vad som gäller för ordinärt boende och 

trygghets- och seniorbostäder 

 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer 

omfattar inte biståndsbedömt trygghetsboende. Kommunen ska 

däremot få erbjuda hemsjukvård 

 Det finns inte några uttalade krav på utformning av lokalerna 

                                                      
10 Prop 2017/18:273 s. 21 
11 Prop 2017/18:273 s. 21 
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Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre 

 För att få bedriva yrkesmässig verksamhet i form av biståndsbedömt 

trygghetsboende krävs tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO). IVO har även tillsynsansvar 

 Ett biståndsbedömt trygghetsboende ska exempelvis kunna erbjuda 

gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge 

 Parbogaranti gäller 

 Kvarboendeprincipen gäller 

 Upplåtelse av en plats i biståndsbedömt trygghetsboende torde i 

normalfallet ses som ett hyresförhållande med samma regler för 

besittningsskydd etc. som i andra hyresförhållanden 

 Socialtjänstlagens bestämmelser om särskilda avgifter för ej verkställda 

beslut gäller även för beslut om biståndsbedömt trygghetsboende som 

inte verkställts 

 Omfattas av bestämmelserna om rätt till momsersättning (4 § lagen 

(2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, 

landsting, kommunalförbund och samordningsförbund) 

 Besittningsskydd ska gälla, men enligt regeringens proposition bör 

kommunerna ha möjlighet att avtala bort besittningsrätten  

Om den äldres behov efter en tid blir mer omfattande bör han eller hon 

motiveras till att flytta till en boendeform som bättre svarar mot de aktuella 

behoven. 

3.1.1 Brukarens avgifter 

Hur hyran eller avgiften konstrueras påverkar den boendes kostnader, men 

även vilken kostnadstäckning kommunen skulle kunna räkna med vid ett 

införande av biståndsbedömt trygghetsboende. 

Avgörande för om en upplåtelse av bostad i särskilt boende ska anses utgöra ett hyresavtal 

i hyreslagens mening, är om upplåtelsen ingår som ett underordnat moment i vården 

och/eller servicen eller inte. För att hyreslagen ska vara tillämplig vid en upplåtelse av 

bostad i särskilt boende måste det alltså finnas ett hyresförhållande. Regeringen anger i 

propositionen att hyreslagens bestämmelser om hyra torde vara tillämpliga i denna 

boendeform.  

I de fall hyreslagens bestämmelser inte skulle anses bli tillämpliga för en plats i ett 

biståndsbedömt trygghetsboende gäller enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) att 

kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de 

tillhandahåller.12 

Kommunen får enligt grunder som kommunen bestämmer ta ut skäliga avgifter 

som inte överstiger kommunens självkostnader.13 

                                                      
12 Prop 2017:18/273 s. 39 
13 SoL 8 kap 2 § 
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Högkostnadsskyddet innebär att för plats i sådant särskilt boende som avses i 5 

kap. 5 § andra stycket SoL får den enskildes avgifter enligt 8 kap. 5 § SoL per 

månad för år 2018 uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp i de fall 

boendekostnaden inte i stället ska fastställas som hyra. 

Högkostnadsskydd i form av en högsta avgift för bostad i särskilt boende gäller 

i de fall boendekostnaden inte omfattas av hyreslagens regler. Om det är ett 

hyresförhållande eller inte får bedömas i varje enskilt fall. I praxis har domstolar 

bedömt att det ofta kan vara fråga om hyra om man har ett eget rum eller 

lägenhet, men inte om man bara upplåter en del av ett rum. Det är också av 

betydelse för bedömningen om omvårdnaden är mycket omfattande eller inte. 

Om omsorgsbehovet är mycket stort anses själva boendet vara av underordnad 

betydelse. Förekomsten av ett hyresavtal har också betydelse för bedömningen.  

Det är mycket vanligt att en person som bor i t.ex. särskilt boende för äldre 

betalar hyra för själva bostaden. Den vård och omsorg personen sedan erhåller i 

det särskilda boendet får kommunen ta ut en avgift för och dessa avgifter styrs 

av reglerna i 8 kap. SoL. Då gäller också högkostnadsskydd m.m. 

När det gäller biståndsbedömda trygghetsboenden skulle just det faktum att 

själva omsorgen/vården inte ska vara så omfattande tala för att det kan anses 

vara ett hyresförhållande (förutsatt att det finns hyreskontrakt, att det rör egna 

rum/egen lägenhet etc)14. 

Detta innebär att hyran på ett biståndsbedömt trygghetsboende torde regleras 

av hyreslagen och att högkostnadsskydd inte gäller. Hyresgästen skulle därmed 

få betala den hyra som kommunen väljer att ta ut. 

4 Andra kommuner 

Mölndal utreder frågan om att införa biståndsbedömt trygghetsboende men har 

inte fattat beslut. Mölndal har våren 2019 undersökt samtliga kommuner i 

Göteborgsregionen och ingen av den 13 kommunerna hade då utrett, beslutat 

om eller påbörjat införande av biståndsbedömt trygghetsboende.  

Kalmar beslutade först att införa biståndsbedömt trygghetsboende, men har nu 

skjutit vidare utredning på framtiden. 

Eslöv utreder införande av biståndsbedömt trygghetsboende och har ställt 

frågan till samtliga Sveriges kommuner om det pågår arbetet eller utredning 

kring biståndsbedömt trygghetsboende. Av det fåtal svar de fått från kommuner 

som påbörjat översyn av biståndsbedömt trygghetsboende verkar målgruppen 

och biståndskriterierna vara värda att fundera extra mycket över. Frågeställning 

fanns om personen ska ha beviljats och prövat andra insatser, utan att uppnå 

trygghet, innan biståndsbedömt trygghetsboende beviljas. 

I Uppsala har inte beslut fattats om biståndsbedömt trygghetsboende (juli 

2019), men förvaltningen föreslår nämnden att tillsvidare avstå från att införa 

denna boendeform. Istället görs bedömningen att det behövs en utbyggnad av 

                                                      
14 Socialstyrelsens jurist 2019-07-04 
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alternativ för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden i kommunen, i form av 

trygghetsbostäder och seniorbostäder. 

5 Förutsättningar i Borås 

 Borås Stads regler för trygghetsbostäder 

Borås Stad har regler för trygghetsbostäder fastställda 22 november 2017. Då 

reglerna anger vissa kriterier för vad ett trygghetsboende ska omfatta enligt 

Borås Stad, är det relevant att kortfattat beskriva det här.  

Reglerna definierar vad fastighetsägare och hyresvärdar behöver uppfylla för att 

erhålla kommunala bidrag. Borås Stad ger bidrag för gemensamhetslokal i 

trygghetsbostäder, samt anställer och bekostar en aktivitetssamordnare.  

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

trygghetsbostäder ska inte förväxlas med Borås Stads regler. 

Borås Stads regler för trygghetsbostäder är: 

 En boendeform i lägenhet med eget hyreskontrakt som den enskilde 

söker och hyr via fastighetsägare.  

 Fastighetsägaren ansvarar för en särskild kö till lägenheterna. 

 Minst en person i hushållet ska vara 70 år eller äldre  

 Boendet ska ha utrymmen som ger de boende möjlighet till 

gemensamma måltider, samvaro, hobby och rekreation 

 Kopplad till boendet finns en aktivitetssamordnare som dagligen kan 

stödja de boende under vissa tider 

Trygghetsbostäder är inte en biståndsprövad insats. Men i Borås Stad tillämpas 

en regel där Vård- och äldrenämnden kan utfärda intyg som ger förtur i kön för 

personer som bedöms ha ett behov av trygghetsboende. Intyget är inte ett 

myndighetsbeslut som är överklagningsbart. 

Kriterierna för förtur är: 

 Person som varit medboende i vård- och omsorgsboende och önskar flytta 

från boendet vid partnerns dödsfall 

 Svår känsla av otrygghet som hämmar livsföringen i övrigt 

 Alternativ till en omfattande bostadsanpassning i den ordinära 

bostaden, där den enskilde samtycker till byte av bostad  

 Stort behov av byte av bostad, men har inte det omvårdnadsbehov som 

berättigar till bistånd i form av vård- och omsorgsboende 

I reglerna för trygghetsboenden anges även vissa krav på utformningen av 

lägenheterna. Vård- och äldrenämnden har under hösten 2019 reviderat 

reglerna genom en översyn av bl.a. tillgänglighetskraven i syfte att möjliggöra 

för fastighetsägarna att kunna bygga trygghetsbostäder till ett rimligt pris. 
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 Tillgång och efterfrågan 

Efterfrågan på trygghetsbostäder är stor. Enligt befolkningsprognosen för 

Borås Stad kommer antalet äldre öka de kommande åren. Detta medför en 

ökad efterfrågan på omsorgsinsatser och även bostäder för äldre. 

Beläggningsgraden på vård- och omsorgsboende är hög, det råder brist på 

platser och staden planerar att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende med 80-

90 platser. 

Tabell 1. Befolkningsprognos Borås Stad till år 2035 baserad på förändringen mellan 2017 och 

2018. Den procentuella förändringen baseras på 2018 års befolkningsantal. 

Ålder 2017 2018 2020 2025 2030 2035 Ökning 
i % 
2018 – 2035 

0-49 70 073 70 856 72 700 77 155 81 491 85 233 20% 

50-54 19 631 19 931 20 338 21 271 21 475 21 977 10% 

65-79 15 380 15 572 15 827 15 970 16 707 18 180 17% 

80-89 4 826 4 862 5 018 6 091 6 989 7 014 44% 

90-w 1 116 1 123 1 141 1 201 1 334 1 759 57% 

Summa 111 026 112 344 115 023 121 689 127 997 134 164 19% 

 

I ägardirektiven för de kommunala bostadsbolagen framgår att ”bolaget ska 

tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå”. Samtliga kommunala 

bostadsbolag utom Fribo (Fristadsbostäder) erbjuder idag 

trygghets/seniorbostäder. Fribo projekterar för att bygga trygghetsbostäder i 

Fristad och Viskaforshem projekterar i Viskafors. Dessa beräknas vara klara för 

inflytt under 2021. Det pågår även en diskussion med AB Bostäder om att 

bygga ett 30-tal trygghetsbostäder på Kyrkvägen i Brämhult och 40-50 

trygghetsbostäder i Regementsstaden.  

Det är för närvarande flera års kötid till de trygghets/seniorlägenheter som 

finns i Borås. Antalet personer som står i de olika köerna visar på att efterfrågan 

är stor, även om det inte ger hela bilden. Det kan vara samma personer som 

återkommer i olika köer och det är inte säkert att alla skulle beviljas 

biståndsbedömt trygghetsboende vid en behovsprövning.  

Som beskrivits ovan kan Vård- och äldreförvaltningen utfärda intyg till enskilda 

som myndighetsutövningen inom äldreomsorgen bedömt behöver förtur till att 

få ett trygghetsboende. Under perioden mars 2018 till augusti 2019 har totalt 43 

personer begärt intyg om förtur till trygghetsbostad. Av dessa har 17 fått ett 

intyg och resterande 26 har inte fått intyg. Verksamhetens bedömning är att allt 

fler vädjar om intyg eftersom det är lång kö till en trygghetsbostad.  

Tabell 2: Antal köande till trygghetsbostad eller seniorbostad hos olika bostadsbolag i Borås i 

juli 2019. 

Bostadsbolag/fastighet Antal köande 

AB Bostäder (kommunalt bolag) 700 
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Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre 

Skogslid och Blombacka (Riksbyggen) 160 

Viskaforshem (kommunalt bolag) 150 

Sandhultsbostäder (kommunalt bolag) 60 

Toarpshus (kommunalt bolag) 75 

Charmilla Ingen uppgift 

 

 Ekonomi 

Den som ska bygga eller bygga om bostäder för äldre personer kan få stöd som 

täcker en del av byggkostnaden15. I samband med budgetbehandlingen 2018 

beslutade riksdagen om olika riktade insatser inom äldreområdet, bl.a. ska 

anslaget användas för en utökning av investeringsstödet för äldrebostäder med 

300 miljoner kronor. Utökningen av stödet skulle enligt förslag gå just till 

biståndsbedömt trygghetsboende. Så blev det dock inte utan det får nu i stället 

användas till alla tre boendeformerna som kan få stöd: 

 ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre som ges med 

stöd av socialtjänstlagen 

 ny- eller ombyggnad av hyresrätter för äldre på den ordinarie 

bostadsmarknaden 

 anpassning av gemensamma utrymmen i hyres- eller bostadsrättshus. 

Bakgrunden torde vara att medlen måste användas under innevarande budgetår 

och att det troligen inte skulle finnas några projekt med biståndsbedömt 

trygghetsboende som skulle färdigställas under innevarande år.16 

Vilka kostnader som skulle belasta kommunen vid införande av 

biståndsbedömt trygghetsboende beror på vilka brukaravgifter kommunen 

beslutar om och vilka riktlinjer nämnden fastställer för insatsen då riktlinjerna 

till viss del avgör vilka behov som ska föreligga för att få insatsen beviljad. 

Som beskrivits ovan är det upp till kommunen att besluta om vilken hyra som 

ska gälla. Väljer kommunen en hyresnivå som täcker hela kostnaden så blir 

kostnaderna för kommunen begränsade till själva tillskapandet av bostäderna. 

En lägre hyra medför både löpande kostnader och kostnader för tillskapande. 

Idag står inga vård- och omsorgsboenden outnyttjade vilket innebär att inga 

nuvarande fastigheter skulle kunna ombildas till biståndsbedömt 

trygghetsboende varför det vid ett eventuellt beslut om införande sannolikt 

skulle behöva byggas helt nytt.  

Om behovet av biståndsbedömt trygghetsboende överstiger tillgången riskerar 

kommunen att behöva betala vite till staten för ej verkställda beslut.  

                                                      
15 Förordning om statligt stöd för att tillhandahålla bostäder för äldre personer, SFS 2016:848  
16 Boverkets jurist mejl 2019-08-12 
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Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre 

 Beslutsfattande och handläggning 

Vid ett införande av biståndsbedömt trygghetsboende behöver Vård- och 

äldrenämnden fastställa riktlinjer för insatsen för att säkerställa likvärdiga och 

rättssäkra bedömningar. 

6 Analys och rekommendationer 

Det behövs alternativa bostäder för äldre i samhället 

Det finns behov av alternativa och tillgängliga bostäder för äldre. Det finns 

belägg för att det har en förebyggande effekt och att behov av vård- och 

omsorgsboende kan skjutas upp om fler fick möjlighet att bo på 

trygghetsboende. Vid nyproduktion av bostäder finns krav på tillgänglighet, det 

innebär att även andra bostäder än trygghetsbostäder ger äldre förutsättningar 

att bo kvar i sitt ordinära boende om vårdbehoven ökar. Det planeras för nya 

trygghetsbostäder i Borås (bl.a. Fribo), men det är långa tidshorisonter. 

Risk för vite pga. brist på lägenheter 

Om boendeformen införs behöver nämnden säkerställa att det finns tillräckligt 

många lägenheter för att tillgodose behovet. Det är behoven som styr besluten, 

inte tillgången på lägenheter. Nämnden kan hamna i en situation där den 

behöver bevilja fler platser än den kan verkställa och därmed tvingas betala 

särskilda avgifter till staten för ej verkställda beslut, alternativt erbjuda plats på 

vobo. 

Kommunen har möjlighet att påverka tillgången 

Även utan att införa biståndsbedömt trygghetsboende har kommunerna 

möjligheter att styra tillgången på bostäder för äldre via de kommunala 

bostadsbolagen och även genom att reglera hyror, insatser och regler för dessa 

boendeformer.  

Erfarenheter och vägledning saknas 

I dagsläget finns inget färdigt koncept för biståndsbedömt trygghetsboende att 

dra lärdom av. Det saknas ännu vägledning från Socialstyrelsen kring hur den 

nya boendeformen ska hanteras.  

Besittningsskydd och kvarboendeprincip 

Besittningsskydd och kvarboendeprincip är centralt för äldres normalisering i 

samhället. Dessa principer gäller alltjämt och även i biståndsbedömt 

trygghetsboende. Problem uppstår om den boendes vårdbehov ökar, och bättre 

skulle tillgodoses på ett vård- och omsorgsboende, men den boende inte vill 

flytta. Som lösning på detta anför regeringen att ”fokus bör ligga på att 

motivera den äldre att flytta till ett särskilt boende som bättre svarar mot de 

behov han eller hon har”. Om personerna inte vill flytta riskerar 

trygghetsboendena att mer och mer likna vård- och omsorgsboende. 

Risk för otydlighet i boendeformen 

Erfarenheterna från projektet trygghetsboende plus som genomfördes i Borås 

Stad under 2018 (där ett par trygghetsbostäder inrymdes i ett vobo) visar att 

brukare och anhöriga har svårt att skilja innebörden i olika boendeformer som 
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Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre 

bedrivs i samma fastighet. Förvaltningen ser en risk i att hyresgästerna förväntar 

sig att kunna få omfattande vård- och omsorg i ett biståndsbedömt 

trygghetsboende.  

Vård- och äldreförvaltningen ser flera skäl till att avråda nämnden från att i 

nuläget införa trygghetsboende som en biståndsbedömd insats. Förvaltningen 

ser behov av att invänta tydligare rättsläge. Det finns dock ett fortsatt behov av 

att arbeta för att det byggs fler trygghetsbostäder på den ordinarie 

bostadsmarknaden. 
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Regler för förenklat beslutsfattande inom 

äldreomsorgen 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att skicka förslag på regler för förenklat 

beslutsfattande på remiss till sociala omsorgsnämnden och lokala 

pensionärsrådet.  

Sammanfattning 

Den 1 juli 2018 infördes bestämmelsen om förenklat beslutsfattande i 

socialtjänstlagen 4 kap. 2a§. Syftet är att ge kommuner möjlighet att bevilja äldre 

personer insatser inom äldreomsorg på ett enklare sätt. 

Förenklat beslutsfattande har inte som syfte att utöka omfattningen av insatser 

som i annat fall beviljas enligt traditionellt beslutsfattande med ansökan, 

utredning och beslut. 

Vård- och äldrenämnden avser att införa förenklat beslutsfattande för 

insatserna stöd med städning från 80 år, stöd med tvätt från 80 år, och digitalt stöd från 

75 år, i enlighet med föreslagna regler.  

Förenklat beslutsfattande ska tillämpas från och med 1 april 2020.              

Ärendet i sin helhet 

Den 1 juli 2018 infördes bestämmelsen om förenklat beslutsfattande i 

socialtjänstlagen 4 kap. 2a§. Bestämmelsen har innebörden att socialnämnden 

utan föregående behovsprövning får erbjuda hemtjänst till äldre personer. 

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

äldreomsorg på ett enklare sätt. Det är frivilligt för kommunerna att tillämpa 

förenklat beslutsfattande. 

Förenklat beslutsfattande har inte som syfte att utöka omfattningen av insatser 

som i annat fall beviljas enligt traditionellt beslutsfattande med ansökan, 

utredning och beslut. 

Socialtjänstlagens intentioner att insatserna ska stärka individens förmågor är 

alltjämt vägledande.  

Vård- och äldrenämnden avser att införa förenklat beslutsfattande för 

insatserna stöd med städning från 80 år, stöd med tvätt från 80 år, och digitalt stöd från 

75 år.  
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Förenklat beslutsfattande ska tillämpas från och med 1 april 2020. 

Motivering till valda insatser och ålderskriterier 

Den 17 juni 2019 tog vård- och äldrenämnden del av förvaltningens utredning 

av förutsättningar och konsekvenser av förenklat beslutsfattande inom 

äldreomsorgen (dnr. 2019-00145). Utredningen utgjorde ett kunskapsunderlag 

med ekonomiska beräkningar, analys och rekommendationer.  

Vård- och äldrenämnden har därefter valt att begränsa förenklat beslutsfattande 

till serviceinsatserna stöd med städning och stöd med tvätt, och insatsen digitalt 

stöd som syftar till att öka digitaliseringen och förebygga ett digitalt och socialt 

utanförskap bland seniorer.  

Den föreslagna omfattningen av insatserna utgår från samma omfattning som 

beviljas när insatserna behovsprövas. 

Ålderskriterierna för insatserna stöd med städning och stöd med tvätt motiveras 

genom att det vid den åldern sker en tydlig ökning av andelen boråsare som 

ansöker om hemtjänst, och att en liten andel får avslag. Andelen personer 80 år 

och äldre som har insatser av hemtjänsten är högre jämfört med åldersgruppen 

65–79 år. Det visar att det finns en tydlig skillnad mellan dessa båda gruppers 

behov. 

Ålderskriterierna för insatsen digitalt stöd motiveras genom att äldre över 75 år 

är den i särklass största gruppen som använder internet sällan eller inte alls.  

Handläggning och dokumentation 

Ett erbjudande om hemtjänstinsatser enligt förenklat beslutsfattande ska 

föregås av viss information till den äldre personen. Innan erbjudandet ska den 

äldre informeras om:  

 i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka 

utförandet av insatserna, 

 på vilket sätt kommunen följer upp insatserna, och 

 rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. 

Beslutet behöver endast innehålla information om de insatser, enligt 

kommunens regler, som den enskilde önskar och som kommunen beviljar. Det 

blir sedan en fråga för den som utför hemtjänstinsatserna att tillsammans med 

den som beviljats hemtjänst att upprätta en genomförandeplan och bestämma 

hur insatserna ska genomföras inom de angivna ramarna.  

Beslutet ska dokumenteras enligt 11 kap. 5 och 6 §§. 

Verksamheterna hemtjänst, biståndshandläggning och förebyggande ska ta fram 

rutiner för de nya och förändrade moment som beslutet om införande av 

förenklat beslutsfattande innebär. 

Utförande 

Insatserna stöd med städning och stöd med tvätt omfattas av lagen om 

valfrihetssystem (LOV). Insatserna kan utföras av både den kommunala 
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hemtjänsten och privata LOV-företag och det är upp till den enskilde att göra 

detta val inför att en insats ska påbörjas.  

Digitalt stöd omfattas inte av LOV. Insatsen utförs av Borås Stads 

förebyggande verksamhet. 

Avgifter 

Insatserna stöd med städning och stöd med tvätt enligt förenklat 

beslutsfattande är avgiftsbelagda och följer ordinarie taxan som fastställs av 

kommunfullmäktige.  

Insatsen digitalt stöd föreslås vara avgiftsfri. 

Lokala pensionärsrådets synpunkter 

Lokala pensionärsrådet har tagit del av den utredning om förenklat 

beslutsfattande som gjordes av Vård- och äldrenämnden våren 2019. Lokala 

pensionärsrådet lämnade följande synpunkter på utredningen och de 

rekommendationer den innehåller, vid sammanträdet den 14 augusti 2019: 

- Pensionärsrådet ser positivt på utredningen och syftet med förenklat beslutsfattande. 

- Det är viktigt att värna om kompetensen. Med kompetens avses flera faktorer, bl.a 

språk. 

- Det är viktigt att inte ta resurser från områden som inte fungerar. 

- Införandet får inte kosta för mycket och det får inte tas resurser från någon annan 

del av verksamheten. 

- Det är viktigt att antalet medarbetare inom hemtjänsten som brukare får besök av 

inte ökar. Kontinuitet och att träffa samma personal är viktigt 

Ekonomiska konsekvenser  

Vård- och äldrenämndens bedömning är att införandet av förenklat 

beslutsfattande inom stöd med städning och stöd med tvätt inte kommer att 

medföra några kostnadsökningar då omfattningen av det som beviljas genom 

förenklat beslutsfattande är i nivå med det som beviljas genom traditionellt 

beslutsfattande. Det föreslagna ålderskriteriet (80 år) är i nivå med den ålder då 

behovet av insatser i form av hemtjänst ökar. Det är sannolikt att det blir 

samma personer som beviljas insatser genom förenklat beslutsfattande, som 

annars skulle beviljats insatser genom traditionell handläggning och 

behovsbedömt beslutsfattande.  

Kostnaderna för insatsen digitalt stöd inryms inom den befintliga förebyggande 

verksamheten då de befintliga seniorhälskonsulenterna ska utföra insatsen. 

Vård- och äldreförvaltningen ska redovisa volymer och kostnader för förenklat 

beslutsfattande till vård- och äldrenämnden regelbundet. 

Beslutsunderlag 

1. Regler för förenklat beslutsfattande 

2. Missiv regler för förenklat beslutsfattande inom äldreomsorgen                                
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Samverkan 

Samverkan vid FSG 2019-10-23 

Beslutet expedieras till 

1. Lokala pensionärsrådet 

2. Sociala omsorgsnämnden 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Regler för förenklat beslutsfattande inom äldreomsorgen 

1 Inledning 

Följande regler gäller förenklat beslutsfattande enligt socialtjänstlagen 4 kap. 

2a§, för äldreomsorgen i Borås Stad.  

Den 1 juli 2018 infördes bestämmelsen om förenklat beslutsfattande i 

socialtjänstlagen 4 kap. 2a§. Bestämmelsen har innebörden att socialnämnden 

utan föregående behovsprövning får erbjuda hemtjänst till äldre personer. 

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

äldreomsorg på ett enklare sätt. Det är frivilligt för kommunerna att tillämpa 

förenklat beslutsfattande. 

Förenklat beslutsfattande har inte som syfte att utöka omfattningen av insatser 

som i annat fall beviljas enligt traditionellt beslutsfattande med ansökan, 

utredning och beslut. 

Socialtjänstlagens intentioner att insatserna ska stärka individens förmågor är 

alltjämt vägledande.  

2 Insatser och omfattning 

Borås Stad tillämpar förenklat beslutsfattande för äldre personer folkbokförda i 

Borås Stad. Följande insatser omfattas: 

- stöd med städning 

- stöd med tvätt 

- digitalt stöd 

Beviljat stöd ska utformas på ett sådant sätt att det ökar personens möjlighet att 

leva ett självständigt liv. Den enskilde ska få förutsättningar att ha inflytande 

över hur beviljade insatser planeras och utförs. 

Omfattningen av insatserna baseras på ett genomsnittligt behov.   

Besluten är tidsbegränsade och gäller i ett år då en uppföljning senast ska göras. 

 Stöd med städning 

Stöd med städning kan beviljas utifrån förenklat beslutsfattande för personer 

från 80 år folkbokförda i Borås Stad. Vid hushållsgemenskap ska den som 

ansöker vara minst 80 år.  

Stöd med städning beviljas en gång per hushåll var tredje vecka, och omfattar 

två rum och kök, hall och toalett. För insatsen debiteras avgift enligt gällande 

taxa. 

Stöd med städning omfattar även fönsterputsning och avfrostning av kyl och frys 

max två gånger per år.  

I de fall den enskilde har behov av städning utöver det som kan beviljas enligt 

reglerna för förenklat beslutsfattande överförs hela ärendet till att hanteras 

inom ramen för traditionellt beslutsfattande enligt 4 kap. 1§. 
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Regler för förenklat beslutsfattande inom äldreomsorgen 

Insatsen ska utföras tillsammans med den enskilde, som också ska delta i 

städningen utifrån egen förmåga. 

Större insatser som sanering, storstädning, flyttstädning eller städning av källare 

beviljas inte. Utesysslor som snöskottning eller gräsklippning beviljas inte. 

 Stöd med tvätt 

Stöd med tvätt kan beviljas utifrån förenklat beslutsfattande för personer från 

80 år folkbokförda i Borås Stad. Vid hushållsgemenskap ska den som ansöker 

vara minst 80 år. 

Stöd med tvätt beviljas en gång per hushåll varannan vecka, och omfattar även 

renbäddning. För insatsen debiteras avgift enligt gällande taxa. 

I de fall den enskilde har behov av stöd med tvätt utöver det som kan beviljas 

enligt reglerna för förenklat beslutsfattande överförs hela ärendet till att 

hanteras inom ramen för traditionellt beslutsfattande enligt 4 kap. 1§. 

Insatsen ska utföras tillsammans med den enskilde, som också ska delta i 

tvättmomentet utifrån egen förmåga. 

Handtvätt, mangling, strykning av underkläder och lakan samt tvätt av mattor 

beviljas inte. 

 Digitalt stöd  

Digitalt stöd kan beviljas utifrån förenklat beslutsfattande för personer från 75 

år folkbokförda i Borås Stad.  

Digitalt stöd kan uppgå till max 8 timmar per person och år, fördelat på max 

fyra tillfällen. Om två personer i en hushållsgemenskap ansöker om digitalt stöd 

kan det beviljas med max 12 timmar per år, fördelat på max sex tillfällen. Båda 

ska vara minst 75 år. Insatsen är avgiftsfri. 

Insatsen beviljas inte enligt 4 kap. 1§.  

Digitalt stöd ska ge praktisk vägledning i olika tjänster och 

användningsområden såsom inköp online, möjligheter att upprätthålla sociala 

kontakter och delta i aktiviteter i och utanför hemmet. Insatsen ska ge 

individuellt utformad baskunskap om, och introduktion i, digitaliseringens 

grundläggande möjligheter. Insatsen ska även ge information om välfärdsteknik 

generellt, och dess möjligheter till delaktighet och självständighet. 

Digitalt stöd omfattar inte stöd eller rådgivning vid inköp av teknisk produkt. 

Inte heller installation, support eller reparation av produkter som inte fungerar. 

3 Motivering till valda ålderskriterier 

Ålderskriterierna för insatserna stöd med städning och stöd med tvätt motiveras 

genom att det vid 80 års ålder sker en tydlig ökning av andelen boråsare som 

erhåller hemtjänst, och att en liten andel får avslag. Andelen personer 80 år och 

äldre som har insatser av hemtjänsten är högre jämfört med åldersgruppen 65–
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Regler för förenklat beslutsfattande inom äldreomsorgen 

79 år. Det visar att det finns en tydlig skillnad mellan dessa båda gruppers 

behov. 

Ålderskriterierna för insatsen digitalt stöd motiveras genom att personer över 

75 år är den i särklass största gruppen som använder internet sällan eller inte 

alls. Utbildning i och användning av digital teknik och internet kan minska 

ensamhet hos äldre och ett eventuellt digitalt och socialt utanförskap. 

4 Utförare och LOV (lagen om valfrihetssystem) 

Insatserna stöd med städning och stöd med tvätt omfattas av LOV. Insatserna 

kan utföras av både den kommunala hemtjänsten och privata LOV-företag och 

det är upp till den enskilde att göra detta val inför att en insats ska påbörjas.  

Digitalt stöd omfattas inte av LOV. Insatsen utförs av Borås Stads 

förebyggande verksamhet. 
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Remiss: Regler för förenklat beslutsfattande inom 

äldreomsorgen, remissunderlag 

 

Remissinstanser 

1. Sociala omsorgsnämnden 

2. Vård- och äldrenämndens lokala pensionärsråd 

 

Remissvaren ska ha kommit in till vård- och äldrenämnden senast den  

2019-11-22. Remissvaren skickas i elektronisk form till 

VAN.diarium@boras.se gärna i både word- och pdf-format och med filnamn 

som innehåller remissinstansens namn. Ange diarienummer VAN 2019-00212 

och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande ska innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för vård- och äldrenämnden. 

Yttranden ska alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar ska alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag ska inte sändas. 

Johan Norbelie 
Handläggare 
033 355306

mailto:VAN.diarium@boras.se
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Sammanslagen riktlinje för vård- och omsorgsboende, 

hemtjänst och korttid samt regler för hemvårdsbidrag 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att översända förslag till ”Riktlinjer för 

hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsvistelse och regler för 

hemvårdsbidrag” till Kommunstyrelsen.         

Ärendet i sin helhet 

Vård- och äldrenämnden har under 2017 och 2018 tagit fram separata riktlinjer 

för hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt korttidsvistelse. Riktlinjerna för 

hemtjänst och vård- och omsorgsboende upphör att gälla den 31 december 

2019 och då är förslaget att i samband med detta slå samman riktlinjerna till ett 

gemensamt dokument som även omfattar riktlinjen för korttidsvistelse och 

regler för hemvårdsbidrag. Riktlinjerna utgår från Socialtjänstlagens intentioner. 

I Borås Stad innehåller riktlinjer ingen lagtext, utan anger den politiska 

viljeinriktningen. Enligt Borås Stads program för styr- och ledningssystem, 

innehåller riktlinjer rekommenderade sätt att agera.  

Riktlinjer används inte för att kommunicera till medborgarna vad de kan 

förvänta sig av äldreomsorgen i Borås Stad. Denna kommunikation görs på 

annat sätt, till exempel genom muntlig information från biståndshandläggare, 

genom broschyrer, hemsida och information på mötesplatser.    

Regler för hemvårdsbidrag är en del av Borås Stads anhörigstöd och ger 

möjlighet till ett ekonomiskt stöd som också innefattar möjlighet till 

regelbunden avlösning.  

Den 30 augusti 2019 beslutade Vård- och äldrenämnden att godkänna förslag 

till ”Riktlinje för vård- och omsorgsboende, hemtjänst och korttid samt regler 

för hemvårdsbidrag”. Förvaltningen gavs i uppdrag att vidare utreda reglerna 

kring hemvårdsbidrag, i syfte att tydliggöra reglerna i förhållande till jämställd, 

jämlik och likvärdig vård och omsorg. Förvaltningen kommer presentera förslag 

på förändring i de nuvarande reglerna för nämnden under 2020. I enlighet med 

nämndens beslut har förslaget skickats på remiss till Sociala omsorgsnämnden 

och Vård- och äldrenämndens pensionärsråd som har beretts möjlighet att 

inkomma med yttranden.                
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Beslutsunderlag 

1. Remissammanställning 

2. Förslag till Riktlinje för vård- och omsorgsboende, hemtjänst och korttid 

samt regler för hemvårdsbidrag                                

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-10-23 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Sammanslagen riktlinje för vård- och omsorgsboende, 

hemtjänst och korttid samt regler för hemvårdsbidrag 

Inkomna yttranden i sammanfattning  

Nämnder 

Sociala omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslag till sammanslagen riktlinje för vård- 

och omsorgsboende, hemtjänst och korttid samt regler för hemvårdsbidrag.  

Bolag och Råd 

 

Vård- och äldrenämndens pensionärsråd 

Inget yttrande har inkommit.  
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Inledning 
 
Borås Stads riktlinjer för hemtjänst, korttidsvistelse och vård- och omsorgsboende utgår från 
socialtjänstlagens intentioner. Riktlinjen vänder sig till personer som på grund av ålder eller 
funktionsnedsättning har svårt att klara sin dagliga livsföring, behöver hjälp och stöd och inte kan 
få det tillgodosett på annat sätt.  
 
Riktlinjerna syftar till att uppnå likvärdiga bedömningar. Det görs dock alltid en individuell 
bedömning utifrån skälig levnadsnivå. Beviljat stöd ska utformas på ett sådant sätt att det ökar 
personens möjlighet att leva ett självständigt liv. Den enskilde ska få förutsättningar att ha 
inflytande över hur beviljade insatser planeras och utförs. Personen som beviljas stöd ska så långt 
som möjligt delta i utförandet av insatserna.  
 
Välfärdsteknik är ett alternativ till hur insatsen kan utföras och ska bidra till att den enskilde 
behåller sin självständighet och integritet. 
 
I riktlinjen finns även regler för hemvårdsbidrag som är ett ekonomiskt stöd som också innefattar 
möjlighet till regelbunden avlösning 
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            Hemtjänst 
 
                               Trygghet 

Den som känner oro i vardagen kan beviljas telefonkontakt eller trygghetsbesök. 
Omfattningen är individuell efter behov och syfte.  

   
Trygghetslarm är en insats som säkrar kontakten med personal vid fall eller annan 
olycka. Trygghetslarm är behovsprövat. 

 
Omvårdnad 
Den som inte klarar sin personliga omvårdnad kan få stöd med det efter individuell 
bedömning. 

 
Hjälp med personlig hygien sker vanligtvis vid uppstigning och sänggående, liksom stöd 
att klä på och av sig. Stöd med toalettbesök och med förflyttningar i hemmet sker vid 
planerade besök under hela dygnet. Den som inte klarar duscha kan få stöd med detta 
efter individuell bedömning. 

 

          Måltider 
Den som inte kan ordna måltider själv kan få bistånd för detta. 

 
För huvudmålet finns olika möjligheter: 

 Köp av färdiglagad mat från affär, för den som inte själv kan göra sina inköp. 

 Ledsagning till restaurang eller matlag. Det ska finnas behov av social samvaro 
och sällskap under måltid. 

 Stöd att laga mat i hemmet, om personen själv kan delta i matlagningen. 

 Om inte ovanstående kan fylla behovet är leverans av färsk kyld mat till hemmet 
ett alternativ. 

 Den som inte klarar sina övriga måltider kan en eller flera gånger om dagen få 
stöd med enklare måltid. Den som inte klarar att inta mat och dryck, kan vid 
behov få stöd vid måltid. 

              
               Disk beviljas en gång om dagen. 

 
Ledsagning 
Den som inte kan ta sig till aktiviteter eller liknande kan få bistånd för detta.  
 
Ledsagning till och från: 

 Sociala aktiviteter beviljas en till två gånger per vecka. 

 Inköp av dagligvaror beviljas endast om det finns särskilda skäl. 

 Frisör, fotvård och liknande beviljas efter behov. 

 Planerat besök på vårdcentral, tandläkare och sjukhus beviljas endast om det 
finns särskilda skäl. 

 

 Akut besök på vårdcentral, tandläkare och sjukhus beviljas inte. 
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               Utevistelse 

Den som inte kan ordna sitt behov av utevistelse och/eller social samvaro kan få stöd 
med detta en till två gånger per vecka, oftare om det finns särskilda skäl.  

 
Inköp  
Den som behöver stöd att få hem dagligvaror kan få bistånd för detta en gång i veckan. 
Bistånd i form av inköp av sällanköpsvaror beviljas en till två gånger per år. Nödvändiga 
inköp till exempel på apotek, eller ledsagning till bank beviljas normalt en gång per 
månad. 

 

Städning 
Den som inte klarar städning kan var tredje vecka beviljas städning av två rum och kök, 
hall och toalett. Särskilda behov som till exempel sjukdom kan ge skäl till städning 
oftare.  
 
Fönsterputsning och avfrostning av kyl och frys kan beviljas två gånger per år.  
 
Större insatser som sanering, storstädning, flyttstädning eller städning av källare beviljas 
inte. 
 
Tvätt 

     Den som inte klarar sin tvätt kan få stöd med det varannan vecka. Särskilda behov som 
till exempel sjukdom kan ge skäl till tvätt oftare.  

 
     Handtvätt, mangling, strykning av underkläder och lakan samt tvätt av mattor beviljas 

inte. 
 

               Avgränsning 
Beviljat stöd är personligt och omfattar inte andra som bor i hushållet eller gäster. 
 
Makar och sambos har ett gemensamt ansvar för hushållet. Det innebär att hjälp med 
matlagning, inköp, städning och tvätt inte beviljas om enbart en i paret har nedsatt 
förmåga. Sammanboende ska hjälpa varandra med sysslorna i hemmet. Kravet att hjälpa 
till i hemmet gäller även hemmaboende barn utifrån ålder och mognad. 
 
Utesysslor som snöskottning eller gräsklippning beviljas inte, normalt inte heller omsorg 
om husdjur.  
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Vård- och omsorgsboende 

 
När behovet av omvårdnad, trygghet och tillsyn är så omfattande att det inte längre kan 
tillgodoses i den egna bostaden, beviljas vård- och omsorgsboende.   
 
I den individuella bedömningen ingår beräkning av den ekonomiska brytpunkten. Det innebär att 
det görs en beräkning av kostnaden för beviljade insatser i ordinärt boende som sedan jämförs 
med kostnaden för en plats på vård- och omsorgsboende.  
 
Brukare med varaktigt behov av insatser i ordinärt boende och där kostnaden motsvarar eller 
överstiger kostnaden för plats på vård- och omsorgsboende, ska informeras om möjligheten att 
ansöka om och bli beviljad en plats på vård- och omsorgsboende. Det är inte en förutsättning att 
den ekonomiska brytpunkten uppnås för att bli beviljad plats på vård- och omsorgsboende. 
 
Avgränsning 
Bostadens utformning är i sig inget skäl till att beviljas en plats på vård- och omsorgsboende. Är 
bostaden olämpligt utformad i förhållande till personens behov av stöd och hjälp, hänvisas 
personen till att själv söka en mer anpassad bostad på den öppna bostadsmarknaden. 
 
Att den sökande tackar nej till stöd och hjälp i hemmet är i sig inget skäl för att beviljas vård- och 
omsorgsboende. 
 
Övrig information 
Den som beviljats vård- och omsorgsboende ska erbjudas en plats skyndsamt, dock senast inom 
tre månader efter beslut. Personen bör få möjlighet att titta på den erbjudna platsen för att kunna 
ta ställning till erbjudandet. När ett konkret erbjudande om plats lämnats bör inflyttning ske inom 
två veckor. Den som vistas på korttidsenhet eller på sjukhus och som har fått beslut om vård- 
och omsorgsboende och inte kan gå hem emellan, har inte rätt att tacka nej till erbjuden plats på 
vård- och omsorgsboende. 
 
Den sökande kan tacka nej en gång till erbjuden plats och har då rätt att stå kvar på väntelista, 
under förutsättning att personen inte befinner sig på sjukhus eller korttidsenhet. Om den sökande 
tackar nej mer än en gång rekommenderas den sökande att återta sin ansökan så att ärendet kan 
avskrivas. Om så inte sker bör biståndshandläggaren återta ärendet för ny prövning av förändrade 
förhållanden, det vill säga ta reda på om sökandens behov förändrats sedan ansökan om vård- 
och omsorgsboende beviljades. 
 
Boende på vård- och omsorgsboende har rätt att efter inflyttning, begära omplacering till ett 
annat vård- och omsorgsboende. Begär den enskilde omplacering, kommer en 
biståndshandläggare ta kontakt med den enskilde och personalen på vård- och omsorgsboendet 
för att klargöra skäl till omplacering. Om en omplacering ska fullföljas hamnar den boende på 
väntelista och erbjuds nytt vård- och omsorgsboende när plats finns tillgänglig. 
 
Parbo/Fortsätta bo tillsammans 
Par ska kunna fortsätta bo tillsammans även om den ena parten behöver så omfattande stöd, vård 
och omsorg att han eller hon behöver bo på ett vård- och omsorgsboende. Denna möjlighet 
ingår i en skälig levnadsnivå för äldre personer som varaktigt sammanbor eller tidigare har 
varaktigt sammanbott. Det ska inte vara fråga om sammanlevnad av kortare karaktär. Insatsen är 
frivillig och förutsätter att båda makar och sambor vill fortsätta bo tillsammans. 
Biståndshandläggare utreder och fattar beslut om parbo.  
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Korttidsvistelse 
 
Korttidsvistelse är en biståndsbedömd insats i form av tillfällig vistelse utanför det egna boendet 
där personen får vård och omsorg dygnet runt. Insatsen är ett komplement till hemtjänst, 
hemsjukvård och anhörigstöd. Korttidsvistelse kan beviljas antingen vid enstaka tillfällen eller i 
form av växelvård.  
 
Vistelse på korttidsenhet kan bli aktuell efter utskrivning från sjukhus, som avlösning för anhörig 
eller om något annat inträffat, som gör att personen har omfattande behov av vård och omsorg 
som inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Personen kan behöva mobilisering och/eller 
utredning om framtida behov. Det kan också vara vistelse i väntan på vård- och omsorgsboende 
eller vård i livets slut. Särskilda skäl kan vara omfattande bostadsanpassning och svåra medicinska 
skäl som inte kräver sjukhusvård. 
 
Växelvård innebär att den som behöver vård och omsorg växlar mellan att bo hemma och att 
vistas på korttidsenhet. Den anhöriga får avlastning och den vårdbehövande kan på så sätt bo 
kvar längre i sitt ordinarie boende.  
 
Avgränsning 
Att den sökande tackar nej till stöd och hjälp i hemmet är i sig inget skäl för att beviljas 
korttidsvistelse. Korttidsvistelse beviljas inte för personer som bor på eller fått tillgång till en plats 
på vård- och omsorgsboende. 
 
Övrig information 
Personer med demenssjukdom kan beviljas avlösning på korttidsenhet men regelbunden 
växelvård för personer med demenssjukdom är inte att föredra. Den rekommenderade 
stödformen, enligt de nationella riktlinjerna för personer med demenssjukdom och deras 
anhöriga, är dagverksamhet eller avlösning i hemmet. Vilken eller vilka insatser som beviljas ska 
var anpassade efter behoven, förutsättningarna och den aktuella situationen.  
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Regler för hemvårdsbidrag 
 
I vissa fall erbjuder Borås Stad bistånd som inte är lagstadgat eller bedöms ingå i skälig 
levnadsnivå, vilket hemvårdsbidrag är.  
 
Hemvårdsbidrag beviljas till den som har stora svårigheter att klara sig i vardagen på grund av 
fysiska, psykiska eller andra skäl och som får omvårdnad av någon anhörig. Som anhörig räknas i 
detta sammanhang familj, släkting eller annan person. Ett krav är att den sökande och anhörig 
bor i samma hushåll. Den sökande har möjlighet att fördela bidraget på flera personer om det 
finns flera anhöriga som delar på vården.  
 
För att hemvårdsbidrag ska beviljas ska nedanstående kriterier vara uppfyllda 

 Den sökande är folkbokförd och stadigvarande bosatt i Borås Stad. 

 Den sökande har fyllt 18 år. 

 Den sökande bedöms ha behov av hjälp och stöd minst 20 timmar i veckan.  

 Stödet ska bestå av daglig hjälp med på- och avklädning, hygien, toalettbesök, förflyttning, 
hjälp vid måltider, regelbunden tillsyn, hjälp med vissa medicinska insatser. I stödet 
räknas inte hjälp med praktiska sysslor såsom matlagning, inköp, städ och tvätt in. 

 Behovet av hjälp ska förväntas bestå i minst 6 månader. 
 
Den som är beviljad hemvårdsbidrag har under beslutsperioden möjlighet att även beviljas en av 
följande insatser: 

 Avgiftsfri avlösning i hemmet 12 timmar per månad  
eller 

 Avgiftsfri korttidsvistelse 4 veckor per år 
 
Avgiftsfri avlösning i hemmet och avgiftsfri korttidsvistelse går inte att kombinera. 
 
Övrig information 
Hemvårdsbidraget är skattefritt och betalas ut till den sökande. Hemvårdsbidrag kan inte 
kombineras med andra ersättningar från exempelvis Försäkringskassan.  
 
Om den sökande är tillfälligt frånvarande från hemmet minst 14 dagar halveras 
hemvårdsbidraget. Vid frånvaro hel månad utbetalas inget hemvårdsbidrag. 
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Förlängning av Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 

med Allaktivitetshuset för sverigefinländare 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att förlänga överenskommelsen om Idéburet 

offentligt partnerskap (IOP) med Allaktivitetshuset för sverigefinländare i 

ytterligare två år.               

Ärendet i sin helhet 

I Borås finns sedan 2016/2017 en överenskommelse om samverkan mellan 

Borås Stad och civilsamhället. Syftet är att skapa ett långsiktigt hållbart Borås 

genom att stärka samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorn. Målet 

är att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn att utgöra en viktig aktör 

inom välfärdsområdet och ett komplement till Borås Stads egna verksamheter. 

Borås Stad har öppna mötesplatser för äldre, där målen är att höja livskvaliteten 

och välbefinnandet samt bryta isolering och bygga sociala nätverk. Finsk-

språkiga seniorer har svårare att ta del av de aktiviteter som mötesplatserna 

erbjuder för äldre personer. Allaktivitetshuset för sverigefinländare verkar 

därför för att finskspråkiga seniorer ska få ett innehållsrikt liv och därmed 

bättre hälsa. Det sociala sammanhanget och tryggheten är en viktig del i 

föreningen. 

Allaktivitetshuset för sverigefinländare har cirka 100 medlemmar och de 

bedriver dagligen aktiviteter inom olika områden, där både medlemmar och icke 

medlemmar är välkomna. En viktig del för att föreningen ska kunna bedriva alla 

de aktiviteter som de har, är den lunchservering och caféverksamhet som finns i 

lokalen. Borås Stad kan med finansiellt stöd möjliggöra att föreningen kan ha en 

anställd person som arbetar i lunchserveringen och caféverksamheten. 

Överenskommelsen om partnerskapet är framtagen i samtal mellan parterna 

och reglerar åtaganden, organisation samt de ekonomiska förutsättningarna för 

verksamheten som är knuten till överenskommelsen. 

               

Beslutsunderlag 

1. Överenskommelse om offentligt idéburet partnerskap (IOP) med 

Allaktivitetshuset för sverigefinländare 

2. Utvärdering                                
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Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-10-23. 

Beslutet expedieras till 

1. Föreningen Allaktivitetshuset för sverigefinländare, för kännedom 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 

 



 
 

Överenskommelse om  
Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) 

 

 

 

BORÅS FINSKA FÖRENING 
 

 

 

 
 
 
 
  
 

  



Bakgrund  
I Borås finns sedan 2016/2017 en Överenskommelse om samverkan mellan Borås Stad och civil-

samhället. Syftet är att skapa ett långsiktigt hållbart Borås genom att stärka samspelet mellan den 

offentliga och idéburna sektorn. Målet är att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn att 

utgöra en viktig aktör inom välfärdsområdet. Ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) ger möj-

lighet för båda parter att uppfylla syfte och mål. 

Borås Stad har öppna mötesplatser för äldre, där målen är att höja livskvaliteten och välbefinnan-

det samt bryta isolering och bygga sociala nätverk. Finskspråkiga seniorer har svårare att ta del av 

de aktiviteter som mötesplatserna erbjuder för äldre personer. Borås Finska Förening verkar där-

för för att finskspråkiga seniorer ska få ett innehållsrikt liv och därmed bättre hälsa. Det sociala 

sammanhanget och tryggheten är en viktig del i föreningen.  

Borås Finska förening har cirka 100 medlemmar och de bedriver dagligen aktiviteter inom olika 

områden, där både medlemmar och icke medlemmar är välkomna. En viktig del för att före-

ningen ska kunna bedriva alla de aktiviteter som de har, är den lunchservering och caféverksam-

het som finns i lokalen.  

 

Parter  

Borås Stad  
Vård och äldrenämnden 
Organisationsnummer 212000-1561  
 
Borås finska förening 
Organisationsnummer: 868401-2530 

 

Syftet med partnerskapet  
Syftet med Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, är att skapa en långsiktig social hållbarhet i 

Borås genom att tillvarata de ideellt verkande krafter som finns i Borås som ett komplement till 

Borås stads egna verksamheter. 

Genom avtalet regleras parternas roller och vi stärker vår samverkan mellan det offentliga och 

den idéburna sektorn. Ett IOP ska aldrig göra så att den idéburna organisationen blir en del av 

kommunen, utan skall vara fri och oberoende, men med en tydlig insyn från det offentliga. 

Syftet är att Borås Finska Förening med stöd från Borås Stad, fortsatt ska kunna erbjuda finsk-

språkiga seniorer lunchservering och caféverksamhet, då det är en viktig del för att föreningen ska 

kunna bedriva sina övriga aktiviteter.  

Överenskommelsen om partnerskapet är framtagen i samtal mellan parterna och reglerar åtagan-

den, organisation samt de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten som är knuten till 

överenskommelsen.  

 

Grundförutsättningar för överenskommelsen  
Borås Finska Förening är en medlemsägd förening, med en från Borås Stad oberoende styrelse, 

utan vinstintresse. Verksamheten är inte på något sätt att betrakta som konkurrensutsatt. Borås 

Finska Förening är arbetsgivare och svarar för det arbetsrättsliga gällande lagar, författningar 

samt avtal. 



Värdegrund för partnerskapet  
Partnerskapet ska bygga på den plattform som är antagen och undertecknad av båda parter, kal-

lad Överenskommelsen i Borås. Där finns gemensamma principer och åtagande som Borås Stad 

och civilsamhällets kommit överens om, när de skall samarbeta.  

Partnerskapet ska bygga på respekt för parternas olika förutsättningar, med öppenhet och dialog 

som karakteriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Det ska finnas acceptans för trans-

parens och kritik som kan följa med detta. För Borås stad är det särskilt viktigt att alltid kunna re-

dovisa hur de gemensamma skattepengarna används. 

 

Verksamhetens insatser 
Borås Finska Förening verkar för att finskspråkiga seniorer ska få ett innehållsrikt liv och därmed 

bättre hälsa. Det sociala sammanhanget och tryggheten är en viktig del i föreningen. Föreningen 

bedriver dagligen aktiviteter inom olika områden, där både medlemmar och icke medlemmar är 

välkomna. Lunchserveringen och caféverksamheten är en viktig del för att bibehålla de dagliga 

aktiviteter som anordnas inom föreningen. 

Borås Stad kan med finansiellt stöd möjliggöra att föreningen kan ha en anställd person som ar-

betar i lunchserveringen och caféverksamheten.  

 

Uppföljning  
Projektet ska årligen följas upp genom möten där båda parter medverkar. Mötena äger rum i april 

och oktober. Sista uppföljningen mellan Styrelsen för Borås finska förening och Vård- och äldre-

förvaltningen skedde 2019 08 28. Allt fungerar tillfredsställande enligt uppföljningen och Över-

enskommelsen förlängs ytterligare 2 år, med fortsatt uppföljning två gånger om året. 

 

Finansiering och ideella insatser 
Borås stad kan genom Vård- och äldreförvaltningen finansiera delar av en tjänst till lunchserve-

ring och caféverksamhet inom Borås Finska Förening. 

Ersättningen motsvarar 150 000 kr/år som utbetalas till Borås Finska Förening i januari månad. 

Borås Finska Förening ansvarar för att de ska fortsatt bedriva lunchservering, caféverksamhet 
samt meningsfulla aktiviteter för finsktalande seniorer. 

 

Period för partnerskapet  
2020-01-01 – 2021-12-31. Överenskommelsen upphör utan uppsägning då denna tidsperiod är 
slut.  

 

Förlängning  
Överenskommet partnerskap kan förlängas med två  år i taget. Ställningstagande till förlängning 
skall tas sex månader innan överenskommelsen upphör.  

 

  



Förändring av partnerskapets innehåll och inriktning 
Båda parter kan påkalla omförhandling av bestämmelser i denna överenskommelse. Om bety-

dande avvikelser från verksamhetsplan och budget planeras, ska parterna innan förändringar ge-

nomförs, föra en dialog. Om någon av parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen 

eller brister i sina åtaganden, eller om väsentligt ändrade omständigheter uppstår, kan Borås 

Finska Förening alternativt Vård- och äldreförvaltningen, när som helst under perioden påkalla 

nya förhandlingar alternativt säga upp överenskommelsen. I sådana fall gäller sex månaders upp-

sägning. 

 

Återbetalningsskyldighet 
Skulle medel inte användas för avsett ändamål eller på annat sätt användas felaktigt har den andra 
parten rätt att helt eller delvis begära att av denne tillskjutna medel återbetalas. 

 

Underskrifter 
Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar där parterna tagit sitt original. 

 

Borås; ____/_____ 

 

 

__________________________ 

Johan Wikander, ordförande i Vård och äldrenämnden, Borås Stad 

 

Borås; ____/_____ 

 

 

__________________________ 

Irene Niva, ordförande i Borås Finska Förening 

 

Kontaktpersoner 

Vård- och äldreförvaltningen, Förebyggande arbete/IT,  Borås Stad 

Verksamhetschef, Annica Olausson 

Tel: 033-35 82 86 
 

Borås Finska Förening 

Ordförande, Irene Niva 

Tel: 033-150733 



 

Maria Jonsson, 033-35 82 90 
maria.j.jonsson@boras.se 
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Uppföljning av IOP på Hultasjögatan 

Syftet med Idéburet offentligt partnerskap, IOP, är att skapa en långsiktig social hållbarhet i 

Borås genom att tillvarata de ideellt verkande krafter som finns i Borås som ett komplement till 

Borås Stads egna verksamheter. 

Genom avtalet regleras parternas roller och vi stärker vår samverkan mellan det offentliga och 

den idéburna sektorn. Ett IOP skall aldrig göra så att den idéburna organisationen blir en del av 

kommunen, utan skall få vara fri och oberoende, men med en tydlig insyn från det offentliga. 

Syftet är att allaktivitetshuset för sverigefinländare med stöd från Borås Stad, även fortsättnigsvis 

skall kunna erbjuda finskspråkiga seniorer lunchservering och caféservering, då det är en viktig 

del för att föreningen skall kunna bedriva sina övriga aktiviteter.  

Frågor: Uppföljning: 

Hur många luncher har serverats i 

genomsnitt/dag? 

Cirka 20, ibland fler när det 

sammanfaller med någon populär 

aktivitet. 

Vem levererar maten? Guldkanten 

Vilka aktiviteter har genomförts? 

 

Handarbete, målarkurs, allsång, 

skrivarkurs, andakt, temakvällar, 

lunchmusik, karaoke, bingo, 

matlagningskurs sopplunch med 

underhållning, årstidsbundna 

marknader, diverse föreningar som 

lägger sina möten där exempelvis 

synskadade, minoritetsmöten, 

fiskeklubben, krigsänkebarn.  



Finns månadsblad? Allt står på anslagstavlan. Det flesta är 

återkommande aktiviteter på samma 

tid och samma dag. 

Hur fungerar mötesplatsen? Bra 

Hur fungerar driften i helhet? Bra 

Hur fungerar samverkan med 

kommunen? 

Bra 

 

Borås Stad kan genom Vård- och äldreförvaltningen står för  finansiering av delar av en tjänst 

som lunchvärd inom Allaktivitetshuset för Sverigefinländare, så att de även fortsättningsvis kan 

bedriva ideella aktiviteter. Ersättning för 2018 och 2019 utbetaldes i januari varje år med 150 000 

kr. 

Ekonomi  

Uppföljning: 

Hur har resultatet 

blivit? 

Önskar samma belopp, dvs 150 000/år 

Bra 

 

 

Övrigt 

  

 

 

 

 

 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 

 

Annica Olausson  

Verksamhetschef 

 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Redberg 
Handläggare 
033 353583 
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2019-10-29 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00204 1.4.2.1 
 

  

 

E-petition: Borås - Sveriges nästa åldersvänliga stad! 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att e-petitionen om en äldrevänlig stad är 

besvarad.     

Sammanfattning  

Vård- och äldrenämnden fick 2019-08-15 en e-petition att handlägga. E-

petitionen om en äldrevänlig stad har via stadens webbplats fått fyra 

underskrifter.  

För att visa att Borås Stad tar ett helhetsgrepp i frågan om en åldrande 

befolkning, önskar förslagsställaren att Kommunfullmäktige tar ett politiskt 

beslut om att Borås ska bli Sveriges nästa stad i Världshälsoorganisationens 

(WHOs) nätverk "Age-friendly cities and communities".  

Den 9 september 2019 beslutade Vård- och äldrenämnden om budget 2020:1. I 

budget 2020:1 anges att Vård- och äldrenämnden vill undersöka möjligheten att 

ingå i det nätverk som förslagsställaren hänvisar till, dvs 

Världshälsoorganisationens (WHO:s) nätverk för äldrevänliga städer. Vård- och 

äldrenämnden har därmed lyft frågan om deltagande i detta nätverk.  

Den slutgiltiga budgeten för 2020, fastställs av Kommunfullmäktige den 20 – 

21 november 2019. I samband med Kommunfullmäktiges beslut, fastställs om 

Vård- och äldrenämnden vidare kommer att undersöka möjligheterna att delta i 

WHO:s nätverk för äldrevänliga städer. Handlingar och protokoll från 

Kommunfullmäktiges sammanträden finns att följa samt att prenumerera på via 

Borås Stads webbplats: boras.se 

Vård- och äldrenämnden beslutar därmed att e-petitionen är besvarad.      

Ärendet i sin helhet 

Vård- och äldrenämnden fick 2019-08-15 en e-petition att handlägga. E-

petitionen är inlämnad i Borås Stads e-petitionssystem. Efter att en e-petition 

har varit exponerad på stadens webbplats överlämnas den till den nämnd som 

ansvarar för e-petitionens ämnesområde. E-petitionen ska sedan hanteras som 

ett vanligt ärende hos nämnden och därefter rapporteras till 

Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen. (Kommunstyrelsens reglemente § 

8.) E-petitionen om en äldrevänlig stad har via stadens webbplats fått fyra 

underskrifter.  
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Förslagsställaren menar att en stad att åldras i, är en bra stad för alla människor. 

Världshälsoorganisationens (WHOs) nätverk "Age-friendly cities and 

communities" är ett nätverk för erfarenhetsutbyte och handlar om att bygga 

samhällen där alla, oavsett ålder, ses som samhällsdeltagare som utifrån sina 

egna förutsättningar kan bidra till samhällets utveckling. För att visa att Borås 

Stad tar ett helhetsgrepp i frågan om en åldrande befolkning, önskar 

förslagsställaren att Kommunfullmäktige tar ett politiskt beslut om att Borås ska 

bli Sveriges nästa stad i Världshälsoorganisationens (WHOs) nätverk "Age-

friendly cities and communities".  

Den 9 september 2019 beslutade Vård- och äldrenämnden om budget 2020:1. I 

budget 2020:1 anges att Vård- och äldrenämnden vill undersöka möjligheten att 

ingå i det nätverk som förslagsställaren hänvisar till, dvs 

Världshälsoorganisationens (WHO:s) nätverk för äldrevänliga städer. Vård- och 

äldrenämnden har därmed lyft frågan om deltagande i detta nätverk.  

Den slutgiltiga budgeten för 2020, fastställs av Kommunfullmäktige den 20 – 

21 november 2019. I samband med Kommunfullmäktiges beslut, fastställs om 

Vård- och äldrenämnden vidare kommer att undersöka möjligheterna att delta i 

WHO:s nätverk för äldrevänliga städer. Frågan om en äldrevänlig stad rör hela 

Borås Stad eftersom fler områden än äldreomsorg omfattas för att skapa en 

äldrevänlig stad. Exempel på områden som ingår är tillgänglighet till byggnader 

och miljöer, boende, gemenskap och fritidsverksamhet, medborgerligt 

deltagande och inflytande och information och kommunikation. Handlingar 

och protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträden finns att följa samt att 

prenumerera på via denna webbplats:  

https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/kommunf

ullmaktige/sammantradenkommunfullmaktige.4.1fef6289155e1318edf18241.ht

ml 

Vård- och äldrenämnden beslutar därmed att e-petitionen är besvarad.  

 

Beslutsunderlag 

1. E-petition: Borås - Sveriges nästa åldersvänliga stad! 

2. -                                

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-10-23. 

Beslutet expedieras till 

1. Förslagsställare Jörn Aasmundsen, jorn@bops.se  

2. Kommunstyrelsen för kännedom. 

 

 

 

https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/sammantradenkommunfullmaktige.4.1fef6289155e1318edf18241.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/sammantradenkommunfullmaktige.4.1fef6289155e1318edf18241.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/sammantradenkommunfullmaktige.4.1fef6289155e1318edf18241.html
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Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson  

Förvaltningschef 

 



Från: Carl Morberg 
Skickat: den 15 augusti 2019 11:09 
Till: Vård- och äldrenämnden Diarium 
Kopia: jorn@bops.se 
Ämne: E-petition: Borås - Sveriges nästa åldersvänliga stad! 
Bifogade filer: En bättre plats att åldras på.pdf 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 

Sammanfattning 
Vi blir allt äldre, både i Borås och i Norden. Detta är givetvis positivt, men också något 
som kommer att ställa allt ökande krav på stadsplanering, boenden, tillgänglighet, 
välfärdsteknik, vård och omsorg samt en mängd andra samhällsområden. För att visa att 
Borås tar ett helhetsgrepp gällande frågan om en åldrande befolkning, önskar jag att 
fullmäktige tar ett politiskt beslut om att Borås ska bli Sveriges nästa stad i 
Världshälsoorganisationens (WHOs) nätverk "Age-friendly cities and communities". 

Beskrivning 
Att bygga en stad som är bra att åldras i är inte bara en stad för äldre, det är en stad för 
alla människor. Som jag uppfattar det, handlar WHOs initiativ om att bygga samhällen 
där alla oavsett ålder ses som samhällsdeltagare som utifrån sina egna förutsättningar 
kan bidra till samhällets utveckling. I dagsläget har fyra svenska städer (Hallstahammar, 
Uppsala, Stockholm och Göteborg) tagit ett politiskt beslut om att bli medlemmar i 
nätverket. Ett medlemskap innebär kortfattat att man aktivt och inom alla sektorer bl.a. 
arbetar för att motarbeta åldersdiskriminering. Det kan handla om hur man bygger 
bostäder och "bogemenskap", hur man skapar offentliga mötesplatser för alla åldrar, hur 
man konkret skapar större tillgänglighet både för rullatorer och barnvagnar, hur äldre 
människor har samma rätt till vård som yngre - ja, listan kan göras lång av allt från både 
konkreta åtgärder i en viss stadsdel till mer övergripande förhållningssätt till hur man 
skapar en bra och attraktiv stad för alla invånare oavsett ålder.  
För dig som vill läsa mer, bifogar jag en skrift från Nordens välfärdscenter där man 
beskriver hur några olika nordiska städer arbetat med frågan. 

Förslagsställare 
Jörn Aasmundsen, jorn@bops.se 
 

Underskrifter 
4 underskrifter 
 

Startdatum 
2019-02-13 

Slutdatum 
2019-08-13 

mailto:jorn@bops.se


 

Not: 

Ovanstående e-petition är inlämnad i Borås Stads e-petitionssystem. Enligt de regler som 
Kommunfullmäktige fastställt skall e-petitionen efter det att den varit exponerad på stadens 
webbplats överlämnas till den nämnd/bolag som handlägger e-petitionens ämnesområde. Den 
skall sedan hanteras som ett vanligt ärende hos nämnden/bolaget. 

Eftersom Kommunfullmäktige två gånger per år får en redovisning av hur e-petitionerna har 
handlagts, behöver Stadsledningskansliet (Carl Morberg) få en redovisning från nämnden när 
ärendet behandlats. 
 
 
Carl Morberg 
Kommunsekreterare 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Borås Stad – Stadsledningskansliet 
Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
033-35 84 29 
0768-88 84 29 
boras.se 
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur Borås 
Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub  
 

http://boras.se/
https://www.boras.se/pub
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Yttrande över remiss: Borås Stads Ungdomspolitiska 

program 2020-2023  

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka remissen om Borås Stads 

ungdomspolitiska program 2020 - 2023.            

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen har skickat förslag till ungdomspolitiskt program 2020 – 

2023 på remiss till alla nämnder och bolag i Borås Stad.  

Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa grundförutsättningar för 

en kunskapsbaserad, sektorsövergripande och långsiktig ungdomspolitik i Borås 

Stad. Alla barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg uppväxt samt goda 

möjligheter att utvecklas. Programmet anger Borås Stads viljeinriktning för det 

ungdomspolitiska arbetet och ska genomsyras av ungas inflytande och 

delaktighet. Borås Stad ska arbeta med barn och unga utifrån ett 

helhetsperspektiv där flera variabler samspelar. Att se till sammanhangen som 

individen verkar i ger bättre förutsättningar att se både individen och helheten. 

Det ungdomspolitiska arbetet ska inkludera alla unga, oavsett psykiska, fysiska, 

ekonomiska och sociala förutsättningar. Alla beslut och allt arbete i Borås Stad 

som berör unga ska följa FN:s konvention om barns rättigheter och utgå ifrån 

ett rättighetsbaserat arbetssätt. Varje nämnd ansvarar för att efterleva 

konventionen.  

Områden som tas upp i programmet är  

- Fritid och kulturliv 

- Hälsa och trygghet 

- Delaktighet och inflytande 

- Utbildning och arbete 

Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta och löpande revidera en 

handlingsplan till detta program. Handlingsplaner för 2019-2021 finns på 

respektive nämnd utifrån det senaste resultatet i LUPP – Lokal uppföljning av 

Ungdomspolitiken 2017.  

Vård- och äldrenämnden ställer sig positiv till det ungdomspolitiska 

programmet 2020 – 2023 och tillstyrker därmed remissen.                
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Beslutsunderlag 

1. Förslag till Borås Stads ungdomspolitiska program 2020-2023.  

2. -                                

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-10-23. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. - 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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• Program

Plan
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Regler

Borås Stads

Ungdomspolitiskt 
program



2 Borås Stad  |   Ungdomspolitiskt program

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xxx
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Dnr: xxx
Gäller för: Alla nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag
Gäller till och med: 2023

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Ungdomspolitiskt program 
Målet för den nationella ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska 
ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Vision Borås 2025 
Visionen Borås 2025 har som ett mål att vuxna tar ansvar för barns och ungas uppväxt och 
lärande så att de kan utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla personer. Om 
barn och unga får sina åsikter tillvaratagna väcker det lust att lära och engagera sig i samhället. 

Ungdomspolitiskt program 
Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa grundförutsätt¬ningar för en 
kunskapsbaserad, sektorsövergripande och långsiktig ungdomspo¬litik i Borås Stad. Alla 
barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg uppväxt samt goda möjligheter att utvecklas. 

Programmet anger Borås Stads viljeinriktning för det ungdomspolitiska arbetet och ska 
genomsyras av ungas inflytande och delaktig¬het. Vi ska arbeta med barn och unga utifrån 
ett helhetsperspektiv där flera variabler samspelar. Att se till sammanhangen som individen 
verkar i ger bättre förutsättningar att se både individen och helheten. 

Det ungdomspolitiska arbetet ska inkludera alla unga, oavsett psykiska, fysiska, ekonomiska 
och sociala förutsättningar. Alla beslut och allt arbete i Borås Stad som berör unga ska följa 
FN:s konvention om barns rättigheter och utgå ifrån ett rättighetsbaserat arbetssätt. Varje 
nämnd ansvarar för att efterleva konventionen.

Fritid och kulturliv 
Fritiden är viktig i ungas lärande och utveckling till självständiga individer. Under fritiden 
skapas nya sociala kontakter och nätverk. En meningsfull fritid har flera positiva samband, 
bland annat för ungas psykiska hälsa men även för den sociala utvecklingen.

För att ge unga möjligheter till en jämställd och tillgänglig fritid som uppmuntrar mångfald, 
kreativitet och engagemang ska vi utgå ifrån ungas faktiska behov där alla får presentera 
och utveckla sina idéer. 

Genom att ifrågasätta normer, som kan utgöra hinder för att fullt ut ta del av fritidsaktiviteter 
och kulturliv, kan vi inkludera fler i våra verksamheter. 

Vi ska säkerställa att information om olika aktiviteter finns tillgängligt i de kanaler unga 
använder. 

Vi ska uppmuntra ungas egna idéer och göra dem delaktiga i våra verksamheter. 

Hälsa och trygghet 
Hälsan är viktig för att kunna utbilda sig, arbeta och skapa sociala relationer. Psykisk ohälsa 
har starka samband med hur man lyckas i skolan och på arbetsmarknaden, med känslor 
av utanförskap och att vara mindre värd. Känslan av trygghet påverkar också hur vi mår; 
otrygghet går hand i hand med att vi ofta skattar vår hälsa lägre och tvärtom.  

För att alla barn och unga ska kunna må bra, bli sedda och bekräftade samt känna sig trygga är 
det viktigt att vi arbetar normkritiskt och för miljöer fria från mobbning och diskriminering. 
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Genom en fördjupad kunskap hos unga och personal om hur olika diskrimineringsgrunder 
tar sig i uttryck kan vi lära oss att hantera och förebygga otrygga situationer. 

Kunskap om hur livsstil och vanor påverkar hälsan gör att vi tidigt kan upptäcka vilket 
behov av stöd som finns och kan därför erbjuda tidiga insatser i olika former.

Delaktighet och inflytande
Barn och unga som känner sig delaktiga utvecklar sin förmåga att uttrycka sig, samarbeta 
och tar ansvar för sitt eget liv och samhället. De skattar ofta sin hälsa högre, får lättare att 
hantera motgångar och kan utvecklas mer positivt. Delaktighet och inflytande är en rättighet 
för barn och unga och framförallt en resurs i ett demokratiskt samhälle.

För att ge barn och unga möjlighet att uttrycka sina åsikter och vara delaktiga krävs en god 
kunskap om barns och ungas rättigheter hos både medarbetare och de unga själva. 

Vi ska stödja ungdomars egen organisering och initiativkraft och vara lyhörda för vilket 
stöd som behövs och efterfrågas. 

Vi ska arbeta för att unga har möjlighet att delta och påverka i hela den politiska 
beslutsprocessen, från initiativ till uppföljning. Det ökar förståelse för den demokratiska 
processen. 

Utbildning och arbete 
Utbildning och lärande är nyckeln till arbete, egen försörjning och delaktighet i samhället. 
Brist på utbildning eller sysselsättning kan leda till utanförskap. Framgång i skolan bygger 
bland annat på ett tydligt pedagogiskt ledarskap, goda relationer mellan lärare och elev samt 
att lärandemiljön i skolan är trygg och stödjande för eleverna.

För att skapa förutsättningar och stödja unga in i vuxenvärlden ska unga få möjlighet att 
utvecklas och arbeta i demokratiska former. 

Vi ska arbeta för att minska skillnaden mellan upplevt och önskat inflytande samt motverka 
våld och otrygghet i skolan. 

När vi uppmuntrar ungas entreprenörskap och innovationskraft skapas goda förutsättningar 
för framtiden. Genom praktik-, lärlings- och feriearbete får unga pröva sina kunskaper och 
i förlängningen kan det ge en vägledning till framtida yrkesval.

Uppföljning
Kommunstyrelsen ansvarar för att senast 2023 föreslå Kommunfullmäktige ett 
reviderat program. Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta och löpande revidera 
en handlingsplan till detta program. Handlingsplaner för 2019-2021 finns på respektive 
nämnd utifrån det senaste resultatet i LUPP – Lokal uppföljning av Ungdomspolitiken 2017.
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Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se



Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Melissa Lennartsson 
Handläggare 
033 355231 

ANÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-29 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00080 1.1.3.1 

Anmälningsärenden 2019-10-29 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.      

Anmälningsärenden 

1. FSG Protokoll 2019-09-11

2. Brev till nämnden med svar

Dnr 2019-00123

3. Beslut från IVO

Dnr 2018-00305

4. Beslut från IVO

Dnr 2019-00175

Johan Wikander 
Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Plats:  Pressaren plan 1, Ramnåsgatan 1 
Tid:  2019-09-11 kl. 10:00-12:00 
 
Närvarande: 
 
 
 

Maria Jonsson 
Inger Krefors  
Ulrica Fagerson 
Heléne Haglund 

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

   
 Lena Sänd 

Carina Ankarloo 
Kommunal 
Kommunal 

 
  
 
 
 
 

Maud Olausson 
Susanne Jörgensen 
Camilla Isaksson 
 
 
 

Vårdförbundet  
SACO 
Vision 
 
 

   
   
   
   
   

§ 1. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes utifrån två justeringar. 

Dagordningen justeras utifrån att SACO lade till punkten ”Tillfällig rutin för legitimerade i 

Hemteamet”, under § 7 Arbetsmiljö. Kommunal lade också till en punkt under § 7 gällande 

skyddsombud och arbetsplatsombud. 

 

§ 2. Övriga frågor 

Fackliga representanter medverka på gemensam introduktion för nyanställda? 

Arbetsgivaren undrar om aktuellt upplägg gällande de fackligas medverkan på den 

gemensamma introduktionen för nyanställda ska fortsätta eller om man ska fundera på ett 

annat arbetssätt? Ett alternativ skulle kunna vara att presentera de fackliga i den 

gemensamma Powerpointpresentationen eller att man i förväg lägger ut material som 

deltagarna kan hämta. De fackliga parterna är överens om att de även fortsättningsvis vill 

vara med men ska fundera på en gemensam, förbättrad presentation. Nästa introduktion är 

25/11.  

De fackliga funderar ut något gemensamt till nästa möte (25/11) och skickar in ett förslag 

till Sofia Gillberg. 
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§ 3. Uppföljning av föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll undertecknades av deltagarna och lades till handlingarna. 

 

§ 4. Ärenden till Vård- och äldrenämnden 

Förvaltningschefen redogjorde för aktuella ärenden till Vård- och äldrenämndens 

sammanträde den 17 sept. De aktuella ärendena handlar om: 

 Budgetuppföljning tertialrapport 2 2019  

 Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 

 Återrapportering angående äldreombudets rapport 2018 

 Revidering av regler av trygghetsbostäder  

 Miljörapport Tertial 2 2019-09-12  

 Arvode för deltagande på seminarium om hemsjukvård den 5 september 2019 

 Anmälningsärenden 

 Delegationsbeslut 

  

§ 5. Ekonomifrågor 

Budgetuppföljning  

Arbetsgivaren informerar om det aktuella ekonomiska läget på förvaltningen. Ändringar i 

prognos gäller överskott på 10 mnkr. Överskott i centrala stödfunktioner på 5,7 mnkr. 

Prognostiserat överskott består av vakanser inom administrationen, 2,1 mnkr samt avsatta 

medel för Projekt Trygghetshubb, 3,6 mnkr vilka inte kommer att gå åt under 2019 p.g.a. 

överklagad upphandling 

Myndighet 27,8 mnkr plus p.g.a. ej utförda hemtjänsttimmar. Hemtjänsten visar minus 23 

mnkr. Vobo och korttid ligger i stort på budget. HSV minus 1,7 mnkr. 

Förebyggande överskott 1,5 mnkr. 

Kost och vaktmästeri underskott på 300 tkr viket är en liten förbättring sedan förra 

prognosen. 

Bufferten är prognostiserat till 0, där diskussioner pågår vilka ev. investeringar som kan 

göras.  

Prognosen innebär att verksamheten går runt på helåret vilket är positivt. Fortfarande 

tråkigt att Hemtjänsten visar på ett underskott då det finns pengar avsatta. Det är många 

påbörjade insatser inom Hemtjänsten som förhoppningsvis ska ge effekt.  
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§ 6. Organisation och personalförändringar 

 Nytt Vobo 

I den lokala resursplanen har det skrivits in att det finns behov av ett nytt 

ersättningsboende och ett nytt Vobo. Nu finns det en tomt som kan vara aktuell och ett 

arbete i form av projektstartmöten har påbörjats. Till dessa möten blev även de fackliga 

representanterna kallade. Kommunal påtalar att de bara blev inbjudna till första mötet, inte 

till möte två och tre. Det är LFF, byggprojektledare Bahra Ali som kallar till dessa möten.  

Det ska byggas runt 70-90 platser för att det ska vara ekonomiskt försvarbart och 

tidsperspektivet ät svårt att uttala sig om men runt 2025 kanske det kan stå klart.  Framöver 

kommer det tillsättas en projektgrupp inom VÄF. 

Viktigt att de fackliga är med tidigt eftersom de agerar som skyddskommitté. Arbetsgivaren 

ber Bahra att kalla de fackliga framöver. 

De skyddsombud som ska kallas är Annika Samuelsson SACO, Lena Sänd & Therese 

Takkinen Kommunal, Gunilla Eliasson Vårdförbundet och Hasse Brännmar från Vision. 

 

Frågan gällande nytt Vobo kommer att återkomma beroende hur processen fortskrider.  

 

 

 Justerad organisation (I) 

Förvaltningschefen informerar om ett förslag gällande justerad organisation. Se bilaga 1.  

Nuvarande organisation med en VC för Hemtjänst, Korttid, Hemteam och Larm-natt, har 

ett tufft uppdrag inte bara antalet underställa chefer utan även hur många processer man är 

inne i. Det finns inget naturligt sätt att dela organisationen för att undvika att hamna i nya 

gränsdragningsbekymmer. 

Förslaget har varit uppe i förvaltningsledningen, det har även kommit in lite synpunkter. 

En av dessa synpunkter gäller Bemanningsenheten, som nu finns under HR men kanske 

skulle vara organiserade en annan del av organisationen? En annan synpunkt är att dela 

Hemtjänsten? En tredje att det blir en liten ledningsgrupp. 

Förvaltningschefen anser att det är viktigt att lyssna in och ha en dialog där cheferna har får 

tycka till. Nya gränsdragningarna kommer att uppstå oavsett men det är viktigt att vara 

medvetna om dem och jobba med arbetssätt så att dessa gränsdragningar minskar.  

 

Idag finns det en övertalig verksamhetschef som förvaltningschefen har för avsikt att 

tillsätta. 

 

En riskanalys ska göras och presenteras nästa gång vi samverkar, vilket är 23 oktober. 

 

 

 

 Förändrad inriktning Vobo-platser (I) 
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Informationen kommer från VC Vobo och handlar om Sörmarksgatan 201-205.  Idag är 

det ett hus för personer med demens och övriga hus för somatisk sjuka. Utifrån efterfrågan 

vill man göra om dessa till renodlad demensinriktning. Risk- och konsekvensanalys planeras 

till nästa APT, en utifrån personalens perspektiv och en utifrån brukarperspektivet.  

Lena Sänd, huvudskyddsombud Vobo, påtalar att hon då bör bli kallad vilket arbetsgivaren 

ska se till. 

 

 

§ 7. Arbetsmiljöfrågor/skyddskommitté 

 SAM-almanacka  

Under sep månad är det rutin för alkohol- och riskmissbruk samt arbetsplatsspecifika 

AFS:ar och skriftliga rutiner vid riskfyllda arbetsmoment som ska gås igenom på APT.  

Arbetsgivaren påminner även om medarbetarsamtal som pågår från maj till okt.  Dessutom 

flaggas det för medarbetarenkäten som kommer att gå ut i oktober.  

Kommunal har fått kännedom att medlemmarna inte alltid får sina samtal., vilket skulle 

kunna drivas som avtalsbrott. Arbetsgivaren tar med sig informationen och påminner 

verksamheterna. Viktigt att Kommunal påtalar för arbetsgivaren om de får kännedom om 

något område som inte fungerar. 

 

 

 (Uppföljning av statistik (tillbud/arbetsskador/sjukfrånvaro) inte i september 

 

 

 Hantering skyddskommitté, nytt Vobo 

Är redan hanterat under punkt ”Nytt Vobo” 

 

 

 Hur har sommaren och semesterperioden varit? 

Arbetsgivaren visar en sammanställning över sommaren 2019. Se bilaga 2. 

Totalt har 881 personer intervjuats för semestervikariat.  Ca 400 kunde inte anställas p.g.a. 

språksvårigheter, dåliga referenser, anmärkningar i belastningsregistret eller att de har fått 

annat arbete. 93 personer hoppade av efter anställningen. Totalt är det 371 nyanställda 

under sommaren. Det är många vikarier som är återkommande. Efter sommaren är det 197 

personer som är kvar som timanställda och 21 personer som har fått ett vikariat.  

De fackliga undrar hur många av dessa som var utbildade undersköterskor, vilket 

arbetsgivaren i nuläget inte vet. 

 

I år fanns det möjlighet att få ett lönetillägg på 5000 kr för de som jobbade 8 veckor, det är 

ca 350 vikarier som omfattas av detta tillägg. Det pågår diskussion med Personal- och 

förhandling om ytterligare 5-6 personer. 
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Kostanden kommer att fördelas på respektive enhet men är kopplat till en aktivitet som 

sedan kan särskiljas. Ersättningen betalas ut i septemberlönen tillsammans med ett sms där 

VÄF tackar för sommaren. 

 

Kostnader för mertid och övertid ligger stabilt under april, maj, juni och ökar i juli. En 

förklaring kan vara att fler blir månadsanställda. 

Arbetsgivaren är medveten om att sommaren har varit ansträngd. 

Till nästa FSG tas siffror fram tom augusti månad., inkl. sjuksköterskor.  

 

De fackliga parterna undrar om det är skillnad på mertid och fyllnadstid? Arbetsgivaren har 

efter mötet undersökt och informerat att det inte är någon skillnad, den ena är enligt 

arbetstidslagen och den andra står i vårt avtal. 

 

Vad gäller delegeringar erbjöds 38 personer extra teorigenomgångar med metodhandledare 

i hemtjänsten, då de inte blev godkända på första delegeringstestet. Efter detta blev 22 

personer godkända. Ett bra exempel och något att ta med till nästa sommar. Behöver också 

fundera på hur man hanterar svårigheten att klara delegering. 

 

Utvärderingsenkäter för semestervikarierna finns ute tom 15 sep. Det finns även en enkät 

som är skickad till enhetschefer och samordnare. En sammanställning kommer att göras 

och presenteras på nästa FSG tillsammans med augusti-siffrorna. 

 

Arbetsgivarens sammanfattning av sommaren 2019 är att det har varit ansträngt men med 

förenade ansträngningar och samarbete har det ändå fungerat bra.  

 

De fackligas syn på sommaren: 

 

Vårdförbundet berättar om en ansträngd sommar för sina medlemmar. Framförallt har 

kväll- och nattorganisationen haft det tufft med låg bemanning. Det har varierat i olika 

grupper och olika veckor och man har fått göra tuffa prioriteringar. Intressant att ta med 

till nästa FSG hur HSV-organisationen har upplevt sommaren.  

 

Kommunal berättar om fantastiska vikarier på Vobo, det har underlättat att många har varit 

på plats i 8 veckor. Kommunal upplever att det är många av vikarierna som har fått deltid 

vilket leder till att det blir ansträngt. Undersköterskor med fler delegeringar har fått högre 

arbetsbelastning.  

Inom Hemtjänsten är upplevelsen att det varit bättre än förra året., men ändå inte helt bra. 

En del är att många har språksvårigheter vilket leder till mycket missförstånd både mellan 

personalen men även mellan personal – brukare. Helgerna har också varit utmanande samt 

problem med delegeringar där man har fått delade scheman vilket innebär högre 

arbetsbelastning. 
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SACO berättar om brukare som har hamnat på sjukhus för att de inte fått i sig tillräckligt 

med mat och dryck. Kommunal tillägger till att även det kan ha att göra med 

språksvårigheter 

 

Vision beskriver att sommaren har gått runt men att några har fått kämpa rejält, bland 

annat boendeplaneringen som har hand om korttid och Vobo-placeringar. Har också 

bekymmer vad gäller personaltillsättning, bland annat en som snart ska gå i pension vars 

tjänst inte är tillsatt. Biståndshandläggarna jobbar på men har också vissa områden som är 

tungt belastade.  

 

De fackliga undrar över ”Chef i beredskap” (CIB), hur mycket har det används i 

sommaren? Det ser olika ut, men det har inte kommit till arbetsgivarens kännedom att det 

har varit ansträngt för CIB. Arbetsgivaren återkommer i frågan. 

 

  

 Revidering rutin ”Kränkande särbehandling”  

Frågan är redan behandlad i Beredningsgruppen. Det upptäcktes några justeringar gällande 

formuleringar i texten som HR tittar över och sedan mailar ut reviderat förslag till 

beredningsgruppen. Punkten är sedan färdigbehandlad. 

 

 

 Tillfällig rutin (Ny punkt från SACO) 

SACO informerade om en tillfällig rutin för legitimerade i Hemteamet som skickades ut 

under tisdagen (10/9). Se bilaga 3. SACO ser många risker med den nya tillfälliga rutinen 

och är bekymrade över konsekvenserna. SACO tycker att det är en tillbakagång till samma 

arbetssätt som tidigare, ett sätt som skrotades i maj. Det kommer att påverka HSV-team 1 

till 7 som kommer få en ökad arbetsbelastning.  Den tillfälliga rutinen verkställs from idag 

11/9. SACO menar att det hade behövts en mindre risk-och konsekvensbedömning innan 

rutinen verkställs. SACO ser arbetsmiljörisker när man går tillbaka till en tidigare rutin som 

man vet inte fungerade.  

 

Arbetsgivaren har inte någon närmare information gällande den tillfälliga rutinen men 

undersöker och återkommer. 

 

 

 

 Skyddsombuds och arbetsplatsombuds låga närvaro vid möten (Ny punkt från Kommunal) 

 

Kommunal upplever att skyddsombud och/eller arbetsplatsombud inte kommer till kallade 

skyddsombudsträffar. Dessa träffar är ca 4 ggr per år och till senaste träffen var det tre 

anmälda. Kommunal ser en fara om de inte närvarar då skyddsombuden behöver ta sitt 
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ansvar för att kunna verka som skyddsombud.  Kommunal får även till sig att 

skyddsombuden inte får komma då de behövs mer i verksamheten. Man anger även brist 

på tid då det är många möten man blir kallad på. Dessa möten prioriteras inte, varken av 

ombuden eller arbetsgivaren. Kommunal önskar dialog hur vi kan lösa detta tillsammans. 

Träffarna behövs och ombuden måste få förutsättningar att delta. 

 

Arbetsgivaren är medveten om att det är mycket som händer ute i verksamheten, bland 

annat i form av utbildningar, kompetensutveckling m.m. samtidigt som det är svårigheter 

att få in vikarier.   

 

Kommunal har provat att skicka ut kallelsen med olika tidsintervall, från två veckor till flera 

månader i förväg men det verkar inte spela så stor roll. Kommunal har funderat på ett 

årsschema gällande utbildningar, men det är inte helt enkelt då det är många parametrar att 

ta hänsyn till.  

 

Arbetsgivaren berättar att man har börjat titta med en utbildningsplan över helåret, ett 

arbete som hittills bara är påbörjat.  

Arbetsgivaren tar med sig informationen och funderar vidare samt har en närmare dialog 

med verksamheterna. Bägge parter är överens om att det är en viktig fråga. 

 

 

§ 8. Hälsa och friskvård 

 

Kommunal undrade över projektet ”Ökad hälsa på arbetsplatsen”. Ett projekt som drevs 

på HR i sex månader från oktober 2018 till april 2019.  Arbetsgivaren informerade att 

projektet medförde ett bättre välmående och en ökad gemenskap på arbetsplatsen vilket 

var några av målen.  Det fanns ingen påverkan gällande sjukfrånvaron men projektet varade 

i bara sex månader. I nuläget finns det inga indikationer på att projektet ska fortsätta. 

Frågan får vara kvar inför nästa års planering. 

 

§ 9. Samverkansfrågor 

Rapport från CSG (protokoll) 

Arbetsgivaren informerar, utifrån protokoll från CSG, att det finns en remiss ang. var 

bemanningen för pedagogik ska organiseras. Alla verkar vara positiva till att de ska ligga 

under grundskoleförvaltningen. Beslutet ska tas av kommunstyrelsen inom kort. 

Budgetarbete i förvaltningen, det är bestämt att arbetsgruppen ”arbetsmiljö och hälsa” som 

ligger under CSG, ska ta fram ett förslag på samverkan till förvaltningarna. Detta ska finnas 

som ett stöd framöver. 
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Information om lönekalkylator, utifrån två motioner om önskemål om utförligare 

information om lönen på lönespecifikationen.  Efter diskussion har man kommit fram till 

att en lönekalkylator ska lägga ut på intranätet, där man kan få fram information om 

summans innehåll. 

Riktlinje för kränkande särbehandling. De fackliga CSG representanter ska få utbildning 

gällande de förändringarna i den reviderade rutinen. Utbildningen hålls den 20/9, två 

timmar på eftermiddagen. 

 

Rapport från och till LSG 

Arbetsgivaren informerade utifrån information på förvaltningsledningen att det har varit tre 

platser mindre belagda på Fagerhultsvägen 1. Nu planerar man att de ska tas i bruk igen, 

vilket innebär att man återgår till ordinarie verksamhet.   

 

Ny representant från Vårdförbundet FSG (I) 

Ny representant från Vårdförbundet till FSG blir Gunilla Eliasson. Hon tillträder 14 

oktober och kommer således vara med på nästa FSG. Maud är kvar inom förvaltningen 

och kommer ge sitt stöd till Gunilla i början. Gunilla kommer närmast från grundskolan, 

skolsköterska, och har tidigare jobbat många år som distriktsköterska i hemsjukvård. 

 

§ 10. Beslut 

Mötet beslutade att: 
 

 Fackliga representanter fortsätter medverka för introduktionen för nyanställda, där 
de tittar på någon form av gemensamt material som kan vara som stöd framöver. 

 Meddela LFF att de ska kalla fackliga representanter, utifrån att de är 
skyddskommitté, till möten kring planering av nytt Vobo i Borås Stad. 

 Överens om revidering rutin kränkande särbehandling.  
 
FSG tackar Maud och Inger för deltagande i FSG och önskar lycka till med kommande 
uppdrag.   

 
 

§ 11. Nästa möte 

Datum för nästa möte är 23/10 kl. 10.00 -12.00. Lokal: Pressaren pl. 1, Ramnåsg.  

 
 
Vid protokollet: Heléne Haglund 
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Justeras: 

För Vård- och äldreförvaltningen: 
 
 
_____________________________ 
Maria Jonsson 
Ordförande 
 
 
_____________________________ 
Lena Sänd 
Kommunal 

 
 
 
__________________________ 
Maud Olausson 
Vårdförbundet 
 
 
_____________________________ 
Susanne Jörgensen 
Saco 

 
 
 

 
_____________________________ 
Camilla Isaksson 
Vision 

 





 

 

 
Postadress 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vx 

 

 
 

Sida 
1(1) 

Datum 
2019-10-11 

  
  

 
 
 

 

 

Hej, 
 
Vård- och äldrenämnden har mottagit dina synpunkter kring rengöring av de 
hjälpmedel du har.  

Vi beklagar att du upplever att du inte blivit bra bemött i kontakt med 
rehabenheten. Enligt Västra Götalandsregionens lånevillkor är det dock 
patienten själv som ansvarar för att underhålla och rengöra sina hjälpmedel 
enligt den bruksanvisning som medföljer. Lånevillkoren är desamma för alla 
patienter i hela regionen. Om du inte har möjlighet att på egen hand rengöra 
dina hjälpmedel, är du välkommen att ansöka om stöd för detta av hemtjänsten. 
Vill du ansöka om stöd kan du ringa till en biståndshandläggare, telefon 033-35 
70 00, eller fylla i den blankett som finns på Borås Stads hemsida, 
www.boras.se.  

 

Med vänlig hälsning, 

Vård- och äldrenämnden  
 

 
 
 
 

 

 

http://www.boras.se/






 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Melissa Lennartsson 
Handläggare 
033 355231 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-10-29 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00081 1.1.3.1 
 

  

 

Delegationsbeslut 2019-10-29 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

 

1. Delegationslista HR 

 

2. Delegationslista bostadsanpassning 

 

3. Delegationslista myndighet 

 

4. Delegationslista myndighet under 65 år 

 

5. Omdaning av verksamhet Sörmarksgatan 201-205 

Dnr 2019-00220 

 

6. Yttrande över remiss: Förslag till föreskrifter om ändring av 

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande 

och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit 

Dnr 2019-00244 

 

7. Yttrande över remiss: Förslag till nya föreskrifter om förordnande och 

utlämnande av läkemedel och teknisk sprit samt förslag till föreskrifter 

om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om 

detaljhandel vid öppenvårdsapotek 

Dnr 2019-00245 

 

8. Lex Sarah utredning 

Dnr 2019-00175 

 

9. Lex Sarah utredning 

Dnr 2019-00197 

 

10. Lex Sarah utredning 

Dnr 2019-00173 



Borås Stad 
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11. Lex Sarah utredning 

Dnr 2019-00185 

 

12. Lex Sarah utredning 

Dnr 2019-00169 

 

13. Lex Sarah utredning 

Dnr 2019-00191 

 

14. Lex Sarah utredning 

Dnr 2019-00199 

 

15. Lex Sarah utredning 

Dnr 2019-00209 

 

16. Lex Sarah utredning 

Dnr 2019-00184 

 

17. Lex Sarah utredning 

Dnr 2019-00234 

 

18. Lex Sarah utredning 

Dnr 2019-00183 

 

19. Lex Sarah utredning 

Dnr 2019-00208 

 

               

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 



Omdaning av inriktning av verksamhet inom vård- och 

omsorgsboende Sörmarksgatan 201-205  

Delegationsart 

5.5C.5 Ändring av inriktning på vård- och omsorgsboende och korttid, t.ex. profilinriktning och 

målgruppsinriktning. 

Beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att Sörmarksgatan 201 och 205, vård- och omsorgsboende med 
16 boendeplatser för brukare med somatisk sjukdom, omdanas till vård- och omsorgsboende för 
brukare med demenssjukdom. 

Sammanfattning 

Sörmarksgatan 201-205 består av tre fristående hus med 8 lägenheter i varje hus. Sörmarksgatan 
203 har redan idag en välfungerande verksamhet med inriktning mot demenssjukdom, medan 
övriga två hus har inriktning somatisk sjukdom. Efterfrågan på boendeplatser för brukare med 
demenssjukdom har ökat jämfört med efterfrågan på boendeplaster med somatisk inriktning. 
Verksamheten omdanas för att möta det förändrade behovet av inriktning på boendeplatser.  

Beslutet expedieras till 

1. Ulrika Johansson, verksamhetschef Myndighet  
2. Christina Lindén, enhetschef Myndighet 

3. Marita Paaso, enhetschef Vård- och omsorgsboende 

 



 

 

 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
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Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Sida 
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Datum 

2019-10-08 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00244 3.7.3.0 
Ert dnr: 3.1.1-2019-040498 

 

Marie Elm 
Handläggare 
033 353540 
 

 

 

Yttrande över remiss: Förslag till föreskrifter om 

ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 

2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel 

och teknisk sprit 

Delegationsart 

4.11 Yttrande till myndighet i övrigt. 

Beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att översända yttrandet till Läkemedelsverket.  

Sammanfattning 

Enligt lagen om nationell läkemedelslista (NLL) kommer förändringar att 
behöva göras av Borås Stad som vårdgivare senast den 1 juni 2022 och vi ser 
fördelar med att föreslagna ändringar samtidigt införs i det nya elektroniska 
receptformat som då tas fram. 

Beslutet expedieras till 

1. Läkemedelsverket 
 
 
Vård- och äldrenämnden 
 

Marie Elm  Maria Rangefil 

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska 

 Chef för kvalitets- och 
utvecklingsfunktionen 
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Datum 

2019-10-08 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00245 3.7.3.0 
Ert dnr: 3.1.1-2019-040498 

 

Marie Elm 
Handläggare 
033 353540 
 

 

 

Yttrande över remiss: Förslag till nya föreskrifter om 

förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk 

sprit samt förslag till föreskrifter om ändring av 

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om 

detaljhandel vid öppenvårdsapotek 

Delegationsart 

4.11 Yttrande till myndighet i övrigt. 

Beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att översända yttrandet till Läkemedelsverket.  

Sammanfattning 

Borås Stad stödjer Läkemedelsverkets förslag att elektronisk förskrivning ska 
ske som huvudregel till människa både vid förskrivning av läkemedel och vid 
förskrivning av teknisk sprit på recept som är avsett att hämtas ut på 
öppenvårdsapotek. Bra att huvudregeln med elektronisk förskrivning  
 

- inte kommer att förändra kravet vid förskrivning till patienter med 
dosdispenserade läkemedel 

- inte innebär förändringar för professionernas behörighet att förskriva 
läkemedel  
 

Sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården är den behöriga 
hälso- och sjukvårdspersonal som behöver ha åtkomst till registret och också 
möjlighet att förskriva elektroniskt. Idag används Pascal för patienter med 
dosexpedierade läkemedel och receptblanketter i papper för patienter som inte 
är dospatienter. För förskrivare av läkemedel i kommunal hälso- och sjukvård 
finns inget elektroniskt förskrivarstöd som är integrerat med journalsystemet. 
Det blir därför viktigt att det finns ett webbgränssnitt. Den webbaserade ingång 
till NLL (som E-Hälsomyndigheten planerar) och som kommer att ge behörig 
hälso- och sjukvårdspersonal åtkomst till registret och möjlighet att förskriva 
elektroniskt blir en viktig faktor för patientsäkerheten att den tas i drift 1 juni 
2020, i samband med att NLL införs. Kostnader för webbgränssnitt behöver 
klargöras. 
 



Borås Stad 
Datum 

2019-10-08 
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Bra med förslaget på ett utökat krav till att den expedierande farmaceuten, vid 
bedömningen av om expedieringen är lämplig, även ska beakta patientens 
samtliga recept i elektronisk form. 
 

Beslutet expedieras till 

1. Läkemedelsverket 
 
 
Vård- och äldrenämnden 
 
 

Marie Elm  Maria Rangefil 

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska 

 Chef för kvalitets- och 
utvecklingsfunktionen 

 




