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Datum 

2020-09-21 
 

Instans 
Vård- och äldrenämnden 

 

 

Vård- och äldrenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till 

sammanträde i Ramnåsgatan 1, Sessionssal, plan 2, måndagen den 21 

september 2020 kl. 18:00 

Ordinarie ledamöter deltar via videosamtal eller på Ramnåsgatan 1, Sessionssal, 

plan 2. Ersättande ledamöter deltar via videosamtal. 

 

OBS! För att minska risken för smittspridning av coronaviruset är 

sammanträdet inte är öppet för allmänheten.) 

 

Johan Wikander 
Vård- och äldrenämndens Ordförande 

Maria Jonsson 
Förvaltningschef 

 

Förhinder anmäls alltid till Malin Länsberg, 033 353666 eller via e-post: 

Malin.Lansberg@boras.se 

Partigruppmöten för politisk beredning inför sammanträdesdagen:  

- Moderaterna och Kristdemokraterna träffas den 17/9 i Sömmerskan 

(plan 2), klockan 15.00. 

- Mitt-S-samverkan träffas den 17/9 i Oscar Jacobson (plan 2), klockan 

16.30. 

- Vänsterpartiet träffas den 21/9  i Skräddaren (plan 2), kl. 16.00.  
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Ärende  

1.  Upprop och val av justerande person 
Förslag: Rose-Marie Liljenby Andersson (S) med Lotta Löfgren 
Hjelm (M) som ersättare. Justeringsdag: 2020-09-23.  

 

2.  Förvaltningschefen informerar 
 

 

3.  Fastställande av föredragningslista 
 

 

4.  Tillagning av måltider på Margaretagatan 9 
Dnr 2020-00215 1.1.3.1 

 

5.  Budgetuppföljning till och med augusti 2020 
Dnr 2020-00237 1.1.3.1 

 

6.  Buffert 2020 
Dnr 2020-00238 1.1.3.1 

 

7.  Miljörapport Tertial 2 2020 
Dnr 2020-00211 1.1.3.1 

 

8.  Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget 
Dnr 2020-00231 1.1.3.1 

 

9.  Uppdrag som inte ingår i budget: Äldrehälsa i Borås Stad, 
utredning 
Dnr 2020-00186 3.7.2.25 

 

10.  Anhörigstöd för barn och unga, utredning 
Dnr 2020-00217 1.1.3.1 

 

11.  Yttrande över motion: Etablering av hospice/separat vårdenhet 
för palliativ vård 
Dnr 2020-00073 1.1.3.1 

 

12.  Svar på Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads 
nämnder 
Dnr 2020-00052 1.1.3.1 

 

13.  Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL Kvartal 
2 2020 
Dnr 2020-00230 1.1.3.1 

 

14.  Gallring av pappershandlingar efter skanning till 
verksamhetssystemet VIVA 
Dnr 2020-00224 2.2.2.2 
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Ärende  

15.  Delegation gällande upphandlingen Bemanning sjuksköterskor, 
fysioterapeuter och arbetsterapeuter  
Dnr 2020-00232 1.1.3.1 

 

16.  Anmälningsärenden 2020-09-21 
Dnr 2020-00233 1.1.3.1 

 

17.  Delegationsbeslut 2020-09-21 
Dnr 2020-00234 1.1.3.1 

 

18.  Övriga frågor 2020 
Dnr 2020-00010 1.1.3.1 

 

 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johan Norbelie 
Handläggare 
033 355306 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-09-21 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2020-00215 1.1.3.1 
 

  

 

Tillagning av måltider på Margaretagatan 9 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att maten till vård- och omsorgsboendet på 

Margaretagatan 9 ska levereras från Vård- och äldreförvaltningens 

tillagningskök.         

Ärendet i sin helhet 

Margaretagatan 9 är ett demensboende med 60 platser varav 18 platser är för 

yngre personer med demenssjukdom. Vid starten av boendet beslutades att 

måltiderna skulle lagas från grunden på våningarna. Omvårdnadspersonal som 

anställdes då fick en kort utbildning i livsmedelshantering. Margaretagatan 9 har 

ett årligt tillägg i budget för de extra kostnader som matlagningen innebär.  

Under coronapandemin har verksamheten tvingats att omfördela sina resurser 

för att frigöra tid för omvårdnadsarbete och därför beställt och fått mat 

levererad från ett av kommunens tillagningskök. Erfarenheterna av detta är 

mycket positiva och verksamhetens utvärdering visar på tydliga fördelar. 

Inför förändringen gjorde verksamheten en risk- och konsekvensanalys 

tillsammans med skyddsombud. Analysen visade endast låga risker.  

Bland fördelarna märks: bättre mat tillagad av kockar, bättre näringsinnehåll, 

säkrare tillagning och livsmedelshantering, samordnade inköp, mer tid för 

omvårdnadsarbete och tydligare roller för personal och boende. 

Verksamheten kommer fortsättningsvis baka bröd och tillaga tillbehör (potatis, 

ris, pasta etc) som social aktivitet tillsammans med de boende, vilket ger social 

stimulans och skapar en hemkänsla.  

Vård- och äldreförvaltningen föreslår att Vård- och äldrenämnden beslutar att 

maten till vård- och omsorgsboendet på Margaretagatan 9 ska levereras från 

Vård- och äldreförvaltningens tillagningskök.  

I samband med den föreslagna förändringen behöver den interna 

resursfördelningen för Margaretagatan 9 justeras.              

 

Beslutsunderlag 

1. Riskbedömning inför förändring i verksamheten köket 

2. Utvärdering måltider Margaretagatan 9                                
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Samverkan 

Samverkas vid FSG 16 september 2020. 

 

Beslutet expedieras till 

Ingen expediering. 

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 

 



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

Vilken förändring avses i denna konsekvensbeskrivning?

Dokumentet används för att beskriva konsekvenserna för arbetsmiljön vid förändringar 
i verksamheten.

För arbetsgivaren

Huvudskyddsombud/lokalt skyddsombud

Från personalgruppen

Från företagshälsovården

1.  Bakgrund

2.  Arbetsgrupp

a) enskilda tjänster/arbetet vid enskilda arbetsplatser

b) samarbetet/samordningen mellan tjänster

c)  samarbetet/samordningen med andra delar av verksamheten

3.  Beskrivning av förändringen

Följande personer är utsedda att genomföra analysen:

1 (5)

d)  påverkas service gentemot medborgare/brukare på något sätt av föreslagen förändring? I så fall hur?
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Enhet:

Datum

Att sluta laga mat på enheten, få lagad mat levererad. 

Skriv ut formulär

 

Näringsinnehåll, kvalitet. Varmhållning, tempmätning- minst 72 grader i fem minuter. 

Vård- och äldreförvaltningen 2020-06-04

Rosa Lindström-Hägg

Frida Reiser

 

Förslag att det finns möjlighet koka potatis till flera avdelningar. Möjlighet att avlasta och hjälpas åt om någon avd har 

högre belastning. 

Var skall vi ställa matvagnarna?- kylrum/ korridor.  

 

Köksarbete till viss del för omvårdnadspersonalen. Frigöra tid till omvårdnadsarbete. Matbeställning kommer att ske via 

samordnare, matbeställningar plockas bort från omvårdnadspersonal. En h per avd/ dag skall justeras i schemat. 

Petra Abrahamsson

Margaretagatan 9

Eva Ekman



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

4.  Riskinventering och riskbedömning
Blir effekten av förändringen någon ny arbetsmiljörisk? Finns det risker som ökar?  
Gör även bedömning om risken är allvarlig eller ej.  
OBS! Ytterligare typer av risk kan förekomma.

Arbetsmängd

Bedömning  
1 - 4 

Inte allvarlig  - allvarlig

Risker Kommentar

Arbetstempo

2 (5)

Kränkningar, konflikter, 
trakasserier

Sociala kontakter

Nattarbete

Arbete med människor/
brukare

Risk för fysiskt våld

Tunga lyft, obekväma  
arbetsställningar

Otrygghet i anställningen

fortsättning nästa sida
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Mindre lyft av stora förpackningar och leveranser. 

1

1 

 

Minskad stress med tanke på ansvar för livsmedelshygien och 

tidspressen i att laga maten. 

 

 

Potatis

Skriv ut formulär

Skriv ut formulär

1

 

Enskilda arbetsuppgifter plockas bort (matbeställningar och att 

laga middagen). Fler omvårdnadsinsatser kommer att utföras/ 

person.

 

1

Vård- och äldreförvaltningen

1

 

Ökad tid tillsammans med boende. 



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

3 (5)

Möjlighet att påverka den 
egna arbetssituationen

Oregelbundna arbetstider

Trivsel med arbetet

Risk för olycksfall

Ensamarbete

Komplexa arbetsuppgifter

Ensidigt arbete, upprepat 
eller monotont

Tillgång till hjälpmedel

Fysiska arbetsmiljöfaktorer  
såsom ventilation, buller,  
belysning m m

Annat

Bedömning  
1 - 4 

Inte allvarlig  - allvarlig

Risker fortsättning fg sida Kommentar
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1

1

 

Mindre monoton belastning när man slipper stå länge i köket. 

Troligt en ökad trivsel genom minskad stress.

1

 

Skriv ut formulär

Vård- och äldreförvaltningen

1

 

Värme och hårda golv förbättras.  

Matvagnarna- tomma vagnar ställs i kylrummet. leveranser till 

korridoren utanför kylrummet. 

1

Ökas, mer utrymme till ex aktiviteter. 

 

Samma

1

 

Ansvar matlagning (och näringslära) tas bort 

från nuvarande arbetsuppgifter.  

1

 

Minskar (skära sig, bränna sig)



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

4 (5)

På vilket sätt kan effekten av förändringen medföra en bättre arbetsmiljö?
5.  Positiva effekter

a) Vilka åtgärder behövs för att uppfylla arbetsmiljölagens krav och för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö?

7.  Aktuella åtgärder

Vilka åsikter finns hos berörda medarbetare om konsekvenserna av förändringen?

6.  Berörda medarbetares synpunkter

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

b) Vilka åtgärder behövs för att ta bort/minska de kvarvarade riskerna?

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning
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Ansvarig: Klart när Uppföljning

Minskad sjukskrivning förhoppningsvis, ökad trivsel.

Städa skafferier och kolla datum med mera

EC

EC

Schemajustering, en h/ avd och dag.

2020-06-22

Se över spåren så att det blir tydligt vad köksspåret innehåller (ex hämta matvagn, mäta temp etc). Kommer att se över 

spår 8/6 och tas upp på APT 16+17/6

2020-06-22

EC

2020-06-17

Ta bort ett stressande arbetsmoment. Att få mer tid att utföra de arbetsuppgifter som ligger i professionen. 

Skriv ut formulär



c)  Kan förändringen genomföras på något annat sätt för att minska de negativa arbetsmiljöeffekterna? I så fall hur?

d)  Övrigt?

8. Uppföljning
Tidpunkt för uppföljning av arbetsmiljöeffekterna av förändringen i verksamheten.

Datum för uppföljning

Ort

Datum

Arbetsgivare Skyddsombud

Ort

Datum

Ort

Datum

5 (5)

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning
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2020-09-20

2
0
2
0
-0

6
-0

4
 1

5
:2

4
:2

8

Skriv ut formulär



Utvärdering måltider Margaretagatan 9 

VAD Kvalitet Arbetsmiljö Ekonomi KOMMENTAR 

Lagad mat middag Fördelar: 

Professionalism: 

Kök: Professionella 

kockar lagar 

näringsriktig och bra 

mat. 

 

Omvårdnad: Rätt 

kompetens är idag svårt 

att rekrytera till 

omvårdnad och varje 

timme behövs.  

 

Näringsriktig måltid 

tack vare kockarnas 

utbildning.  

 

Individanpassad kost, 

exempel gallkost eller 

laktosfri.  

Anpassat till 

sväljningsproblem.  

 

Miljökrav följs lättare. 

50% närproducerad och 

ekologiskt.  

 

Fördelar: 

Ergonomi 

Finns inte höj- och sänkbara 

bänkar och ytor på 

Margaretagatan 9.  

 

Skåpen är långt ner- 

minskade jobbiga 

arbetsställningar. 

 

Mindre lyft av stora 

förpackningar och 

leveranser. 

 

Minskad stress tack vare att 

inte vara lika tidsstyrd.  

 

Att inte bli avbruten i 

arbetet. 

 

Att personal kan ägna sig åt 

det de är bra på.  

 

Slippa beställningar.  

 

 

Nackdelar: 

Finns inga  

Fördelar: 

Kontroll; 

Ökad kontroll över 

livsmedelskostnader 

och vad som beställs.  

 

Sparar tid på att inte 

beställa varor och 

packa upp etc.  

 

 

Nackdelar: 

 

- Ser inga i 

nuläget.  

 

 

 

 

 

Boende kan ff hjälpa till 

med att skala potatis, baka 

mm. 



Livsmedelshygien- 

kökspersonal utbildning 

för detta vilket få utav 

personal har. 

 

Anpassade kök: 

exempel; frysarna på 

Margaretagatan är inte 

gjorda för nedfrysning 

av varor. 

 

Hygien: 

Boende och personal 

kommer inte åt råa 

matvaror. 

Ökad kvalitet tack vare 

att tid frigörs från 

köksarbete, 

beställningar, 

uppackning till 

omvårdnad och 

aktivitet.  

 

 

Nackdelar: 

Det doftar inte lika 

mycket på boendet.  
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Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 
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Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Lena Elliot 
Handläggare 
033 357047 
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2020-09-21 
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Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2020-00237 1.1.3.1 
 

  

 

Budgetuppföljning tertialrapport 2 2020 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna uppföljningen av tertial 2 2020.         

Ärendet i sin helhet 

För perioden januari – augusti redovisas ett resultat på 33 558 tkr jämfört med 

budgeten för perioden. Helårsresultatet prognostiseras till ett överskott om 15 

000 tkr. 

Den centrala administrationen förväntas generera ett underskott på 650 tkr 

vilket främst beror på att medel nyttjas till diverse satsningar och investeringar i 

verksamheten. Utrymme för dessa investeringar finns då bland annat 

kompetensutveckling och ny tvätterilokal inte realiseras under året.  

Den politiska verksamheten förväntas generera ett överskott på 500 tkr och 

förklaras av att konferenser och studiebesök inte kan genomföras med 

anledning av pågående pandemi. 

Verksamheten för insatser i ordinärt boende (beställare såväl som utförare) 

förväntas generera ett överskott vid årets slut på 21 710 tkr. Överskottet beror 

bland annat på lägre efterfrågan av insatser kopplat till pågående pandemi. 

Beställardelen står för 38 000 tkr av det förväntade överskottet, varpå 

utförarverksamheten genererar ett underskott på 16 290 tkr, vilket förklaras av 

svårigheter att anpassa verksamheten till bland annat minskat behov på grund 

av covid-19, men även investeringar i verksamheten. 

Vård- och omsorg i särskilt boende (beställare såväl som utförare) beräknar att 

redovisa ett underskott vid årets slut på 5 475 tkr. Beställarorganisationen 

förväntas generera ett överskott på 4 000 tkr beroende på lägre beläggning 

kopplat till covid-19. Verkställigheten genererar totalt ett underskott på 9 475 

tkr och beror bland annat på ökade personal- och materialkostnader men även 

investeringar i verksamheten. 

Den övrig verksamheten tros vid årets slut redovisa ett underskott på 1 085 tkr, 

underskottet är främst kopplat till kostverksamheten som dras med ökade 

livsmedelskostnader samt lägre intäkter då viss verksamhet varit stängd under 

året. 

I budgeten finns en buffert avsatt för oförutsedda kostnader till 13 964 tkr, av 

dessa beräknas 3 000 tkr att täcka underskottet i kostverksamheten. Resterande 
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medel förväntas nämnden under septembermötet besluta att nyttja medlen till 

investeringar som kommer såväl brukaren som medarbetarna tillgodo.               

Beslutsunderlag 

1. Tertial 2 2020 Vård- och äldrenämnden                                

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2020-09-16 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

 

 

Tertial 2 2020 

Vård- och äldrenämnden 
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1  Inledning 

Tertialrapporten redovisar en uppföljning av Vård- och äldrenämndens resultat till och med den andra 
tertialet 2020 tillsammans med en prognos för helåret. Nämndens arbete med Kommunfullmäktiges 
och nämndens uppdrag och indikatorer inom de strategiska målområdena följs också upp. 

  

2 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2020 Kommentar 

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

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

2.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2019 Målvärde 2020 Utfall T1 2020 Utfall T2 2020 

 Andel närproducerade livsmedel, %. 23 25 25,7 25 

Andel närproducerade livsmedel, %. 

Andelen har minskat något sedan förra redovisningen men målvärdet är uppnått för 2020. Resultatet är 
svårt att påverka på enhetsnivå utan är kopplat till hur avtalen med leverantörer/producenter ser ut. 
 
Borås stads distributionscentral i kombination med upphandlingsarbetet kan möjliggöra att andelen 
närproducerat ökar ytterligare i framtiden.  
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2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2019 Målvärde 2020 Utfall T1 2020 Utfall T2 2020 

 Andel ekologiska livsmedel, %. 46,7 50 49,2 49,4 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Målet är inte uppnått ännu men resultatet för perioden ligger mycket nära och har ökat sedan senaste 
mätningen. 
 
I livsmedelsavtalet finns ett stort sortiment av ekologiska produkter och inom många produktgrupper 
finns inte ett konventionellt alternativ. 
 
Det finns en liten risk kopplat till nuvarande höga livsmedelspriser att inte uppnå målet för 2020. 
Verksamheten fortsätter arbetet med att minska matsvinn för att på så sätt kunna frigöra medel till 
bland annat ekologiska livsmedel. 

 

2.4 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2019 Målvärde 2020 Utfall T1 2020 Utfall T2 2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 9,9 7,5 10,3 11,4 

 Arbetad tid för timavlönade omräknat till 
årsarbeten. 

165,6 130 165,5 172,4 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Vård- och äldrenämnden når inte målet och uppvisar en fortsatt hög sjukfrånvaro jämfört med 
nämndens mål och med Borås Stads genomsnitt. Nämnden har haft en trend med sakta sjunkande 
frånvarosiffror fram till och med februari 2020. Därefter har sjukfrånvaron ökat igen. Sjukfrånvaron för 
perioden augusti 2019-juli 2020 är 11,4 %. 
 
Orsaken till trendbrottet är utbrottet av covid -19. Under den enskilda månaden april i år var 
sjukfrånvaron 17,3 % jämfört med 10,1 % april 2019. Nämnden började i mitten av mars att dagligen 
mäta korttidsfrånvaron och de inledande veckorna var den som högst. När mätningarna upphörde vid 
midsommar var korttidsfrånvaron nere nära normala nivåer. Nämndens totala sjukfrånvaro i den 
enskilda månaden juli var 8,1 % att jämföra med 7,6 % i juli 2019. Det intensifierade arbetet med basala 
hygienrutiner och begränsande av smittspridning kan ha haft en positiv påverkan på sjukfrånvaro som 
beror på annat än pandemin. 
 
I ett långsiktigt perspektiv fortsätter nämnden arbetet med att minska sjukfrånvaron. Screeningar av 
enheter inom ramen för Borås Stads övergripande projekt "Frisk organisation" har fortsatt under 
början av året och även efter pandemiutbrottet. Genomlysningarna har lett till olika insatser såsom 
chefscoachning och/eller grupputvecklingsinsatser. Inom hemtjänsten arbetar man vidare med 
hälsosamma scheman.  
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Nämnden har inte nått det uppsatta målet. Nämnden har under våren fått ett utökat behov av 
timavlönade på grund av den ökade frånvaron, som i sin tur beror på pandemiutbrottet. 
 
Som en del i hemtjänstens bemanningsarbete har överanställningar av månadsanställda gjorts och det 
har under inledningen av året bidragit till att användningen av timavlönade har minskat. Nämnden 
räknar med att nedgången fortsätter när verksamheten har återgått till ett normalläge. 
 
En projektledare har anställts för att under ett års tid driva ett övergripande förbättringsarbete kopplat 
till arbetstid/arbetssätt, samt schemaläggning inom område hemtjänst, korttid och vård- och 
omsorgsboende. Som en del i projektet ingår att motivera en större andel av nämndens anställda att 
arbeta heltid. En högre genomsnittlig sysselsättningsgrad kommer innebära att antalet timavlönade 
medarbetare blir färre. 

 

2.4.1 Nämnd 

Uppdrag Status T2 2020 Kommentar 

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

 Genomfört Under perioden januari - augusti 2020 var kostnaden 
för reparationsskador 959 tkr, vilket är en minskning 
med 459 tkr (32 %) jämfört med samma period 2019 
(1 418 tkr). 
Alla verksamheter arbetar aktivt med frågan. Inom 
hemtjänst, larm- och nattorganisationen finns 
bilombud som har ett utökat ansvar för att 
säkerställa att uppkomna skador anmäls. Inom 
hälso- och sjukvården har en riktlinje utarbetats för 
trafiksäkerhet som tar upp varje medarbetares 
ansvar. Inom kosten har några av de äldre bilarna 
bytts ut och det medför minskade 
reparationskostnader. 

3 Intern kontroll 

Arbetet med vård- och äldrenämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs som ger 
nämnden en bild av vilka de största riskerna är. 

I vård- och äldrenämndens interna kontroll plan finns inga kontrollmoment som ska följas upp per 
månad, kvartal eller halvår. Varje riskområde följs upp kontinuerligt under året och redovisas för 
nämnden en gång per år. 

3.1 Antal anmälda bisysslor 

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2020-05-11 § 189 ska varje förvaltning redovisa antalet anmälda 
bisysslor. Under perioden från januari till augusti 2020 har 40 bisysslor anmälts i Vård- och 
äldreförvaltningen. 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 13 064 4 194 3 563 9 055 5 492 10 605 

Avgifter och övriga intäkter 85 906 126 131 82 400 85 241 2 841 1 845 

Summa intäkter 98 970 130 325 85 963 94 296 8 333 12 450 

Personal -732 286 -1 143 058 -771 697 -758 436 13 261 11 040 

Lokaler -31 976 -52 570 -35 047 -33 959 1 088 1 986 

Material och tjänster -200 375 -322 067 -202 240 -200 672 1 568 -10 476 

Kapitalkostnader -438 -366 -244 -245 -1 0 

Summa kostnader -965 075 -1 518 061 -1 009 228 -993 312 15 916 2 550 

Buffert (endast i budget) 0 -13 964 -9 309 0 9 309 0 

Nettokostnad -866 105 -1 401 700 -932 574 -899 016 33 558 15 000 

Kommunbidrag 900 428 1 401 700 932 574 932 574   

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

34 323 0 0 33 558  15 000 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0   0  0 

Godkända "öronmärkta" projekt 0   0  0 

Resultat jfr med tillgängliga medel 34 323   33 558  15 000 

Ackumulerat resultat       

Resultatanalys 

Utfallet för perioden uppgår till ett överskott på 33 558 tkr och vid årets slut förväntas nämnden 
redovisa ett överskott på 15 000 tkr, avvikelser finns inom såväl intäkts- och kostnadsposterna. 

Statsbidragen beräknas öka med 10 605 tkr, den stora avvikelsen beror dels på att bidrag beslutade i 
regleringsbrevet inte blivit budgeterade samt att regeringen under året tagit beslut om flertalet bidrag 
som kommer nämndens verksamhet tillgodo. Vissa av dessa bidrag är direkt kopplade till covid-19. De 
medel som inte nyttjas fullt ut kommer att betalas tillbaka. Bidragen medför även ökade kostnader 
gentemot budget, främst i form av personalkostnader. 

Personalkostnaderna förväntas vid år vara 11 040 tkr lägre än budgeterats och förklaras av mindre 
utförandetid inom nämndens verksamheter, främst kopplat till pandemin. Utan statsbidragen för 
perioden hade denna post genererat större överskott. Främsta orsaken till ett överskott på lokalerna 
beror på den avsatta post gällande ny lokal för tvätteriet som inte förväntas realiseras under 2020. 

Övriga kostnader förväntas vara 10 476 tkr dyrare än budget och beror bl.a på satsningar inom arbets- 
och boendemiljö samt andra driftsinvesteringar, då utrymme för denna typ av kostnader finns för 
nämnden. 

  



Vård- och äldrenämnden, Tertial 2 2020 7(21) 

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Central administration       

Intäkt 932 0 0 955 955 1 300 

Kostnad -28 610 -40 933 -27 358 -29 234 -1 876 -1 950 

Nettokostnad -27 678 -40 933 -27 358 -28 279 -921 -650 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 855 -2 873 -1 920 -1 363 557 500 

Nettokostnad -1 855 -2 873 -1 920 -1 363 557 500 

Vård och omsorg i ordinärt 
boende       

Intäkt 35 202 37 151 24 722 29 606 4 884 5 500 

Kostnad -506 751 -789 579 -533 392 -514 571 18 821 16 210 

Nettokostnad -471 549 -752 428 -508 670 -484 965 23 705 21 710 

Vård och omsorg i särskilt 
boende 

      

Intäkt 45 390 63 163 41 234 45 932 4 698 7 900 

Kostnad -354 809 -564 635 -366 756 -371 806 -5 050 -13 375 

Nettokostnad -309 419 -501 472 -325 522 -325 874 -352 -5 475 

Övrig verksamhet       

Intäkt 17 446 30 011 20 007 17 803 -2 204 -2 250 

Kostnad -73 012 -120 042 -79 802 -76 338 3 464 1 165 

Nettokostnad -55 566 -90 031 -59 795 -58 535 1 260 -1 085 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 -13 964 -9 309 0 9 309 0 

Nettokostnad 0 -13 964 -9 309 0 9 309 0 

Totalt       

Intäkt 98 970 130 325 85 963 94 296 8 333 12 450 

Kostnad -965 037 -1 532 026 -1 018 537 -993 312 25 225 2 550 

Nettokostnad -866 067 -1 401 701 -932 574 -899 016 33 558 15 000 

 
Nettokostnader per ansvarsområde  

Tkr 
Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Centrala stödfunktioner       

Intäkt 340 435 569 130 379 420 348 896 -30 524 -18 450 

Kostnad -397 872 -650 761 -433 905 -398 872 35 033 15 650 

Nettokostnad -57 437 -81 631 -54 485 -49 976 4 509 -2 800 
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Tkr 
Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 855 -2 873 -1 920 -1 363 557 500 

Nettokostnad -1 855 -2 873 -1 920 -1 363 557 500 

Myndighet       

Intäkt 24 558 35 388 23 707 23 351 -356 -900 

Kostnad -542 102 -951 166 -590 721 -552 576 38 145 50 900 

Nettokostnad -517 544 -915 778 -567 014 -529 225 37 789 50 000 

Verkställighet, ordinärt boende       

Intäkt 211 673 317 042 185 572 171 206 -14 366 -22 632 

Kostnad -301 160 -328 537 -224 222 -223 877 345 -2 368 

Nettokostnad -89 487 -11 495 -38 650 -52 671 -14 021 -25 000 

Verkställighet, vård- och 
omsorgsboende 

      

Intäkt 322 042 542 385 346 418 351 136 4 718 12 200 

Kostnad -339 376 -555 560 -360 659 -368 098 -7 439 -12 200 

Nettokostnad -17 334 -13 175 -14 241 -16 962 -2 721 0 

Korttidsboende       

Intäkt 0 76 174 44 331 38 218 -6 113 -8 950 

Kostnad 0 -126 479 -86 368 -79 977 6 391 6 950 

Nettokostnad 0 -50 305 -42 037 -41 759 278 -2 000 

Hälso och sjukvård       

Intäkt 5 642 7 758 4 777 7 993 3 216 3 625 

Kostnad -150 543 -250 136 -161 634 -166 667 -5 033 -6 625 

Nettokostnad -144 901 -242 378 -156 857 -158 674 -1 817 -3 000 

Förebyggande IT       

Intäkt 13 584 22 883 13 890 10 719 -3 171 -3 150 

Kostnad -45 091 -79 604 -53 318 -49 226 4 092 2 400 

Nettokostnad -31 507 -56 721 -39 428 -38 507 921 -750 

Kost och vaktmästeri       

Intäkt 39 173 61 017 40 678 39 386 -1 292 -1 900 

Kostnad -45 173 -74 397 -49 307 -49 268 39 -50 

Nettokostnad -6 000 -13 380 -8 629 -9 882 -1 253 -1 950 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 -13 964 -9 309 0 9 309 0 

Nettokostnad 0 -13 964 -9 309 0 9 309 0 

Totalt       

Intäkt 957 107 1 631 777 1 038 793 990 905 -47 888 -40 157 

Kostnad -1 823 172 -3 033 477 -1 971 363 -1 889 924 81 439 55 157 

Nettokostnad -866 065 -1 401 700 -932 570 -899 019 33 551 15 000 

Vård- och omsorgsnämndens interna resursfördelningsmodell innebär att ansvarsområdet Myndighet handlägger och därefter beställer beslutade biståndsbedömda insatser i form av 
hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, korttidsvård och dagverksamhet. Dessa insatser utförs sedan av nämndens olika verkställande ansvarsområden. 
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Fördelningsmodellen innebär att en stor del av verksamhetens ekonomiska transaktioner hamnar två gånger som en intäkt samt kostnad och omslutningen blir därmed större än 
verkligheten. Därmed uppgår visar tabellen per ansvarsområden en intäkts- och kostnadsvolym som är mer än dubbelt så stor som tabellen per verksamhetsnivå, som visar nämndens 
faktiska intäkts- och kostnadsomslutning. 

Centrala stödfunktioner 

Ekonomi 

För perioden redovisar verksamheten ett överskott gentemot budget på 4 510 tkr. Vid året slut 
beräknas ett underskott på 2 800 tkr. I budgeten avsattes under centrala stödfunktioner resurser för 
bland annat kompetensutveckling, vilka inte bedöms kunna nyttjas fullt ut samt kostnader för ny lokal 
avseende tvätteri. Ingen av dessa poster förväntas realiseras under året. Trots avsatta medel som inte 
kommer nyttjas förväntas området generera ett underskott, vilket förklaras av att områden skjuter ut 
medel, 9 000 tkr, till förvaltningens övriga verksamheter för att möjliggöra större 
förbättringsinvesteringar då nämnden förväntas generera ett överskott på helheten. 

Kvalitet/medarbetare 

Stödfunktionerna stöttar verksamheterna i deras arbete med att uppnå sina respektive mål, och är i 
högsta grad inblandade i förbättringsarbeten i hela organisationen. En del förbättringsarbeten, 
exempelvis utbildningar och processkartläggning, har tillfälligt fått pausa med anledning av pandemin. 
Stödfunktionerna har istället fokuserat på att stödja verksamheterna på olika sätt exempelvis 
samordning av behov av material och skyddsutrustning samt framtagande av rutiner och 
informationsmaterial. 

  

Politisk verksamhet 

Ekonomi 

Avvikelsen för perioden uppgår till 558 tkr, och beräknas vid årets slut generera ett överskott på 
500 tkr, vilket beror på att pandemin har påverkat nämndens arbete i form av bla konferenser och 
studiebesök. 

Kvalitet/medarbetare 

Vård- och äldrenämnden har hittills under året haft sju nämndmöten. Med anledning av pandemin hålls 
nämndmötena stängda för allmänheten och endast ordinarie ledamöter deltar. 

För att förhindra smittspridning bland äldre fattade nämnden tidigare under året att stänga mötesplatser 
och restauranger. Nämnden har även beslutat att hålla dagverksamheten på Bodagatan 36 stängd och 
att inte verkställa beslut om växelvård där. Förvaltningschef har på delegation från nämnden fattat 
beslut om att börja verkställa beslut om växelvård på Bodagatan 36 igen. 

  

Myndighet 

Ekonomi 

Pandemin visar sig tydligt på utförda volymer och påverkar Myndighets utfall. Anledningen till 
minskade volymer är dels att nämnden haft dagverksamhet och viss växelvård stängda, dels har vissa 
brukare på egen hand avsagt sig insatser med anledning av oro för att bli smittad av covid-19. Den 
ekonomiska prognosen är svårbedömd då brukarens ställningstagande om att nyttja beviljade insatser 
eller inte framåt är svår att förutspå, det är dock tydligt att fler brukare efter sommaren väljer att 
återuppta sina insatser. 

Myndighet redovisar ett positivt utfall för perioden om 37 788 tkr och prognostiserar ett överskott för 
helåret på 50 000 tkr. Prognosen baserar sig på att hemtjänsten kommer utföra färre hemtjänsttimmar 
än vad myndighet budgeterat och beställt samt att dagverksamheten och korttid/växelvården beräknas 
få lägre beläggning på grund av pandemin. Tillsammans beräknas det minskade behovet/utförda 
uppdrag genererar ett överskott på 46 000 tkr, varav 14 500 tkr består av externt utförda timmar. Även 
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vård- och omsorgsboendena har en lägre beläggning än budgeterat då fler brukare tackar nej till 
erbjuden plats. Den minskade beläggningen förväntas generera ett överskott på 5 000 tkr. Den 
minskade efterfrågan på insatser förväntas även föranleda minskade egenvårdsavgifter till en summa 
om 1 000 tkr. 

Kvalitet 

Biståndshandläggarna har ansvaret för alla handläggningsmoment kring brukaren, även att planera hem 
brukaren från sjukhuset. Målet i vårdsamverkan är att under året göra fler av planeringarna i brukarens 
hem i stället för på sjukhuset. Det förnyade arbetssättet ställer större krav på primärvården i de fall 
brukaren inte är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård. Samordnad individuell plan (SIP) är i 
många fall en gångbar metod för att få berörda vårdgrannar att samarbeta kring en gemensam 
brukare/patient och här har nämnden och samverkansparterna ett utvecklingsområde att arbeta vidare 
med. 

Den 1 april skulle förenklat beslutsfattande enligt socialtjänstlagen ha införts avseende insatserna städ, 
tvätt och digitalt stöd i hemmet. Med anledning av pandemins utbrott tog dock nämnden beslutet att 
skjuta upp införandet till den 1 oktober och nämndens verksamheter är nu i full gång för att planera 
inför uppstarten. 

Medarbetare 

Efter flera års satsningar på att bli en mer attraktiv arbetsgivare samt att verksamheten tagit fram en 
kompetensförsörjningsplan har myndighet nu blivit fullbemannade på alla tjänster. Sedan i våras har 
dessutom ett par tillfälliga överanställningar gjorts för att minska belastningen på ordinarie personal vid 
korttidsfrånvaro samt vid in och utfasning av ny personal. Trots pandemin har verksamheten klarat av 
att bemanna och har sedan i våras tillämpat distansarbete för vissa grupper, vilket har fallit väl ut både 
ur medarbetar- och arbetsgivarperspektivet. 

Personalomsättningen mäts på årsbasis och ligger under det senaste året på en förbättrad nivå om 9 %. 
Enhetens sjukfrånvaro har legat stabilt på ca 4-5 % sedan våren 2019 och har förutom en tillfällig topp 
under våren nu under sommaren minskat till 3 %. 

  

Insatser i ordinärt boende 

Ekonomi 

Periodens resultat uppgår till -14 020 tkr och förväntas vid årets slut uppgå till -25 000 tkr. 
Verksamheten förväntas inte kunna hämta in periodens underskott och kommer heller inte kunna ställa 
om för nå budget i balans för sista tertialet. Främsta orsak till underskottet är att utförd tid inte utförs i 
den utsträckning som planeras samt en mindre efterfrågan hos brukaren pga pandemin. En 
genomlysning av kostnader per brukare (KPB) har gjorts och uppgifter visar att en djupare analys av 
hemtjänstens registrerade utförda tid behöver göras. Även en översyn av andelen korta besök görs för 
identifiera om insatser kan utföras på annat sätt, en hemtjänstgrupp är utsedd för starta upp detta 
arbete. Verksamheten fick uppdrag av nämnden i juni månad att anpassa insatsplaneringen och 
arbetssätt för att uppnå måluppfyllelse. Arbetet har påbörjats och en arbetsgrupp kommer att 
presentera förslag i mitten av september på hur verksamhet och arbetssätt kan förändras för uppnå 
måluppfyllelse. 

Kvalitet  

Verksamheten ser en kvalitetssänkning avseende kontinuiteten under pågående pandemi då det blivit än 
mer utmanande att få ihop logistiken på bästa sätt. 

Verksamheterna har samlat de mål och uppdrag som finns, "Insatser av god kvalitet". Medarbetarna har 
varit delaktiga i framtagandet och tillsammans tydliggjort arbetssätt "huret" för att nå måluppfyllelse. 
För att öka delaktigheten för de äldre har hemtjänsten infört olika åtgärder som exempelvis att erbjuda 
välkomstsamtal för alla nya personer som beviljats hemtjänst, dock har arbetet delvis stannat upp något 
under rådande pandemi. Utbildning i social dokumentation pågår där ett behovsinriktat arbetssätt 
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genomsyrar utbildningen och vikten av den äldres delaktighet lyfts fram. I slutet av 2019 togs ett omtag 
kring uppdraget som kontaktperson. Syftet är att stärka mötet och skapa en bra relation mellan den 
äldre och personalen så att kvalitet i form av trygghet och delaktighet nås i högre utsträckning. Det nya 
arbetssättet pågår att införas och har blivit försenat pga pandemin. 

Medarbetare  

Sedan tidigare har verksamheten tagit beslut om att överanställa för att i första hand täcka egen 
frånvaro, vilket innebär att det finns goda förutsättningar att täcka frånvaro med ordinarie personal än 
tidigare. Verksamheten behöver ses som en attraktiv arbetsgivare som attraherar, rekryterar och 
behåller kompetent personal där medarbetarna upplever trivsel och är goda ambassadörer för yrket. 
Framtagandet av en kompetensförsörjningsplan för verksamheten har påbörjats. 

  

Vård- och omsorgsboende 

Ekonomi 

Utfallet för perioden uppgår till -2 720 tkr och förväntas vid årets slut uppgå till 0 tkr. Under sommaren 
har beläggningen totalt sett varit något lägre än budgeterat vilket ger verksamheten ett intäktsbortfall. 
Perioden har medfört ökade kostnader för förbrukningsmaterial vilket förklaras av ökat behov i 
kombination med prishöjningar, båda en konsekvens av den pågående pandemin. 

Personalkostnaden har under sommaren varit något högre, ett förväntat resultat till följd av en 
strategisk planering för att kunna hantera eventuella utbrott av covid-19. Verksamheten rekryterade ett 
något högre antal semestervikarier för att kunna säkerställa behovet av bemanning vid tillfälle av 
smittutbrott under pågående semester av ordinarie personal. Dock har verksamheten inte behövt att 
hantera någon smitta sedan juni, och det ekonomiska resultatet påverkas därför till följd av en något 
högre bemanning än det reella behovet. 

Kvalitet 

Besöksförbudet har påverkat de boende som flera enheter beskriver som nedstämda till följd av ett 
långvarigt besöksförbud. Resurser har avsatts och stora insatser gjorts för att kunna erbjuda 
meningsfulla aktiviteter, utevistelse och också planerade besök av närstående utomhus, men det har det 
varit utmaningar för verksamheten i att kompensera för de konsekvenser som besöksförbudet medför. 

Under hösten och året ut anställs aktivitetssamordnare i alla verksamheter med syfte att möjliggöra 
besök i högre utsträckning samt bidra till meningsfullhet för de boende på både grupp- och individnivå. 
Satsningen bekostas av statsbidrag. 

Arbetet med smittförebyggande insatser fortsätter i form av repetition av hygienrutiner, 
kunskapshöjande insatser samt samarbete med Vårdhygien Västra Götaland. 

Satsningen på en utökad introduktion och bredvidgång för semestervikarier har fallit mycket väl ut, 
verksamheten har haft stabila och välfungerande semestervikarier som bidragit till kvalitet vård- och 
omsorg om de boende. 

Personal 

Verksamheten har kunnat verkställa all planerad semester för medarbetarna, och semesterperioden 
upplevs ha fungerat mycket bra utifrån ett arbetsmiljöperspektiv (tillräcklig bemanning, välfungerande 
vikarier). 

Sjukfrånvaron är fortsatt hög i verksamheten, högre än normalt för perioden men kan inte kopplas till 
covid-19 smitta. Egentester utförs i hög utsträckning men det har inte rapporterats om covid-19 smitta 
under sommaren. 
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Korttidsvård 

Ekonomi 

Området har i dagsläget ett positivt resultat på 287 tkr för perioden men förväntas vid årets slut göra ett 
minusresultat på 2 000 tkr under förutsättning att beläggningen av korttid och växelvård ökar under 
årets sista månader. Prognosen är direkt kopplad till beläggningsgraden framöver och därmed osäker. 
Beläggningsgraden var i juli månad 72 % vilket är betydligt lägre än beläggningen före pandemin som 
låg kring 98 %. Korttid- och växelvård har avbokats av rädsla för smitta samt att visas växelvårdsplatser 
har varit stängda i syfte att minska smittspridning medför minskade intäkter, dock har enheterna i viss 
mån lyckats att anpassa personalkostnaderna till den lägre beläggningen. 

Hemteamet har haft skiftande beläggning och betydligt lägre beläggning under våren än tidigare, varpå 
teamet pausades innan sommaren och startade och personalen har tillfälligt omfördelats till i första 
hand hälso- och sjukvården. En översyn av hur kostnader och intäkter ska fördelas pågår, men ligger 
för tillfället med i korttids prognos. 

Servicegruppen startade upp i liten skala den 1 april och inväntar införandet av förenklat 
beslutsfattanden för personer över 80 år för att till fullo kunna utföra sina arbetsuppgifter. Hur stor 
efterfrågan kring dessa insatser förväntas bli är svår att förutse och en översyn på hur intäkter och 
kostnader ska fördelas pågår. 

Kvalitet 

Korttidsenheterna och hemteamet deltar inte i de årliga nationella brukarundersökningarna som 
genomförs av Socialstyrelsen för personer med hemtjänstinsatser. Korttidsverksamheten genomför 
därför egna brukarundersökningar med liknande frågor som Socialstyrelsen i syfte att undersöka 
nöjdheten. Enkäter lämnas ut löpande under året då personen flyttar ut från korttidsvistelse eller 
avslutas i hemteamet. Resultatet för 2019 visade på en stor nöjdhet med bemötandet från personalen. 
De allra flesta kände förtroende för personalen och var sammantaget nöjda eller mycket nöjda med 
korttidsvistelsen alternativt hemteamet. 

Medarbetare 

Bemanningssituationen har periodvis varit ansträngd, särskilt på de enheter som vårdat covidsjuka 
personer. Här har personalen haft en hög korttidssjukfrånvaro, vilket beror på de restriktioner alla 
anställda är ålagda att följa i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Den riktade annonseringen inför sommaren gav ett bra gensvar och urvalet inför sommarens 
vikariebemanning var större än vanligt. Troligtvis har pandemin påverkat söktrycket pga ökad 
arbetslöshet i Borås Stad och semestervikarierna har fungerat väl. 

En av korttidsenheterna deltar i Borås Stads gemensamma projekt via organisationshälsa för att arbeta 
med och minska inflödet av sjukskrivningar. 

  

Hälso- och sjukvård 

Ekonomi 
Hälso- och sjukvården redovisar ett underskott om 1 817 tkr per augusti månad. Helårsprognosen 
beräknas till ett underskott om 3 000 tkr och förklarad av rådande bemanningsläge under året samt de 
effekter pandemin har haft och fortsatt eventuellt får på verksamheten. Köp av extern bemanning av 
legitimerad personal och ökade kostnader för kvalificerad övertidsersättning till ordinarie personal, för 
att klara bemanningsbehovet, har påverkat budgeten negativt. Även kostnaderna för läkemedel har 
stigit motsvarande 900 tkr mot föregående år beroende på nytt avtal. En rad åtgärder har genomförts 
hittills för att klara bemanningsbehovet och särskilt med hänvisning till den pågående pandemin. 

Kvalitet  
Hemteamets undersköterskor har tillfälligt placerats i hemsjukvården och har varit ett extra stöd under 
sommaren och kommer fortsatt att vara det under hösten i avvaktan på den arbetsgrupp som tillsatts 
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för att säkerställa hemgång från sjukhusvistelse. Antalet patienter med bekräftad covid-19 har efter 
hand minskat vilket har underlättat för verksamheten. Det förvaltningsgemensamma förbättringsarbetet 
gällande delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter till såväl ordinarie som timanställd 
omvårdnadspersonal, har gett positivt resultat och underlättat sommaren till skillnad mot föregående 
sommar. 

Vård- och äldrenämnden uppnår en allt mer likställd hälso- och sjukvård genom det processarbete som 
pågår i samverkan inom det sociala klustret. Gemensamma arbetssätt och rutiner är ett fortsatt arbete 
vilket ytterligare stärker att patienterna ges en god, säker och kostnadseffektiv vård samt främjar 
jämställdheten. Arbetet med huvudprocessen hälso- och sjukvård fortgår. 

Arbetet med den av nämnden beslutade Handlingsplan Information och kommunikationsteknik (IKT) 
välfärdsteknik 2018-2020 som innehåller flera delar för hälso- och sjukvården fortsätter. Införandet av 
digitala signeringslistor, som medför en säkrare läkemedelshantering, är implementerat och klart. En 
plan för införande av mobil dokumentation i verksamhetssystemet Viva för legitimerad personal ska 
prioriteras. Syftet är att öka möjligheten för den legitimerade personalen att få åtkomst till patientens 
journal och kunna dokumentera i mötet med patienten i dennes hem. 

Medarbetare  

Sjukstatistiken är per juli månad 5,7 % jämfört med juni 7,3 %. Att sjukstatistiken sjunker under 
sommarmånaderna är en naturlig företeelse, dock noteras en positiv sjunkande trend för sjukfrånvaron 
jämfört med maj månad. Arbetet med tidiga insatser 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 för perioden augusti 2019-juli 2020 uppgår till 16,6 % vilket visar på en 
nedåtgående trend under 2020. 

  

Förebyggande verksamhet/IT 

Ekonomi 

Utfallet för perioden uppgår till +921 tkr och förväntas vid årets slut generera ett underskott på 
750 tkr., vilket kan härledas till effekter av pandemin. Verksamheten beräknas få ett underskott av 
intäkter kopplat till biståndsbedömd verksamhet på 2 000 tkr, där stängningen av Bodagatan står för 
ungefär hälften. Trots intäktsbortfallet bedöms inte underskottet bli större då flertalet åtgärder gjorts 
för att anpassa verksamheten mot intäkterna, främst gällande personalkostnader. 

Kvalitet 

De öppna mötesplatserna som varit stängda sedan mars kommer under hösten att påbörja sin 
verksamhet via bussar, där de kommer utgöra en utgångspunkt för smittsäkra aktiviteter. Även en 
digital mötesplats på Facebook testas och ett vidare arbete med digitala mötesplatser är påbörjat. 

Verksamheten vill möta morgondagens seniorer för att synliggöra möjligheter och skapa nyfikenhet 
kring digitalisering och teknik. Ökar teknikanvändandet kommer seniorerna i större utsträckning kunna 
använda teknik för att få ett självständigare liv och kommunen kan då förhoppningsvis förskjuta 
inträdet till äldreomsorgen. En målbild är att välfärdsteknik ska ses lika självklart att använda som det är 
att ta emot en rullstol som hjälpmedel. 

Vård- och äldrenämnden beslutade på marsnämnden att med stöd av lag om vissa kommunala 
befogenheter kostnadsfritt låna ut surfplattor till alla seniorer som är 75 år och äldre. Vård- och 
äldrenämnden beslutade att finansiera projektet genom tidigare tilldelade statsbidrag för förstärkning 
inom äldreomsorgen. En förstudie är gjord och upphandling påbörjad. 

SKR har träffat en överenskommelse med regeringen för perioden 2020-2022 – ”Teknik, kvalitet och 
effektivitet med den äldre i fokus” – som syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att 
utveckla sin verksamhet genom digitalisering inom äldreomsorgen. Borås Stad är utsedd som en av tio 
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modellkommuner i Sverige som tillsammans med SKR ska dela med sig av erfarenheter till övriga 
kommuner och fortsätta den digitala utvecklingen med att ge seniorer ett digitalt innanförskap. 
Satsningen innebär 1 500 tkr i bidrag till Vård- och äldrenämnden i år. 

Personal 

De öppna mötesplatserna för seniorer stängdes under våren för att minska smittspridningen och 
personalen förflyttades för tjänstgöring till närliggande vård- och omsorgsboende. Ytterligare tre 
personer från anhörigstödet och två personer från demensteamet var under våren fram till semestern 
utlånade till annan verksamhet. Under hösten kommer två personer från demensteamet och en person 
från anhörigstödet vara utlånade hela eller delar av sina tjänster till projekt. 

Sjukfrånvaron på enheten uppgick i juli till 4,5 % och personalomsättningen vid senaste mätningen var 
5,8 %. 

  

Kost och vaktmästeri 

Ekonomi 

Utfallet för hela området uppgår för perioden till - 1 253 tkr och förväntas vid årets slut uppgå till 
- 1 950 tkr. Orsaken till underskottet kan direkt härledas till höga priser från leverantörerna kopplat till 
distributionscentralen samt högre råvarupriser utifrån läget på världsmarknaden. Den förväntade 
avvikelsen för livsmedel uppgår vid årets slut till -1 900 tkr. Strategin för att möta kostnadsökningarna 
är att fokusera på minskat matsvinn och fortsatt försiktighet vid inköp och vikarietillsättning. 

Kvalitet 

På grund av pandemin har samtliga restauranger inom kostverksamheten varit stängda för externa 
gäster. Vid behov har gästerna/brukarna på olika sätt ändå fått vägledning och hjälp med lunchmåltid. 

Kostverksamheten fortsätter arbetet tillsammans personal inom vård- och omsorgsboende att utveckla 
måltiderna där fokus nu är näringsrik mat. Det har dock inte varit möjligt att ha nätverksträffar med 
kostombud på grund av riskerna kopplat till covid-19. 

Planeringen för att växla över kyld mat från extern leverantör till andra alternativ pågår. Parallellt med 
detta har även arbetet startat upp för att öka måltidskvaliteten för brukare i ordinärt boende. En stor 
andel (ca 50 %) av de personer som har ett biståndsbeslut för Inköp online har fått hjälp av 
verksamheten kyld mat för leverans och uppackning av varor från leverantören. 

Resursgruppen fortsätter med att utöka servicen till hemtjänst- och vård- och omsorgspersonal, senast 
med att ta över inköp av arbetskläder. Nämnden har gett LFF i uppdrag att hitta en lämplig lokal för en 
central tvättstuga. 

Medarbetare 

Sjukfrånvaron totalt för området har minskat och ligger tom juli på 5,1 %, vilket är en förbättring 
gentemot föregående mätning var utfall var 12,8 %. Personalen har signalerat att arbetsmiljön kring 
varuleveranserna har försämrats. Dialog med koncerninköp har påbörjats och kommer att fortsätta för 
att se över leveranserna från distributionscentralen. Belastningen för personalen inom kyld mat har ökat 
i samband med varuleveranser kopplat till Inköp online till brukare i ordinärt boende. Även där pågår 
kontinuerlig dialog med leverantören för att hitta sätt att minska belastningen. 

  

Buffert 

Av bufferten beräknas 3 000 tkr att behöva användas för att täcka underskottet i kostverksamheten. 
Nämnden förväntas på septembermötet besluta hur resterande medel ska användas. 
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5 Konsekvenser av coronaviruset 

Vård- och äldrenämnden har sedan mitten av mars arbetat för att förhindra smittspridning i nämndens 
verksamheter och bland seniorer i stort. Nämnden har fattat beslut om att stänga öppna mötesplatser 
och restauranger samt att stänga en enhet för dagverksamhet och inte verkställa beslut om växelvård 
vid en korttidsenhet. För att mildra konsekvenserna av de stängda mötesplatserna erbjuder nämnden 
aktiviteter som seniorerna kan delta i digitalt. Under hösten kommer fler anpassade aktiviteter att 
erbjudas ex promenader, individuellt stöd och mindre samtalsgrupper. 

Nämnden gick ut med en uppmaning om att inte besöka vård- och omsorgsboenden och 
korttidsenheter innan det nationella besöksförbudet infördes. Det nationella besöksförbudet gäller fram 
till 30 september. Om det förlängs eller ersätts med andra åtgärder är oklart. Vård- och 
omsorgsboendena har utifrån deras förutsättningar ex lokalernas utformning försökt hitta lösningar för 
att de boende ska kunna ta emot besök utan risk för smitta. Nämnden kommer att använda statsbidrag 
för att minska äldres isolering till att utöka bemanning på vård- och omsorgsboenden för att både 
kunna erbjuda mer individuella aktiviteter och förbättra förutsättningarna för de boende att ta emot 
besök. Privata utförare tar del av statsbidraget. 

Förvaltningen har sett över rutiner för informationsöverföring mellan verksamheter och bedömning av 
behov av skyddsutrustning. Det har också genomförts olika insatser för säkra medarbetarnas 
kompetens i basala hygienrutiner och användning av skyddsutrustning. Tillgången till material och 
skyddsutrustning har varit begränsad, men verksamheterna har inte varit utan skyddsutrustning i de 
situationer då det krävs för att förhindra smittspridning. För att förbättra tillgången till material och 
skyddsutrustning har nämnden samverkat med central krisledningsstab och Servicenämnden. Nämnden 
har också haft uppföljningar med privata utförare och säkrat samverkan mellan dessa och kommunen. 

Förvaltningen har tagit fram rutiner för egentester till personal med milda symptom. Medarbetare från 
bolag och andra förvaltningar har hjälpt till med transporter av testerna. Under hösten förväntas 
testning för antikroppar att starta upp. Rutiner finns även för smittspårning vid konstaterad smitta och 
screening. 

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

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

En annan konsekvens av pandemin är en ökad korttidsfrånvaro (sjukfrånvaro och vård av barn) och att 
det behövs fler vikarier. Fler har anmält sitt intresse för att arbeta som vikarie i nämndens 
verksamheter, vilket är positivt. Det är samtidigt ansträngande för verksamheterna att ta emot och 
introducera nya kollegor samtidigt och samtidigt handleda elever som gör sin praktik. Bedömningen är 
att personalförsörjningen hittills under pandemin varit under kontroll, men att den periodvis varit 
mycket ansträngd på vissa enheter. Det är tydligt att korttidsfrånvaron inledningsvis ökar då en enhet 
får besked om konstaterad smitta. 

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

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

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

Sammantaget är uppfattningen att nämnden med framtagna rutiner och inarbetade arbetssätt, 
egentestning samt god tillgång till skyddsutrustning och vikarier är bättre rustade för att hantera 
pandemin nu än när den startade. 

Staten beslutade under våren att täcka alla merkostnader för kommuner med anledning av covid-19 
som uppstår under perioden februari till november. Nämnden har tom augusti återsökt 5 906 tkr, 
främst avseende personal- och skyddsmaterialkostnader. I skyddsmaterialet ingår inte de samordnade 
inköpen på kommunnivå, då dessa ligger kvar centralt inom kommunen. Med tanke på statens 
ersättning förväntas inga ekonomiska konsekvenser uppstå pga merkostnader. Dock uppstår flertalet 
andra ekonomiska konsekvenser pga verksamhet och projekt som uteblivit och varit tvungna att 
nedprioriteras pga pandemin. 

Efterfrågan av nämndens insatser har minskat, dels pga rädsla för smitta och nedstängningar, men även 
pga andra yttre omständigheter såsom besöksförbud. Pandemin har även påverkat nämndens intäkter, i 
form av minskade egenvårdsavgifter, försäljningsintäkter (måltid). Totalt beräknas den ekonomiska 
konsekvensen för nämnden avseende pandemin generera ett överskott på 38 000 tkr. En effekt som 
inte förväntas kvarstå kommande år, då nämnden redan ser en ökad efterfrågan av insatser. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Minskad efterfrågan insats ordinärt boende 30 000 

Minskad efterfrågan insats särskilt boende 5 000 

Minskade intäkter försäljning måltider, egenvårdsavgifter etc -2 000 

Ej utförd kompetensutveckling 5 000 

Summa 38 000 

6 Verksamheten 2020 

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

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

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

Ett välkomstmaterial har tagits fram för att säkra att verksamheten ger all viktig och bra information till 
nya personer som beviljats hemtjänst, och vid välkomstsamtalet deltar enhetschef tillsammans med 
medarbetare. Kompetensutveckling gällande social dokumentation har fortsatt. I utbildningen betonas 
att den enskilde ska ges möjlighet att vara delaktig vid upprättandet av sin genomförandeplan. 

Ett fortsatt arbete med bemanningsplanering ska ske och grunden är att skapa lugnare och 
tryggare besök hos den enskilde. Pilotgrupper i hemtjänsten för att hitta nya arbetssätt för att 
öka personalen och de äldres inflytande och delaktighet 
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En nyckelfaktor för att skapa lugnt och tryggt besök hos den enskilde är att planeringen av insatserna är 
realistisk och att personalen tar del av den enskildes genomförandeplan. Personalen som utför besöken 
behöver ge löpande återkoppling till den som planerar insatserna om de förändringar som behöver 
göras för att planeringen ska följa brukarnas behov. Personalen behöver också arbeta enligt planeringen 
och vara hos brukaren den tid som är avsatt och inte stressa vidare. 

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

Arbetsmiljön inom äldreomsorgen behöver förbättras bland annat med satsningar på 
kompetensutveckling 

Under pandemin har flertalet utbildningar fått ställas in. Under hösten kommer 
kompetensutvecklingsinsatser att startas upp igen och utbildningar inom munvård, nutrition, social 
dokumentation, demenssjukdomar, förflyttning mm kommer att erbjudas. 

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

Satsningar för legitimerad personal på både arbetsmiljö, kompetensutveckling och 
löneutveckling 

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

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

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

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

Korttidsplatser ska finnas i fler orter i kommunen. 

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

Den kylda mat som kommunen levererar ska lagas i egen regi i Borås  

En utredning som beskriver hur kyld mat från extern leverantör kan ersättas med andra alternativ 
kommer att presenteras för nämnden under hösten. Parallellt med arbetet med att avveckla kyld mat 
från extern leverantör har ett arbete för att öka måltidskvaliteten för brukare med hemtjänstinsatser 
påbörjats. 
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Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vård- 
och äldrenämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete 

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

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

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

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

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

7 Jämställdhetsperspektivet 

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

I uppföljningar används könsuppdelad statistik (där det finns) för att kunna göra analyser utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. Nämnden har påbörjat att närmare följa könsuppdelad statisk på olika 
områden såsom könsfördelning av antalet brukare, biståndsbedömda och utförda insatser mm. Även i 
analys av brukarundersökningar, Öppna jämförelser och kvalitetsregister används könsuppdelad 
statistik. 

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

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

8.1 Äldreomsorg 

8.1.1 Insatser i ordinärt boende 

8.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Antal brukare med 
hemtjänst, väf 

2 122 2 149 3 200 1 995 

Tid som utförs i egen 
regi hos brukare, 
timmar väf 

40 701 40 141 537 000 39 951 

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

7 720 7 496 114 000 6 020 

Antal utförda 
hemtjänsttimmar hos 
brukare, väf 

48 421 47 547 651 000 45 971 

Brukartid, % 59 54 65 58 

Kostnad per 
hemtjänsttimme 

665 627 567 659 

8.1.2 Vård- och omsorgsboende 

8.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Antal belagda platser 
på vård- och 
omsorgsboende 

851 835 847 830 

Antal platser i egen regi 716 716 716 716 

Antal 
entreprenadplatser 

155 155 155 155 

Totalt antal platser 871 871 871 871 

Andel belagda platser 
av totalt antal platser, % 

97,7 95,9 97,6 95 
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8.1.3 Korttidsvård 

8.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Antal korttidsplatser 67 67 67 

Antal belagda 
korttidsplatser 

62 

Andel belagda 
korttidsplatser av totalt 
antal korttidsplatser, % 

105,2 98,3 98,5 

Antal växelvårdsplatser 15 15 15 

Antal belagda 
växelvårdsplatser 

13 13 12 

Andel belagda 
växelvårdsplatser av 
totalt antal 
växelvårdsplatser, % 

86,7 86,7 100 

Verksamhetsmåttens rapportering släpar en månad varpå mått för augusti månad saknas. 

8.1.4 Hälso- och sjukvård 

8.1.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Pågående HSL 
åtaganden 

2 413 2 438 2 500 2 339 

8.1.5 Förebyggande 

8.1.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Totalt antal belagda 
dygn på 
biståndsbedömd 
dagverksamhet 

1 060 1 310 13 700 

Verksamhetsmåttens rapportering släpar en månad varpå mått för augusti månad saknas. 
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9  Investeringar 

9.1 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd utgift Budget 2020 
Utgift augusti 

2020 
Prognos 2020 

Totalprognos 
projektet 

Projekt 
status 

Trygghetshubb 16 700 10 400 0 0 16 700  

Summa 16 700 10 400 0 0 16 700  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

Upphandlingen avseende trygghetslarm har blivit överklagad och nu upphandling pågår. Det resulterar i 
att inga kostnader ännu uppstått och investeringen skjuts framåt. 
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Buffert 2020 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna användandet av buffert 2020        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Bufferten beräknas att användas i sin helhet, dels för oförutsedda kostnaderna 

men även till investeringar som skapar en bättre arbetsmiljö för den 

verkställande personalen men som också kommer nämndens brukare till godo. 

Borås stad har sedan 2019 ett nytt livsmedelsavtal som dessvärre fått 

konsekvensen att nämnderna har fått ökande livsmedelskostnader. För att möte 

dessa ökade kostnader nyttjas 3 000 tkr av bufferten till det och skjuts till kost- 

och vaktmästeriverksamheten.  

Vad gäller arbetsmiljön syftar investeringarna bl.a. till att skapa bättre 

kontorsmiljö, omklädningsrum, inköp av arbetskläder och solskydd men även 

takliftar på vård- och omsorgsboendena samt inköp av medicintekniska 

produkter. En översyn och investering på kommunens vård- och 

omsorgsboendens utemiljö är behövlig för att skapa mervärde för brukarna är. 

Resurserna fördelas till de olika verksamhetsområdena enligt följande: 

Arbetsmiljöåtgärder fördelas 

• Hälso- och sjukvård 1 314 tkr  

• Hemtjänst 1 900 tkr 

• Korttidsverksamhet 900 tkr  

• Vård- och omsorgsboende 4 700 tkr 

• Kost och vaktmästeri 200 tkr  

2020 har varit ett tungt arbetsmässigt år för nämndens medarbetare pga 

pandemin. Under perioden 1 juni till 31 december 2020 gäller en tillfällig 

skattefrihet för gåvor från arbetsgivaren till ett värde om max 1 000 kronor per 

anställd. För att kunna uppmärksamma och visa sin uppskattning gentemot 

medarbetarna för den tungt belastade arbetsperioden ökas beloppet per anställd 

avseende julklapp med 500 kr per anställd. Den centrala stödfunktionen tilldelas 

därmed 1 500 tkr från bufferten för ändamålet. 

Av bufferten satsas även på samma engångssatsning som nämnden genomförde 

2018 och 2019 med 500 kr per boendeplats för julaktiviteter. Satsningen 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

omfattar vård- och omsorgsboenden både i kommunal och 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.               

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2020-09-16 

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson  

Förvaltningschef 
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Miljörapport Tertial 2 2020 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldreförvaltningen beslutar att godkänna upprättad miljörapport med 

redovisning av miljömålsarbetet 2020 och översänder densamma till Miljö- och 

konsumentnämnden        

Ärendet i sin helhet 

Borås Stads miljömål 2018 - 2021 beslutades den 22 februari 2018 av 

Kommunfullmäktige. Vård- och äldrenämndens arbete med Borås Stads 

miljömål redovisas i samband med tertialuppföljningarna till Miljö- och 

konsumentnämnden. Miljö- och konsumentnämnden sammanställer sedan en 

rapport till Kommunstyrelsen. Uppföljningen skall beskriva hur långt nämnden 

har kommit i sitt arbete med de av kommunfullmäktige beslutade indikatorerna 

och åtgärderna.                     

Beslutsunderlag 

1. Miljörapport Tertial 2 2020 

2. -                                

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2020-09-16. 

Beslutet expedieras till 

1. miljo@boras.se  Uppge dnr 2020-2052 i ämnesraden. 

2. - 

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson  

Förvaltningschef 

 

mailto:miljo@boras.se
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Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 

kompetens inom miljöområdet 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 

ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Ja  Ja  Ja 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Nej  Nej  Nej 

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

Beskrivning 

Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter, 
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till 
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4a) Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen 

ska minska med 60 % från 2015. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur ni har arbetat med att effektivisera transporterna genom ruttplanering. 
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  Lägesbeskrivning 

Kommentar Vård- och äldreförvaltningen planerar alla resor till brukare och patienter i IT-systemet TES, 
där effektiva och smartast körsträckor eftersträvas. Samåkning tillämpas i den grad det är möjligt. Det som 
kan skapa omvägar är att det idag inte finns tankstationer för miljöbränsle inom den naturliga rutten för 
många av de bilburna verksamheterna. Verksamheterna har under hösten 2020 inplanerade möten med 
Lokalförsörjningsförvaltningen samt Borås Miljö och Energi, som rör installation av laddningsstationer för 
el-bilar. Målsättningen är att några enheter inom hemtjänsten, larm- och nattorganisationen samt 
hemsjukvården har laddningsstationer före årsskiftet 2020/2021.  Inför sommaren 2020 planerades 
cykelscheman så långt det var möjligt i hemtjänsten för att undvika bilkörning. Ett hemtjänstområde har 
köpt in en el-bike för att prova ett alternativ till fossila bränslen. Om el-bikes fungerar i verksamheten 
kommer sannolikt fler köpas in. 
 
De flesta vårdplaneringar sker via Skype, istället för resor till Södra Älvsborgs sjukhus. Överlag sker fler 
möten via Skype/Teams vilket har lett till färre resor. Teknisk utrustning har köpts in till verksamheterna för 
att underlätta genomförandet av digitala möten.  
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 

ingår i budget 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna upprättad rapport Uppföljning 

av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget.               

Ärendet i sin helhet 

Enligt Rutin för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Kommunfullmäktiges 

uppdrag som inte ingår i budget, ska nämnden två gånger per år rapportera 

beredningsläget för uppdragen till Kommunstyrelsen. 

Vård- och äldrenämnden har sex uppdrag att rapportera:    

- Utreda motionens intensioner att införa ”Äldrehälsan” 

- Motivera äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65 

- Motivera deltidstjänstgörande att arbeta heltid 

- Organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron 

- Genom digitalisering frigöra värdeskapande tid 

- Arbeta för att öka anställningsbarheten för de personer som står till 

arbetsmarknadens förfogande.                    

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2020.                                

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2020-09-16 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 



 

 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 

augusti 2020, nämndens rapport 

Vård- och äldrenämnden 
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Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 

Svar på motion av Patric Cerny (L): Dags 
att förstärka prevention och rehabilitering 
hos våra äldre. 2019-06-03 Dnr KS 2018-
00645 

Vård- och äldre nämnden får i uppdrag 
att utreda motionens intentioner att införa 
”Äldrehälsan” i Borås Stad 

 Genomfört Utredningen redovisas för Vård- och äldrenämnden den 21 
september 2020. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera äldre 
medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

 Delvis genomfört Vård- och äldrenämnden 

Nämnden arbetar med att motivera medarbetare att arbeta efter 
65 år. Ett särskilt lönetillägg finns att erbjuda för svårrekryterade 
personalgrupper från det kalenderår personen fyller 66 år. 
Information kring detta har spridits i förvaltningen. 

De nya LAS-reglerna som innebär att personer ska ha rätt att 
arbeta till 68 år från 1 januari 2020 har kommunicerats ut och 
gjorts kända i förvaltningen. En central arbetsgrupp med HR-
specialister från olika förvaltningar och HR-strateger från 
stadskansliet har startat upp ett Borås Stadsövergripande arbete 
för fortsatt arbete med frågan. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

 Delvis genomfört Vård- och äldrenämnden 

En projektledare har anställts för att jobba med heltid som norm i 
förvaltningen. Projektet ska motivera fler att välja att jobba heltid. 

Nämnden erbjuder medarbetarna att välja sin tjänstgöringsgrad 
en gång per år. Grunden är att alla anställda har en 
heltidsanställning i botten. 
Medarbetare från förvaltningens HR-funktion deltar i den 
centrala arbetsgrupp som arbetar med frågan. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

 Delvis genomfört Vård- och äldrenämnden 

Nämnden arbetar aktivt med rehabiliteringsarbete för sjukskrivna 
medarbetare. Enhetscheferna erbjuds utbildning i rehabilitering 
av förvaltningens HR-specialister. En arbetsmiljöutbildning ges i 
förvaltningens regi till skyddsombud/arbetsplatsombud och 
enhetschefer tillsammans vilket visat sig vara en 
framgångsfaktor. 
 
En central arbetsgrupp med HR-specialister från olika 
förvaltningar och HR-strateger från stadskansliet har startat upp 
ett Borås stads övergripande arbete för fortsatt arbete med 
frågan hur nämnderna ska organisera verksamheten för att 
minska sjukfrånvaron.  
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 Genomfört Vård och äldrenämnden har genomfört flera projekt för att frigöra 
värdeskapande tid genom digitalisering. Under 2019 infördes 
inköp online för dagligvaror i alla hemtjänstgrupper. Digitala 
signeringslistor för delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser (ex 
läkemedelsgivning) infördes också under 2019. Hemtjänsten har 
börjat använda en app för att kunna läsa genomförandeplaner, 
vårdplaner och dokumentera i verksamhetssystemet Viva. Under 
2020 kommer appen att börja användas på vård- och 
omsorgsboende. 
 
Under 2019 genomförde nämnden en upphandling av en så 
kallad trygghetshubb för ordinärt boende, särskilt boende och 
mobilt trygghetslarm utanför hemmet, samt diverse digitala 
tillbehör (välfärdsteknik). Nämndens tilldelningsbeslut 
överklagades och upphandlingen görs om under 2020. 
 
Nämnden har fått statsbidrag för ökad digitalisering i 
äldreomsorgen. Det kommer bland annat att användas för att 
utveckla en integration mellan verksamhetssystemet Viva och 
kvalitetsregistret Senior Alert. En integration innebär att den 
legitimerade inte behöver dokumentera riskbedömningar och 
uppföljningar i två system. 
 
Borås Stad har efter ansökan blivit utsedd av SKR till en av tio 
modellkommuner för arbetet med digitalisering inom 
äldreomsorgen. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska arbeta för att öka 
anställningsbarheten för de personer 
som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

 Delvis genomfört Vård- och äldrenämnden 

Under 2019 startade nämnden i samverkan med 
Arbetslivsnämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ett projekt kring nya yrkestitlar inom 
äldreomsorgen. I projektet har nyanlända och andra personer 
som står till arbetsmarknadens förfogande erbjudits en utbildning 
till servicebiträde. Deltagarna har under ett års tid varvat 
serviceutbildning, språkutbildning och praktik på någon enhet. 
De som klarar kraven för anställning som servicebiträde erbjuds 
efter slutförd utbildning en tillsvidareanställning i förvaltningen. 
Ett syfte med att införa nya titlar är att använda personalens 
kompetens rätt ex genom att avlasta undersköterskor 
serviceuppgifter så att de kan arbeta mer med 
omvårdnadsinsatser. Ett annat syfte är att servicebiträdena ska 
närma sig ett arbete inom vård och omsorg genom att motiveras 
att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska. De 
medarbetare som varit handledare till deltagarna har fått en 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 

utbildning för att bli språkombud. 
 
En central arbetsgrupp med HR-specialister från olika 
förvaltningar och HR-strateger från stadskansliet har startat upp 
ett Borås Stadsövergripande arbete för fortsatt arbete med hur 
nämnderna ska öka anställningsbarheten för de personer som 
står till arbetsmarknadens förfogande.  
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Uppdrag som inte ingår i budget: Äldrehälsa i Borås 

Stad, utredning 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att inte inrätta ”Äldrehälsa” i Borås Stad. 

Uppdraget från Kommunfullmäktige 2019-09-26 § 198, att utreda motionens 

intentioner, är genomfört.         

Sammanfattning 

Vård- och äldrenämnden har fått i uppdrag att utreda äldrehälsa i Borås Stad, 

enligt intentioner i en motion från Patric Cerny (L) daterad 2018-09-20. 

Uppdraget ingår inte i budget. Motionären tycker att Borås Stad bör inrätta en 

”Äldrehälsa” som arbetar centralt och konsultativt mot äldreboenden, anhöriga 

och kommuninvånare som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård. Vård- 

och äldrenämnden ställde sig, 2019-03-26 § 82, positiv till ett 

utredningsuppdrag om inrättande av en så kallad ”Äldrehälsa”. Utredningen är 

genomförd.  

I Hälso- och sjukvårdsavtalet är ansvaret reglerat mellan Västra 

Götalandsregionen och kommunerna. Om Borås Stad skulle inrätta en 

”Äldrehälsa” innebär det att dessa dokument skulle behöva arbetas om, 

eftersom Borås Stads arbetsformer förändras. Västra Götalandsregionen 

förhandlar inte med en enskild kommun om sådana avtal.   

Utredaren bedömer, med hänvisning till gränsdragningar som regleras i hälso- 

och sjukvårdsavtalet, att det inte är möjligt att inrätta en ”Äldrehälsa” i Borås 

Stad. Däremot uppfyller Vård- och äldrenämnden motionens intentioner, 

främst genom den tvärprofessionella teamsamverkan som finns redan idag, där 

insatser i teamet samordnas för att ge bästa möjliga vård och omsorg samt ha 

ett rehabiliterande/förebyggande förhållningssätt och effektivisera samarbetet 

mellan professioner. Teamsamverkan ger alltså en helhetsbild av varje 

brukare/patient. Genom att använda SIP är det också tydligt hur samordning 

ska ske mellan kommunens och regionens verksamheter och professioner, för 

att individens behov ska bli tillgodosedda på ett tryggt sätt.   

Uppdraget från Kommunfullmäktige 2019-09-26 § 198, att utreda motionens 

intentioner, är alltså genomfört och med hänvisning mot ovan beslutar Vård- 

och äldrenämnden att inte inrätta ”Äldrehälsa” i Borås Stad.                
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Ärendet i sin helhet 

Vård- och äldrenämnden har fått i uppdrag att utreda äldrehälsa i Borås Stad, 

enligt intentioner i en motion från Patric Cerny (L) daterad 2018-09-20. 

Uppdraget ingår inte i budget. I motionen beskrivs hur kunskapsutvecklingen 

inom vård- och omsorg har utvecklats kraftigt under det senaste decenniet. 

Med en åldrande befolkning kommer andelen vårdtagare med bland annat 

neurologiska skador och neurologiska sjukdomar att öka. Motionären tycker 

därför att Borås Stad ska ta ett större ansvar gentemot de som är inskrivna i 

kommunal hälso- och sjukvård, på samma sätt som Primärvården har gjort med 

inrättandet av neurovårdteam. Borås Stad bör alltså inrätta en ”Äldrehälsa” som 

arbetar centralt och konsultativt mot äldreboenden, anhöriga och 

kommuninvånare som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård.  

Enligt motionären skulle ”Äldrehälsans” uppgifter bland annat kunna vara att 

ansvara för kunskapsspridning av ny forskning och nya arbetsmetoder, ge 

utbildning och stöttning till vårdpersonal samt att i specifika fall också kunna 

jobba direkt med vårdtagaren. Exempel på professioner som skulle kunna ingå i 

en ”Äldrehälsa” skulle kunna vara sjuksköterska (med utökad kunskap i 

neurologi och/eller geriatrik), fysioterapeut (med utökad kunskap i neurologi 

och/eller geriatrik), arbetsterapeut (med utökad kunskap i neurologi och/eller 

geriatrik), logoped, dietist, kurator och psykolog, samt tillgång till läkare.  

Vård- och äldrenämnden ställde sig, 2019-03-26 § 82, positiv till ett 

utredningsuppdrag om inrättande av en så kallad ”Äldrehälsa”. Processen 

”Tillhandahålla hälso- och sjukvård” inom Vård- och äldreförvaltningen är 

ännu inte kartlagd, därför behöver det utredas hur arbetet kring berörd 

målgrupp ser ut idag och hur det kan utvecklas samt hur det påverkar Vård- 

och äldrenämndens ekonomi. I Vård- och äldrenämndens svar anges också att 

hänsyn behöver tas till det stora rekryteringsbehovet inom Vård- och 

äldreförvaltningen och gränsdragningar mellan Borås Stads och Västra 

Götalandsregionens ansvarsområden behöver klargöras.  

Utredningen är genomförd och bedömningen är enligt följande. I Hälso- och 

sjukvårdsavtalet är ansvaret reglerat mellan Västra Götalandsregionen och 

kommunerna. Avtalet följs av överenskommelser, vägledningar och rutiner. Det 

finns också ett ramavtal mellan parterna, som reglerar läkarmedverkan för 

patienter som omfattas av den kommunala hälso- och sjukvården. Om Borås 

Stad skulle inrätta en ”Äldrehälsa” innebär det att dessa dokument skulle 

behöva arbetas om, eftersom Borås Stads arbetsformer förändras. Det skulle 

medföra omfattande processer som påverkar hela Västra Götalandsregionen, 

dvs 49 kommuner. Västra Götalandsregionen förhandlar inte med en enskild 

kommun om sådana avtal. Om en omförhandling hade varit möjlig, hade frågor 

behövt klargöras, t.ex. vem som är ansvarig för patienten om det kommer ett 

team då och då, och hur samverkan med VGR ska fungera om patienten får ett 

förändrat behov.  

Det är idag inget remisskrav att kontakta rehabmottagningar inom Närhälsan i 

Västra Götalandsregionen. Mottagningarna kan därför ses som lättillgängliga 
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för större delen av befolkningen. En del av de personer som har svårare att nå 

rehab-mottagningar, finns i Vård- och äldrenämndens målgrupp. För de 

personer som idag har insats från Vård- och äldrenämnden genomförs 

regelbundet teamsamverkan som innebär att alla som arbetar kring 

brukaren/patienten tillsammans, genom olika kompetenser, bättre kan 

tillgodose den enskildes behov. I teamsamverkan deltar redan idag professioner 

som har god kunskap kring neurologi och geriatrik.  

För att kompetensförsörjningen ska överensstämma med verksamheternas 

behov, är det viktigt att möjligheterna till utveckling finns över hela processen, 

snarare än i specialiserade team. Att förse varje verksamhet med rätt kompetens 

och införliva den i det dagliga arbetet bidrar till att gynna det personcentrerade 

arbetssättet och kontinuiteten i högre grad än om kompetensen skulle 

centraliseras och fungera konsultativt. Utredaren gör bedömningen att vilka 

kompetenser som behövs och i vilken turordning, redan är utrett eftersom detta 

finns redovisat i Vård- och äldrenämndens kompetensförsörjningsplan.  

Det är idag ett stort antal vakanta tjänster för legitimerad personal och Vård- 

och äldrenämndens verksamheter har utmaningar med att rekrytera. Detta 

försvårar bildande av eventuella team. Att bilda team istället för att förse 

processerna med kompetensen, skulle dessutom öka sårbarheten i kunskapen 

om neurologi och geriatrik.  

Utredaren bedömer, med hänvisning till gränsdragningar som regleras i hälso- 

och sjukvårdsavtalet, att det inte är möjligt att inrätta en ”Äldrehälsa” i Borås 

Stad. Däremot uppfyller Vård- och äldrenämnden motionens intentioner, 

främst genom den tvärprofessionella teamsamverkan som finns redan idag, där 

insatser i teamet samordnas för att ge bästa möjliga vård och omsorg samt ha 

ett rehabiliterande/förebyggande förhållningssätt och effektivisera samarbetet 

mellan professioner. Teamsamverkan ger alltså en helhetsbild av varje 

brukare/patient. Genom att använda SIP är det också tydligt hur samordning 

ska ske mellan kommunens och regionens verksamheter och professioner, för 

att individens behov ska bli tillgodosedda på ett tryggt sätt.   

Uppdraget från Kommunfullmäktige 2019-09-26 § 198, att utreda motionens 

intentioner, är alltså genomfört och med hänvisning mot ovan beslutar Vård- 

och äldrenämnden att inte inrätta ”Äldrehälsa” i Borås Stad.  

Beslutsunderlag 

1. Utredning: Äldrehälsa i Borås Stad. 

2. Protokollsutdrag. Kommunstyrelsen § 198 KS 2018-00645                    

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2020-09-16. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen för kännedom 

2. - 
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Uppdrag 
 
Vård- och äldrenämnden har fått i uppdrag att utreda äldrehälsa i Borås Stad, enligt intentioner i 
en motion från Patric Cerny (L) daterad 2018-09-20. Uppdraget ingår inte i budget.  
 
I motionen beskrivs hur kunskapsutvecklingen inom vård- och omsorg har utvecklats kraftigt 
under det senaste decenniet. Med en åldrande befolkning kommer andelen vårdtagare med bland 
annat neurologiska skador och neurologiska sjukdomar att öka. Motionären tycker därför att 
Borås Stad ska ta ett större ansvar gentemot de som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård, 
på samma sätt som Primärvården har gjort med inrättandet av neurovårdteam. Borås Stad bör 
alltså inrätta en ”Äldrehälsa” som arbetar centralt och konsultativt mot äldreboenden, anhöriga 
och kommuninvånare som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård.  
 
Enligt motionären skulle ”Äldrehälsans” uppgifter bland annat kunna vara att ansvara för 
kunskapsspridning av ny forskning och nya arbetsmetoder, ge utbildning och stöttning till 
vårdpersonal samt att i specifika fall också kunna jobba direkt med vårdtagaren. Exempel på 
professioner som skulle kunna ingå i en ”Äldrehälsa” skulle kunna vara sjuksköterska (med 
utökad kunskap i neurologi och/eller geriatrik), fysioterapeut (med utökad kunskap i neurologi 
och/eller geriatrik), arbetsterapeut (med utökad kunskap i neurologi och/eller geriatrik), logoped, 
dietist, kurator och psykolog, samt tillgång till läkare.  
 
Vård- och äldrenämnden ställde sig, 2019-03-26 § 82, positiv till ett utredningsuppdrag om 
inrättande av en så kallad ”Äldrehälsa”. Processen ”Tillhandahålla hälso- och sjukvård” inom 
Vård- och äldreförvaltningen är ännu inte kartlagd, därför behöver det utredas hur arbetet kring 
berörd målgrupp ser ut idag och hur det kan utvecklas samt hur det påverkar Vård- och 
äldrenämndens ekonomi. Hänsyn behöver tas till det stora rekryteringsbehovet inom Vård- och 
äldreförvaltningen och gränsdragningar mellan Borås Stads och Västra Götalandsregionens 
ansvarsområden behöver klargöras.  
 
 

Definitioner 
 
Neurologi är en gren av medicinen som är inriktad på nervsystemets strukturer, funktioner och 
sjukdomar. Exempel på neurologiska sjukdomar är multipel skleros (MS), narkolepsi, 
ryggmärgsskada, epilepsi, stroke, skallskada, amyotrofisk lateral skleros (ALS), och Parkinsons 
sjukdom. Demenssjukdomar räknas inte till neurologiska sjukdomar.  
 
Geriatrik är läran om åldrandets sjukdomar. Specialistläkare inom detta område benämns 
geriatriker och är inriktade mot att undersöka och behandla åldrandets sjukdomar. Den viktigaste 
patientgruppen för en geriatriker är äldre, sköra patienter med ett flertal oftast kroniska 
sjukdomar. Ett stort område är utredning och behandling av neurodegenerativa sjukdomar som 
demens, rehabilitering efter frakturer och stroke, behandling av invärtesmedicinska och 
psykiatriska sjukdomar. Många neurologiska sjukdomar ingår i geriatriken.  
 
Med rehabilitering menas insatser som bidrar till att en person med förvärvad 
funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa 
möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt 
deltagande i samhällslivet. 
 



4 
 

Habilitering bidrar till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, 
utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga 
funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i 
samhällslivet. 
 

 
Kommunernas och Västra Götalandsregionens ansvarsområden 
och samordning   
 
Vård- och äldrenämndens verksamheter inom rehabilitering 
Vård- och äldrenämndens verksamheter har idag flera professioner för att möta det behov som 
finns hos brukare och patienter.  
 
Vård- och äldrenämnden ska arbeta för att ge en personcentrerad vård och omsorg. 
Personcentrerad vård och omsorg är ett förhållningssätt som innebär att se brukare/patient, 
involvera och anpassa efter behov, resurser och förutsättningar. Vård- och äldrenämnden ska 
bygga arbetet på kunskap och professionalism, och skapa en effektiv verksamhet av god kvalitet. 
För att vården och omsorgen ska fungera behövs teamsamverkan. Teamsamverkan innebär att 
alla som arbetar kring brukaren/patienten tillsammans genom olika kompetenser bättre kan 
tillgodose den enskildes behov. Varje profession arbetar också med metodutveckling, bl.a när nya 
forskningsresultat kommer, och genom teamsamverkan kan detta komma brukare/ patienter till 
del på ett effektivt sätt i tidigt skede.  
 
En del i teamsamverkan är regelbundna teammöten. Syftet med teammötet är bl.a att samordna 
insatser i teamet för att ge bästa möjliga vård och omsorg samt ha ett 
rehabiliterande/förebyggande förhållningssätt och effektivisera samarbetet mellan professioner. 
Under teammötet samordnas insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL) och eventuellt behov av andra yrkesprofessioners/vårdgivares medverkan kring varje 
brukare/patient identifieras. Teammötet går också igenom kvalitetsregister, läkemedelslistor och 
eventuella avvikelser för SoL- resp HSL-insatser. I detta arbete ingår att diskutera de behov som 
neurologiska sjukdomar kan medföra. Teamsamverkan ger alltså en helhetsbild av varje 
brukare/patient.  
 
Medverkande vid teammöten är enhetschef, undersköterskor/vårdbiträden, biståndshandläggare, 
sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, planerare. Vid behov och möjlighet kan utsedd 
ansvarig från larm- och nattorganisationen för både HSL och SoL, samt dagverksamheten 
medverka på teammötet. 
 
Inom ordinärt boende ska varje brukare/patient lyftas i teamet en gång per år. Inom vård- och 
omsorgsboende ska varje brukare/patient lyftas i teamet en gång per halvår.  
 
Vård- och äldrenämnden har också ett demensteam med anledning av det ökade behovet i 
samhället kring frågor som rör demens. Alla invånare som behöver stöd, vägledning eller som har 
frågor som rör demensområdet kan kontakta demensteamet. Demensteamets verksamhet är 
öppen och kostnadsfri och det krävs ingen behovsbedömning för att kontakta teamet. I 
demensteamets uppdrag ingår även att sprida information via olika forum, t.ex. möten på 
Träffpunkt Simonsland. Demensteamet består av en Silviasjuksköterska, en arbetsterapeut och en 
undersköterska. 
 
För att höja kvaliteten på vården och omsorgen är Vård- och äldrenämndens olika processer 
under kartläggning. En av processerna är ”Tillhandahålla hälso- och sjukvård”. Den kommunala 
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hälso- och sjukvården består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter och det är 
reglerat i avtal med Västra Götalandsregionen. Kartläggningen av processen ”Tillhandahålla 
hälso- och sjukvård” är påbörjad, men är ännu inte klar. 
 
Västra Götalandsregionens verksamheter inom rehabilitering 
Inom Västra Götalandsregionen finns rehabmottagningar på Närhälsan. Dit kan personer med 
neurologisk sjukdom eller skada vända sig för att få hjälp. Det kan både handla om långvarig 
sjukdom eller att patienten är vid behov av fortsatt rehabilitering efter en sjukhusperiod. De 
lägger, tillsammans med patienten, upp en individuell rehabiliteringsplan med patientens egna 
mål. 
 
Vid vissa av Närhälsans rehabmottagningar finns dessutom neurovårdsteam. De som arbetar i 
neurovårdteam är arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och logopeder med stor 
erfarenhet av och fördjupad kompetens inom neurologiska sjukdomar. Den som är sjuk eller en 
närstående kan kontakta en rehabmottagning med neurovårdsteam direkt för en bedömning. Det 
finns inget remisskrav. 
 
De rehabmottagningar inom Närhälsan i Västra Götalandsregionen, som har neurovårdsteam 
finns på Närhälsan Angered, Frölunda, Gamlestadstorget, Gibraltar, Majorna, Skövde, Solhem (i 
Borås), Sävedalen och Sörhaga. 
 
Ansvarsfördelning och samverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen 
Hälso- och sjukvårdsavtalet, samt överenskommelser, vägledningar och rutiner, reglerar ansvaret 
och samverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen.  Enligt stycke 3.3. i hälso- 
och sjukvårdsavtalet finns en särskild vägledning för rehabilitering och habilitering. I Hälso- och 
sjukvårdsavtalet står att för patienter som får kommunal hälso- och sjukvård, har parterna alltid 
ett gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för sjuksköterska, arbetsterapeut och 
fysioterapeut medan Västra Götaland ansvarar för övriga kompetenser. Övriga kompetenser som 
nämns i motionen är logoped, dietist, kurator, psykolog och läkare. Det finns också ett ramavtal 
mellan parterna, som reglerar läkarmedverkan för patienter som omfattas av den kommunala 
hälso- och sjukvården. Men enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ansvarar regionerna i 
Sverige alltid för den vård som läkare ger.  
 
Barn och vuxna med behov av rehabilitering och habilitering, t.ex. med anledning av neurologisk 
sjukdom, behöver ofta insatser både från hälso- och sjukvård och från socialtjänst och många 
olika yrkesutövare är involverade. Ibland behöver insatserna samordnas så att de kan ges i rätt 
ordning, både för brukarens bästa och för att undvika onödigt dubbelarbete. Västra 
Götalandsregionen och VästKom har tagit fram tillämpningsanvisningar för socialstyrelsens 
föreskrift kring samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. I länet finns också en 
vägledning kring rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer i Västra 
Götaland. Den omnämns också i hälso- och sjukvårdsavtalets stycke 3.3. att denna väglednings 
syfte, är att tydliggöra fysioterapeuternas/sjukgymnasternas och arbetsterapeuternas ansvar. 
Rehabilitering och habilitering är målinriktade insatser där individens möjligheter till inflytande 
ska beaktas och säkras. Detta gäller hela processen; utredning, bedömning, målsättning, planering 
samt genomförande, uppföljning och utvärdering. 
 
Inom ramen för närvårdssamverkan finns också en nätverksgrupp rehab, vars syfte är att genom 
samverkan och samordning skapa en patientsäker och kostnadseffektiv förskrivning och 
hantering av personliga hjälpmedel. Det finns också en arbetsgrupp för fysioterapi och 
arbetsterapi som anordnar fortbildning för hjälpmedelsförskrivning och handledarträffar. 
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Den 27 februari 2020 startades också ett kunskapsråd, som är sammansatt av deltagare från 
kommunerna och regionen. Rådet har i uppdrag att bygga upp en struktur för samverkan inom 
kunskapsstyrning. Målet är att varje patient/brukare i Västra Götaland ska ha tillgång till vård och 
omsorg utifrån bästa tillgängliga kunskap oavsett om vården ges av regionen eller kommunen. 
Rådet har ett interimistiskt uppdrag och ska under 18 månader hitta former för det långsiktigt 
arbete och samverkan.  
 
Samverkan och samordning för den enskilde individen 
Det är vanligt att brukare/patienter behöver hjälp från flera olika håll när behov av stöd finns. 
Om både hälso- och sjukvården samt socialtjänsten är inkopplade ska en samordnad individuell 
plan, SIP, upprättas tillsammans med brukaren. Syftet med SIP är att brukaren ska få sina och 
eventuella anhörigas behov av trygghet, kontinuitet, säkerhet och samordning tillgodosedda. 
Planen ska tydliggöra vem som gör vad och när.  
 
En fungerande samverkan förenklar för brukaren och dess anhöriga då de inte behöver lägga ner 
tid och energi på att själva samordna olika insatser som ges av kommunen eller regionen. Sedan 
2010 är bestämmelser om SIP införda in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.  
 
SIP är ett viktigt verktyg för samverkan vid utskrivning av patienter från sluten hälso- och 
sjukvård. 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. 
En motsvarande lag för utskrivning från psykiatrin trädde i kraft 1 januari 2019. SIP infördes 
även i dessa lagar. Syftet är att främja god vård och omsorg för personer som behöver insatser 
från båda huvudmännen efter utskrivning från sluten hälso-och sjukvård. 
 
 

Kompetensförsörjning 
 
För att höja kvaliteten på vården och omsorgen är Vård- och äldrenämndens olika processer 
under kartläggning. Inom de olika processerna i Vård- och äldrenämndens verksamheter tas 
kompetensförsörjningsfrågan omhand. För att kunna utveckla kompetensförsörjningen i syfte att 
den ska överensstämma med verksamheternas behov, är det viktigt att möjligheterna till 
utveckling finns över hela processen. Kompetensutveckling behöver ske inom de områden där 
efterfrågan är som störst för att medarbetare ska kunna möta patienternas behov i den dagliga 
kontakten.  
 
Vård- och äldrenämndens HR-funktion för en ständig dialog med verksamheterna om behovet 
av kompetensutveckling inom olika områden. Behovet av olika kompetenser och deras nivåer, 
utreds, uppdateras och redovisas genom arbetet med Vård- och äldrenämndens 
kompetensförsörjningsplan. Specialistutbildningar som det finns störst behov av i dagsläget är 
distriktsköterska, demenssköterska, geriatrik-/äldre-sköterska och palliativvårdssköterska.  
 
HR-funktionen gör både interna och externa analyser av vilka kompetenser som behövs nu och 
som kan bli aktuella i framtiden. Det är idag ett stort antal vakanta tjänster för legitimerad 
personal och Vård- och äldrenämndens verksamheter har idag utmaningar med att rekrytera. Den 
28 april 2020 var antalet vakanser för sjuksköterskor 5, för arbetsterapeuter 5 och för 
fysioterapeuter 6. För att vara en attraktiv arbetsgivare och möta utmaningarna, är det viktigt dels 
att möjliggöra kompetensutveckling generellt, dels att kunna ge medarbetare möjlighet till 
spetskompetens i de områden där det behövs. Neurologi och geriatrik är områden där 
fortbildning är aktuellt. 
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Utredarens bedömning  
 
I Hälso- och sjukvårdsavtalet är ansvaret reglerat mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna. Avtalet följs av överenskommelser, vägledningar och rutiner. Det finns också ett 
ramavtal mellan parterna, som reglerar läkarmedverkan för patienter som omfattas av den 
kommunala hälso- och sjukvården. Om Borås Stad skulle inrätta en ”Äldrehälsa” innebär det att 
dessa dokument skulle behöva arbetas om, eftersom Borås Stads arbetsformer förändras. Det 
skulle medföra omfattande processer som påverkar hela Västra Götalandsregionen, dvs 49 
kommuner. Västra Götalandsregionen förhandlar inte med en enskild kommun om sådana avtal. 
Om en omförhandling hade varit möjlig, hade frågor behövt klargöras, t.ex. vem som är ansvarig 
för patienten om det kommer ett team då och då, och hur samverkan med VGR ska fungera om 
patienten får ett förändrat behov.  
 
Det är idag inget remisskrav att kontakta rehabmottagningar inom Närhälsan i Västra 
Götalandsregionen. Mottagningarna kan därför ses som lättillgängliga för större delen av 
befolkningen. En del av de personer som har svårare att nå rehab-mottagningar, finns i Vård- och 
äldrenämndens målgrupp. För de personer som idag har insats från Vård- och äldrenämnden 
genomförs regelbundet teamsamverkan som innebär att alla som arbetar kring 
brukaren/patienten tillsammans, genom olika kompetenser, bättre kan tillgodose den enskildes 
behov. I teamsamverkan deltar redan idag professioner som har god kunskap kring neurologi och 
geriatrik.  
 
För att kompetensförsörjningen ska överensstämma med verksamheternas behov, är det viktigt 
att möjligheterna till utveckling finns över hela processen, snarare än i specialiserade team. Att 
förse varje verksamhet med rätt kompetens och införliva den i det dagliga arbetet bidrar till att 
gynna det personcentrerade arbetssättet och kontinuiteten i högre grad än om kompetensen 
skulle centraliseras och fungera konsultativt. Utredaren gör bedömningen att vilka kompetenser 
som behövs och i vilken turordning, redan är utrett eftersom detta finns redovisat i Vård- och 
äldrenämndens kompetensförsörjningsplan.  
 
Det är idag ett stort antal vakanta tjänster för legitimerad personal och Vård- och äldrenämndens 
verksamheter har utmaningar med att rekrytera. Detta försvårar bildande av eventuella team. Att 
bilda team istället för att förse processerna med kompetensen, skulle dessutom öka sårbarheten i 
kunskapen om neurologi och geriatrik.  
 
Utredaren bedömer, med hänvisning till gränsdragningar som regleras i hälso- och 
sjukvårdsavtalet, att det inte är möjligt att inrätta en ”Äldrehälsa” i Borås Stad. Däremot uppfyller 
Vård- och äldrenämnden motionens intentioner, främst genom den tvärprofessionella 
teamsamverkan som finns redan idag, där insatser i teamet samordnas för att ge bästa möjliga 
vård och omsorg samt ha ett rehabiliterande/förebyggande förhållningssätt och effektivisera 
samarbetet mellan professioner. Teamsamverkan ger alltså en helhetsbild av varje 
brukare/patient. Genom att använda SIP är det också tydligt hur samordning ska ske mellan 
kommunens och regionens verksamheter och professioner, för att individens behov ska bli 
tillgodosedda på ett tryggt sätt.   
 
 

Referenser 
 
mesh.kib.ki.se/term/D009462/neurology 
 
vardsamverkan.se 

http://www.mesh.kib.ki.se/term/D009462/neurology
http://www.vardsamverkan.se/
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vardsamverkan.se/dokument/hosavtal/webbversion-av-avtalet/ 
 
https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se/sida/landsting-och-kommuner-ansvarar-att-erbjuda-en-
god-vard 
 
skr.se 
 
1177.se 
 
Vård- och äldreförvaltningens rutin för tvärprofessionellt teammöte  
 
Hälso-och sjukvårdslagen (2017:30) 
 
Referenspersoner 
Verksamhetsutvecklare kompetensförsörjning 
Enhetschef välfärdsutveckling, VästKom 

https://www.vardsamverkan.se/dokument/hosavtal/webbversion-av-avtalet/
https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se/sida/landsting-och-kommuner-ansvarar-att-erbjuda-en-god-vard
https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se/sida/landsting-och-kommuner-ansvarar-att-erbjuda-en-god-vard
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§ 198 Dnr KS 2018-00645 1.1.1.1 

Svar på motion av Patric Cerny (L): Dags att förstärka 
prevention och rehabilitering hos våra äldre 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 120 sid B 2370) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att utreda motionens intentioner att 
införa ”Äldrehälsan” i Borås Stad.           

Kommunstyrelsens beslut 2019-06-03, § 231 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen bifalles           

Sammanfattning av ärendet 

Patric Cerny har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-20 lämnat in 
förslaget att Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att utreda motionens inten-
tioner att införa ”Äldrehälsan” i Borås Stad.          

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden och Centrala 
pensionärsrådet. Både Vård- och äldrenämnden och Centrala pensionärsrådet 
tillstyrker motionen. 
 
Vård- och äldrenämnden är positiva till ett utredningsuppdrag om inrättande av 
en så kallad ”Äldrehälsa”. Processen ”Tillhandahålla hälso- och sjukvård” inom 
Vård- och äldreförvaltningen är ännu inte processkartlagd, därför behöver det 
utredas hur arbetet kring berörd målgrupp ser ut idag och hur det kan utvecklas 
samt hur det påverkar Vård- och äldrenämndens ekonomi. Hänsyn behöver tas 
till det stora rekryteringsbehovet inom Vård- och äldreförvaltningen och 
gränsdragningar mellan Borås Stads och Västra Götalandsregionens ansvars-
områden behöver klargöras. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Vård- och äldrenämnden förslag till ett 
utredningsuppdrag. Viktigt att utreda hur arbetet kring berörd målgrupp ser ut 
idag och hur det kan utvecklas samt vilka effekter detta kan ge men också vilka 
ekonomiska förutsättningar nämnden har för inrättande av en ”Äldrehälsa”. I 
utredningen behöver ansvarsområden kopplat till Västra Götalandsregionen 
klargöras.  
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Anhörigstöd för barn och unga, utredning 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

1. Utöka anhörigstödet i Borås Stad till att omfatta barn och unga under 

18 år, 

2. Vård- och äldrenämnden tilldelas anslag i budget för detta uppdrag, 

3. Uppdatera Vård- och äldrenämndens reglemente med följande tillägg: 

”Vård- och äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt 

anhörigstöd i Borås Stad.”      

Sammanfattning  

I budget 2020 får Vård- och äldrenämnden i uppdrag att erbjuda anhörigstöd 

till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller 

andra i sin närhet.  

Ärendet har utretts av Vård- och äldreförvaltningen. Borås Stad har endast 

sammanhållet och icke biståndsbedömt anhörigstöd för personer från 18 år och 

äldre. Både nationell statistik och den årliga ökningen i efterfrågan, visar att det 

finns behov av anhörigstöd till barn.   

Även om arbetssätten och metoderna skiljer sig åt, behöver 

anhörigkonsulenterna ha en samsyn på anhörigperspektivet. För att gynna 

samsyn och samverkan kring anhörigstöd, behöver verksamheten organiseras så 

att kompetens och uppdrag säkerställs och tydliggörs, samt att samverkan 

fungerar på ett optimalt sätt.  

I Vård- och äldrenämndens svar på motion om anhörigstöd till barn, 2019-05-

20, ställde sig nämnden positiv till en utökning under förutsättning att medel 

avsätts i budget. Vård- och äldrenämnden saknar anslag i budget för en 

utökning av anhörigstödet och efterfrågar därför finansiering.  

Ett utökat ansvar för Vård- och äldrenämnden skulle innebära att nämndens 

reglemente behöver uppdateras med att omfatta anhörigstöd för anhöriga i alla 

åldrar.  

Eftersom ärendet omfattar hela Borås Stad har ärendet skickats på remiss till de 

nämnder som främst berörs, dvs Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala 

omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Förskolenämnden, Fritid- och 
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folkhälsonämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden.  

Vård- och äldrenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att utöka 

anhörigstödet i Borås Stad till att omfatta barn och unga under 18 år, att Vård- 

och äldrenämnden tilldelas anslag i budget för detta uppdrag, samt att 

uppdatera Vård- och äldrenämndens reglemente med följande tillägg: ”Vård- 

och äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt anhörigstöd i Borås Stad.”          

Ärendet i sin helhet 

I budget 2020 får Vård- och äldrenämnden i uppdrag att erbjuda anhörigstöd 

till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller 

andra i sin närhet.  

Ärendet har utretts av Vård- och äldreförvaltningen. Utredningen visar att det 

finns behov av anhörigstöd till barn.  Enligt 5 kap 10 § socialtjänstlagen ska 

socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 

närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående 

som har funktionshinder. Socialtjänstlagen tar inte hänsyn till ålder. Samtidigt 

blev barnkonventionen svensk lag den 1 januari 2020. I barnkonventionen är 

flera av artiklarna tillämpbara på anhörigstöd. Anhörigstöd till barn var alltså 

redan innan barnkonventionen blev svensk lag, ett lagkrav. Detta lagkrav är 

förtydligat genom barnkonventionen.  Borås Stad har dessutom redan, genom 

att anta styrdokumenten Ungdomspolitiskt program och Program för att 

förebygga psykisk ohälsa i skolan, tagit ställning till många delar som handlar 

om att ge barn som anhöriga stöd.  

Borås Stad har endast sammanhållet och icke biståndsbedömt anhörigstöd för 

personer från 18 år och äldre. Både nationell statistik och den årliga ökningen i 

efterfrågan, visar att det finns behov av anhörigstöd till barn.  Om det 

förhindras att barn själva utvecklar den problematik som svåra 

familjeförhållanden innebär, kan Borås Stad minska sina kostnader i framtiden. 

I Sverige är den ekonomiska beräkningen av minskningen ca 35 miljarder 

kronor per år enligt NKA.  

Även om arbetssätten och metoderna skiljer sig åt, behöver 

anhörigkonsulenterna ha en samsyn på anhörigperspektivet. För att gynna 

samsyn och samverkan kring anhörigstöd, behöver verksamheten organiseras så 

att kompetens och uppdrag säkerställs och tydliggörs, samt att samverkan 

fungerar på ett optimalt sätt.  

I Vård- och äldrenämndens svar på motion om anhörigstöd till barn, 2019-05-

20, ställde sig nämnden positiv till en utökning under förutsättning att medel 

avsätts i budget. Vård- och äldrenämnden saknar anslag i budget för en 

utökning av anhörigstödet och efterfrågar därför finansiering.  

Ett utökat ansvar för Vård- och äldrenämnden skulle innebära att nämndens 

reglemente behöver uppdateras med att omfatta anhörigstöd för anhöriga i alla 

åldrar. Vård- och äldrenämnden föreslår därför att Kommunfullmäktige gör 
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följande tillägg i Vård- och äldrenämndens reglemente: ”Vård- och 

äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt anhörigstöd i Borås Stad.” 

Eftersom ärendet omfattar hela Borås Stad har ärendet skickats på remiss till de 

nämnder som främst berörs, dvs Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala 

omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Förskolenämnden, Fritid- och 

folkhälsonämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, med sista svarsdatum 2020-08-31.   

Arbetslivsnämnden har avstått yttrande. I remissförfarandet missades Fritids- 

och folkhälsonämnden, vars presidium lämnar ett förslag på yttrande från 

Fritids- och folkhälsonämndens presidium 2020-09-17. Övriga fem nämnder 

tillstyrker remissen.  

Med hänvisning till utredningens resultat samt inkomna remissvar, föreslår 

Vård- och äldrenämnden Kommunfullmäktige besluta att  

1. utöka anhörigstödet i Borås Stad till att omfatta barn och unga under 18 

år, 

2. Vård- och äldrenämnden tilldelas anslag i budget för detta uppdrag, 

3. Uppdatera Vård- och äldrenämndens reglemente med följande tillägg: 

”Vård- och äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt 

anhörigstöd i Borås Stad.” 

 

Nämndernas remissvar i sammanfattning 

Förskolenämnden 
Förskolenämnden tillstyrker remissen. Förskolan har inte i uppdrag att ansvara 
för anhörigstöd men väl att uppmärksamma när barn far illa och anmäla detta 
till socialtjänsten. Förskolenämnden pekar därför på vikten av samverkan 
mellan olika förvaltningar och verksamheter för att nå berörd målgrupp. 
 
Grundskolenämnden 
Grundskolenämndens tillstyrker Vård- och äldrenämndens remiss med 
reservation för att grundskolans ekonomi inte påverkas. Grundskolenämnden 
håller med om ärendets betydenhet för barn och unga och anser det vara 
angeläget. Detta sker med reservation för att Grundskolenämndens ekonomi 
inte kommer påverkas.                   
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker remissen. Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden har varje år ett antal elever som har frånvaro från 

skolan på grund av att de måste stödja/vårda anhöriga.  

På förvaltningens gymnasieskolor finns idag många elever som är 18 år redan 

då de börjar årskurs 1, och de är en grupp som ofta förväntas ta än större 

ansvar för anhöriga. Att utöka anhörigstödet är ett mycket bra initiativ och kan 

fylla en viktig funktion. Viktigt att se över hur man når ut till familjerna och 

ungdomarna med att detta finns, önskvärt att skapa rutiner och ett samarbete 

mellan skola/anhörigstödjare.  
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser även ett behov av att utbilda 
medarbetare som kommer i kontakt med dessa frågor för att kunna bemöta 
elever på rätt sätt och önskar starta upp samarbete med Vård- och 
äldrenämnden i det syftet. 
 
Individ- och familjenämnden 
Individ- och familjeomsorgsnämnden är positiv till att anhörigstöd för barn och 
unga organiseras tillsammans med övrigt anhörigstöd. Att samla anhörigstöd 
under en och samma enhet kan innebära ett förbättrat och förstärkt stöd till 
barn och unga och nämnden tillstyrker därmed förslaget. 
 
Sociala omsorgsnämnden 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker utredningen om Anhörigstöd till barn och 
unga, under förutsättning att Vård- och äldrenämnden får anslag i budget till 
utökning av anhörigstödet, samt att föreslagna tillägg görs i Vård- och 
äldrenämndens reglemente. 
 
Arbetslivsnämnden 
Arbetslivsnämnden avstår från yttrande.  
 

Fritid- och folkhälsonämnden 
Inkommer med förslag till yttrande 2020-09-17. 

Beslutsunderlag 

1. Utredning om anhörigstöd till barn och unga 

2. Remissvar Förskolenämnden 

3. Remissvar Grundskolenämnden 

4. Remissvar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

5. Remissvar Individ- och familjeomsorgsnämnden 

6. Remissvar Sociala omsorgsnämnden  

7. Remissvar Arbetslivsnämnden 

8. Förslag till remissvar Fritids- och folkhälsonämndens presidium                    

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2020-09-16. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

Johan Wikander  

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Uppdrag 
 
I budget 2020 får Vård- och äldrenämnden i uppdrag att erbjuda anhörigstöd till barn och unga 
som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller andra i sin närhet. 
 
 

Definitioner  
 
Anhöriga och närstående 
Enligt 5 kap 10 § socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de 
personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en 
närstående som har funktionshinder.  
 
Inom anhörigstöd definieras termer enligt följande:  
Den som ger stöd, hjälp eller omsorg är anhörig. Det kan t.ex. vara en familjemedlem, vän eller 
granne. Den som får stöd, hjälp eller omsorg är närstående. Ofta blandas de båda termerna och 
används synonymt. Termerna anhörig och närstående används inte konsekvent i lagtexterna.   
 
Stöd till anhöriga är till för personer som stödjer eller hjälper en person som har missbruks- eller 
beroendeproblem, långvarig sjukdom, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller hög ålder. 
Anhöriga är ett ovärderligt stöd för den som behöver hjälp men ibland kan anhöriga behöva råd 
och stöd själva för att orka hjälpa.  
 
Barn 
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av 
FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett 
bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland annat ska det i alla 
åtgärder som rör barn i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Konventionen 
definierar barn som varje människa under 18 år. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. 
Barnkonventionen ger en definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela 
världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion, etnicitet, funktionshinder 
eller andra särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter och understryker 
föräldrarnas och den utvidgade familjens roll och ansvar för barnet men ålägger samtidigt staten 
ansvar för att skydda barnet mot vanvård, utnyttjande och övergrepp. 
 
Barn som anhöriga   
Barn som anhöriga växer upp i en familj där de påverkas av någon annans bekymmer. Det kan 
vara en vuxen i familjen eller ett syskon som har t.ex. allvarlig fysisk sjukdom eller skada, psykisk 
ohälsa eller funktionsnedsättning, missbruksproblematik/beroende eller där våld förekommer i 
familjen. Barn som anhöriga är en heterogen grupp med olika behov och deras liv påverkas på 
skiftande sätt av situationen i familjen.  
 
Unga omsorgsgivare 
Begreppet unga omsorgsgivare är en översättning av det engelska begreppet ”Young Carers” och 
berör barn och unga under 18 år som regelbundet vårdar, hjälper eller ger stöd åt en person som 
står dem nära. Det kan vara att t.ex. hjälpa en närstående med att klä på sig eller med hygienen, 
dvs hjälpa till för att den närstående ska klara vardagen. Den person som tar emot omsorg är ofta 
en förälder, men det kan även vara ett syskon, en mor- eller farförälder eller annan släkting, som 
på grund av fysisk eller psykisk sjukdom, funktionsnedsättning, missbruksproblematik eller av 
annan anledning har ett behov av omsorg, stöd eller vård.  
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Att barn utövar en viss grad av omsorg anses vara hälsosamt för den psykosociala utvecklingen i 
många samhällen och i vissa sammanhang är det nödvändigt för familjers överlevnad. Det är 
dock numera känt att det finns barn som har omfattande och regelbundna omsorgsuppdrag, 
vilket kan leda till betydande begränsningar i deras utveckling, delaktighet och möjligheter. Sedan 
slutet av 90-talet finns det bland forskare, beslutsfattare, sociala välfärdsinstitutioner och 
professionella inom hälso-, social- och sjukvårdsområdet, i bland annat USA, Storbritannien och 
Australien, ett växande intresse för unga omsorgsgivares förutsättningar. 
 
 

Beskrivning av anhörigstöd till barn  
 
Både Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) och Socialstyrelsen har tagit fram 
stödmaterial till de verksamheter som arbetar med barn som anhöriga, eftersom arbetssätten och 
metoderna för anhörigstöd till barn är annorlunda jämfört med det anhörigstöd som ges till 
personer över 18 år. För vuxna handlar det framför allt om samtal. Vuxna kan både ta egna beslut 
och har vanligtvis förmåga att själva förändra i sin situation, men barnen behöver ett stöd där det 
oftare handlar om att ”göra” saker, inte bara prata. Barn pratar när fokus är på aktivitet. Barn 
behöver också ett annat stöd i att arbeta med sig själva och sin roll. De har också behov av att 
höra andras berättelser och veta om att de inte är ensamma i sin situation.  
 
Även om arbetssätten och metoderna skiljer sig åt, är det viktigt att anhörigkonsulenter har en 
samsyn på anhörigperspektivet. Det rör strukturella perspektiv, vad det innebär att vara anhörig 
samt kring uppdatering i forskning som rör anhörigstöd.    
 
De biståndsbedömda insatserna i form av exempelvis hemtjänst och som ges till t.ex. föräldrar, är 
tänkta att ges i den omfattningen att barnen inte behöver ta det ansvar som insatsen ska ge, men 
enligt NKA visar forskning att det inte är så i Sverige idag. Det är därför anhörigstöd till barn 
behövs. Samhället ger inte tillräckligt med hjälp, utan barnen får istället ta ett ansvar de inte 
borde. 
 
När föräldrar med missbruk, psykisk ohälsa och allvarlig sjukdom får vård inom sjukvården, 
måste barnens situation och behov uppmärksammas. Detsamma gäller om en förälder avlider. 
Detta är reglerat i 5 kap 7 § hälso- och sjukvårdslagen och i de situationerna har hälso- och 
sjukvården ett särskilt ansvar. Därför är anhörigstödets samverkan med hälso- och sjukvården 
viktig för att barnet ska få det stöd som behövs.   
 
För att kunna identifiera och nå ut till anhöriga under 18 år behöver medarbetare inom 
verksamheter i Borås Stad som möter barn, ha en god kompetens kring anhörigstöd. Medarbetare 
som möter barn behöver kunskap i barns och ungas kultur, dvs hur barn och unga lever, 
eftersom barn och unga inte själva söker upp anhörigstödet. Anledningarna till att barn inte själva 
söker stöd är flera, t.ex att de inte har kunskap om att det finns stöd att få och hur man vänder 
sig dit, eller att situationen barnet lever i upplevs skamfylld. 
 
Inom skolan, t.ex. inom elevhälsan, är inriktningen att arbeta med barn som har bekymmer i 
skolan. Bekymmer i skolan kan dock bero på många olika saker. När det är barnets anhörigansvar 
som är problemet behövs individuellt stöd med fokus på just problemet, samt stöd i grupp för att 
hjälpa barnen. Skolan kan inte ge det kontinuerliga stöd som behövs i anhörigrollen och 
anhörigstöd är inte skolans ansvarsområde. Däremot behövs ett tätt samarbete mellan 
anhörigstöd och skolan för att nå barnen.  
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Föreningar som Barnens rätt i samhället (BRIS) och Jourhavande kompis, fyller också en 
funktion för barn som upplever svårigheter, men de söker inte upp barn utan arbetar endast med 
barn som själva aktivt tar kontakt. Dessa föreningar behöver anhörigstödet också samverka med.  
 
För att anhörigstödet ska nå målgruppen behövs alltså samverkan med verksamheter som träffar 
barnen, bland annat förskolan, skolan, individ- och familjeomsorgen, Södra Älvsborgs sjukhus, 
barn- och ungdomshabiliteringen, Svenska kyrkan, föreningar och organisationer. En sådan 
verksamhet och samverkan finns inte idag och skulle ta tid och resurser att bygga upp.  
 
Borås Stad har genom att anta styrdokumenten Ungdomspolitiskt program och Program för att 
förebygga psykisk ohälsa i skolan, tagit ställning till många delar som handlar om att ge barn som 
anhöriga stöd. Det handlar bland annat om hälsa och trygghet och att förebygga psykisk ohälsa. I 
detta arbete är anhörigstöd en viktig del.  
 
 

Statistik om barn som anhöriga 
 
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) arbetar på uppdrag av regeringen med att forska 
kring, bevaka och utveckla kompetens i anhörigfrågor. De har stort fokus på barn som anhöriga. 
Deras studier visar att många barn växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa. Det får 
ofta allvarliga konsekvenser för deras hälsa, skolgång och arbetsliv. Detta gäller även vid förälders 
allvarliga sjukdom eller död. Med stöd till barnen och föräldrarna kan mönstret mellan 
generationerna brytas. Studier visar följande statistik kring barn som anhöriga:  

 Närmare åtta procent av barnen under uppväxten har en förälder med så allvarligt 
missbruk eller psykisk ohälsa att föräldern får sjukhusvård. När även öppen vård för 
missbruk eller psykisk ohälsa samt missbruksrelaterade domar räknas in, är andelen barn 
17 procent. 

 Av unga med missbrukande föräldrar är det mer än dubbelt så många som går ut 
grundskolan med ofullständiga betyg jämfört med övriga unga. De som gått gymnasiet 
fullföljer inte lika ofta som andra med jämförbara betyg, en eftergymnasial utbildning.  

 När en förälder vårdats för missbruk är det fyra till sju gånger fler unga som utvecklar 
eget missbruk jämfört med andra unga. Dödligheten under tiden som ung vuxen är 
nästan tre gånger högre. Försörjningsstöd är fyra gånger vanligare hos barn till föräldrar 
med missbruk.  

 Två till tre gånger fler av dem som haft en förälder som sjukhusvårdats för psykisk ohälsa 
har som unga vuxna själva vårdats inom psykiatrisk specialistvård. Även sjukhusvårdade 
självmordsförsök är trefaldigt högre i anhöriggruppen. 

 Närmare sex procent av barnen har under uppväxten en förälder med cancer. Om 
förälderns sjukdom är allvarlig är det vanligare med sämre skolprestationer hos barnen. 
De mest påtagliga negativa konsekvenserna för barnen i vuxen ålder är en ökad risk för 
missbruk och kriminalitet jämfört med andra jämnåriga. 

 Drygt tre procent av barnen drabbas under uppväxten av att en förälder avlider. En 
uppföljning av barnen vid 30–35 års ålder visar att dubbelt så många lider av psykisk 
ohälsa jämfört med andra. Barn till föräldrar som avlidit genom olycka, självmord eller 
våld har i ung vuxen ålder fem gånger oftare vårdats för missbruk och tre–fyra gånger 
oftare för självmordsförsök. Mer än dubbelt så många hade själva avlidit jämfört med 
övriga unga. 

 Tre procent av 15-åringarna stannar hemma från skolan en dag i veckan för att ta hand 
om någon hemma. 
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Den risk som en genetisk sårbarhet för missbruk och psykisk ohälsa innebär kan motverkas 
genom goda relationer och en god uppväxtmiljö. Ett anpassat stöd kan göra att familjerna och 
barnen får det bättre här och nu – och hindra att problemen förs vidare till nästa generation.  
 
Många barn lever med föräldrar med olika svårigheter, men det är också många barn som lever 
med en syskonrelation som påverkar dem nu och som kommer att prägla livet framöver. Det 
finns idag inga uppgifter om hur många barn som har ett syskon med svårigheter, men det finns 
en medvetenhet kring att barn som har en syster eller bror med t.ex. funktionsnedsättning 
behöver anhörigstöd.  Det har gjorts studier i hur det är att vara ”vuxensyskon” dvs någon som 
vuxit upp med ett syskon med svårigheter. I studierna framkommer vikten av att barn får hjälp 
tidigt, innan de blir vuxensyskon. 
 
Det har också visat sig att många unga ger hjälp till en kompis, genom att faktiskt ta ansvar t.ex 
ringa och väcka någon som inte mår bra och annars riskerar att inte komma upp till skolan, följer 
med på möten/besök till skolsköterska el. dyl. Anhörigbegreppet är alltså brett även för barn. 
 
Enligt ekonomiska analyser som NKA har genomfört, skulle kostnaderna för samhället kunna 
minska med 35 miljarder per år om barn med missbruk eller allvarlig psykisk ohälsa i familjen inte 
själva utvecklar detta i vuxen ålder. Anhörigstöd är alltså en folkhälsofråga och handlar om att 
arbeta förebyggande.  
 
 

Anhörigstöd i Borås Stad– nulägesbeskrivning  
 
Indirekt stöd 
Indirekt stöd är stöd som ges till närstående och ges indirekt till anhöriga. Exempel på detta är 
hemvårdsbidrag, dagverksamhet, avlastning, korttid, assistans, hemtjänst, vård- och 
omsorgsboende mm. alltså insatser som ges till den man ger stöd men som indirekt avlastar den 
anhörige.  
 
 
Direkt anhörigstöd 

Personer som hjälper en närstående kan vända sig till anhörigkonsulenterna som ger ett direkt 
anhörigstöd. Anhörigkonsulenterna erbjuder bland annat rekreation, föreläsningar, utbildningar, 
caféer, grupper, enskilda samtal mm. Anhörigkonsulenterna har tystnadsplikt och dokumenterar 
inget. Vård- och äldrenämnden har fyra anhörigkonsulenter och de finns på Träffpunkt 
Simonsland. Enligt Vård- och äldrenämndens reglemente ansvarar anhörigkonsulenterna för 
personer från och över 18 år. Barn ingår inte i denna målgrupp.  
 
 
Yxhammarsmottagningen – Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Yxhammarmottagningen inom Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamhet för vuxna har 
idag som ett av sina uppdrag att i dialog med föräldrar, som är de som söker stöd, belysa barnets 
situation och göra det tydligt hur missbruket påverkar barnet. Detta syftar till att se om barnet 
behöver få stöd och skydd samt att bidra till förälderns egen insikt och motivation att förbättra 
sin situation.  
 
 
Hopptornet - Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Hopptornets verksamhet, riktar sig för närvarande till barn vars föräldrar är separerade. 
Hopptornet är en del av Dialogcentrum, den interna öppenvården för barn, ungdomar och 
familjer. Hopptornet har avsatta resurser för att bedriva en grupp per halvår om ca 10 tillfällen. 
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Detta omfattar även enskilda intervjuer med barnen/ungdomar, kontakter med föräldrar med 
mera. Det finns hela tiden en viss kö med ett antal barn/ungdomar. Denna verksamhet når alltså 
en viktig, men liten och begränsad, grupp barn. Verksamheten har begränsade resurser och 
behovet är, enligt statistik från NKA (se ovan), större än vad som kan tillgodoses. Exempelvis har 
vårdnadstvister som avgörs i domstolar ökat fördubblats på tio år, enligt en sammanställning som 
Sveriges Television gjorde 2017 (2007: 3.247 st och 2016 6.324 st) 
 
 
Övrigt anhörigstöd för barn och unga 

Vissa föreningar har någon typ av stöd, bland annat IOGT-NTO. För familjer där någon 
familjemedlem eller nära anhörig är frihetsberövad finns Solrosen, som drivs av Göteborgs 
Räddningsmission i samverkan med Erikshjälpen. Förutom det direkta arbetet med dessa familjer 
bidrar Solrosen även med kunskaper till andra organisationer som möter målgruppen, samt 
verkar för barnperspektivet i förhållande till Kriminalvården. Verksamheten finns i Göteborg och 
Borås.  
 
I Borås Stad finns inget anhörigstöd utöver det som redovisats ovan. Det stöd som Individ- och 
familjeomsorgsnämndens verksamheter ger, är ett stöd till en del av en familj. Det är bara de 
familjer som Individ- och familjeomsorgen får kontakt med. Idag finns inget sammanhållet 
anhörigstöd för barn och unga, varken på kommunal eller regional nivå. Frågan har lyfts i 
Närvårdssamverkan men ingen verksamhet har utökats eller startats.   
 
 

Utvecklingen kring anhörigstödet i Borås Stad 
 
För tio år sedan var fokus på att stödja anhöriga till personer med åldersrelaterad problematik, 
t.ex. demenssjukdom. Idag är efterfrågan på anhörigstöd mestadels från andra målgrupper, främst 
från anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Många som söker upp anhörigstödet är anhöriga 
till andra nämnders målgrupper, t.ex. Sociala omsorgsnämnden, Individ- och familjenämnden och 
Grundskolenämnden.  
 
Inom ramen för projektet ”Ett gott liv var dag” blev anhörigkonsulenterna ansvariga för att 
utreda varför anhörigstödet i Borås Stad inte omfattar barn och ungdomar under 18 år, samt att 
utreda hur anhörigstöd till syskon och barn till personer med funktionshinder kan anordnas.  I 
slutrapporten konstaterades att behovet av stöd till barn som anhöriga är stort, inte bara i den 
målgrupp som de inom projektet vände sig till, utan generellt. För att klara ett eventuellt uppdrag 
att ge anhörigstöd till barn behöver såväl personella som kompetensmässiga resurser tillföras. 
Likaså påtalades att samverkansformer behöver arbetas fram för att nå barnen.  
 
Efter slutrapporten har anhörigkonsulenterna aktualiserat frågan vid flera tillfällen och gjort 
försök att inventera vilka aktörer som erbjuder någon form av direkt stöd till barn som anhöriga i 
Borås stad.  
 
Varje vecka blir anhörigkonsulenterna kontaktade av föräldrar, elevhälsan och annan 
skolpersonal, biståndshandläggare, sjukvården m.fl med förfrågan om stöd till barn. 
Förfrågningarna ökar varje år. Anhörigkonsulenterna kan utifrån uppdraget idag, inte ge stöd till 
barn, mer än i sällsynta undantagsfall. Det finns i de flesta fall inga andra aktörer att hänvisa till. 
Det anhörigstöd som individ- och familjeomsorgsnämnden erbjuder är snarare riktat till hela 
familjen än är ett anhörigstöd. Stödet är också begränsat både vad gäller målgrupp och 
omfattning.   
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Behovsprognos 
 
Behovet av att utveckla anhörigstödet till att omfatta barn är stort i hela Sverige, enligt de studier 
som NKA genomfört. Vård- och äldrenämnden tillstyrkte 2019-05-20 en motion om att utöka 
anhörigstödet till att omfatta barn, men förutsatte att medel avsätts i budget för utökat 
anhörigstöd. För att kunna erbjuda anhörigstöd till barn krävs förstärkta resurser för 
anhörigstödsfunktionen i Borås Stad, både vad gäller tjänstgöringsfaktorer och kompetens. 
Anhörigkonsulenter med barn som målgrupp, behöver få förutsättningar att skaffa sig riktad 
kompetens och bygga samverkan t.ex. med skolan och individ- och familjeomsorgen samt andra 
organisationer. Detta inryms inte i befintlig verksamhet som anhörigstödet utför idag.    
 
Idag får anhörigkonsulenterna på Träffpunkt Simonsland många förfrågningar om stöd, men 
anhörigstödet har idag inte barn som målgrupp. Anhörigstödet kan upplevas mer neutralt och 
mindre skamfyllt att ta kontakt med än att söka ett stöd inom Individ- och familjeomsorgen där 
föräldrarna får sitt stöd eller olika insatser och där hela familjen har samma handläggare.  
 
Vård- och äldrenämndens planering för god vård och omsorg vid demenssjukdom, är framtaget i 
syfte att arbeta mer strategiskt med demensområdet eftersom antalet demenssjuka kommer att 
öka i framtiden. I planeringsdokumentet är ett av utvecklingsområdena att utveckla anhörigstödet 
till unga, eftersom sjukdomen ibland drabbar personer som har barn som är under 18 år.  
 
När det gäller målgruppen barn till missbrukande föräldrar finns det dock en inneboende 
svårighet när det gäller att stödja och få barn/ungdomar till samtal. Föräldrar vill vanligtvis inte 
skada sina barn utan vill ge barn det stöd som kan finnas, men när de vet eller anar att de orsakar 
sina barn svårigheter pga sitt missbruk är det vanligt att de undviker att tala vidare om detta. För 
att kunna nå barn som lever i missbruksmiljöer, krävs mer och relativt omfattande uppsökande 
och motiverande insatser. Att medge att ens barn behöver stöd utifrån en missbruksproblematik 
är skamfyllt för föräldrarna medan separationer är vanligt och inte uppfattas på samma sätt. 
Yxhammarmottagningen kan för de personer de kommer i kontakt med, synliggöra och 
rekommendera samtalsstöd för eventuella barn/ ungdomar men det krävs ytterligare insatser för 
att motivera föräldrarna och fånga upp barnen. 
 
I en utredning om anhörigstöd gör Individ- och familjeomsorgnämnden bedömningen att stöd 
till barn som anhöriga bäst skulle kunna tillgodoses genom ett utökat ansvar för Vård- och 
äldrenämndens anhörigstöd. Stödet för barn under 18 år skulle då bli ett tydligt allmänt riktat 
stöd. Detta skulle underlätta för såväl barn som föräldrar, att ta en kontakt. Anhörigstödet som är 
fokuserat på att hjälpa anhöriga och arbeta allmänt inriktat, har även lättare att anpassa sitt arbete 
och planera olika former av verksamhet för målgruppen. Hopptornet och liknande 
verksamhetsformer med avgränsat uppdrag och resurser kopplat till andra insatser inom individ- 
och familjenämnden, är mer individinriktade och vanligtvis behovsbedömda. 
 
Sociala omsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden har idag inget anhörigstöd, men båda 
nämndernas verksamhet möter barn, men endast indirekt. I den mån anhörigstöd behövs 
hänvisas till Vård- och äldrenämndens anhörigkonsulenter alternativt specialistmottagningar inom 
Västra Götalandsregionen, t.ex. öppenvårdsmottagning eller habilitering. Vid oro görs 
orosanmälan till Individ- och familjeomsorgsnämnden. Det finns idag inget stöd för barn inom 
de två nämndernas verksamheter, samtidigt som barn med närstående med t.ex. psykisk ohälsa, 
har det mycket svårt. Sociala omsorgsnämndens verksamheter ser att det behövs trygga vuxna att 
vända sig till och som är anonymare än i skolan. Skolan kan vara den enda platsen som barnet får 
vara sig själv och ingen vet om hur barnet har det hemma. Att ha ett fristående allmänt stöd där 
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inget dokumenteras innebär en lägre tröskel att söka och ta emot hjälp, och skulle därmed ha en 
förebyggande och skyddande effekt.  
 
För att gynna samsyn och samverkan kring anhörigstöd, behöver verksamheten organiseras så att 
kompetens och uppdrag säkerställs och tydliggörs, samt att samverkan fungerar på ett optimalt 
sätt. Anhörigstödets budget visar kostnader på ca 600 000 kr/år per anhörigkonsulent. I denna 
kostnad är inte hyra av lokaler inräknad. Vård- och äldrenämnden saknar idag anslag i budget för 
en utökning av anhörigstödet.  
 
 

FN:s konvention om barnets rättigheter ställer krav på den 
offentliga sektorn 
 
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, blev svensk 
lag den 1 januari 2020. Detta ställer högre krav än tidigare på Borås Stad, att ta hänsyn till och 
arbeta för barns bästa. Det innebär att hela den offentliga sektorn och dess anställda ska 
respektera och uppfylla barnkonventionen. Barnkonventionen är en viktig utgångspunkt även för 
information, råd och stöd till barn och unga som anhöriga. Några av barnkonventionens 
grundprinciper som är tillämpliga på barn som anhöriga är: 

 artikel 3 som handlar om att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder 
som rör barn.  

 artikel 3:2 om skydd och omvårdnad, som handlar om att ett barn ska tillförsäkras sådant 
skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de 
rättigheter och skyldigheter som tillkommer barnets vårdnadshavare. 

 artikel 12 om delaktighet, som anger att varje barn har rätt att uttrycka sin mening och 
höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till dess ålder 
och mognad. 

 artikel 17 om information, som anger att barnet ska ha tillgång till information och 
material från olika nationella och internationella källor, särskilt sådant som syftar till att 
främja dess sociala, andliga och moraliska välfärd och fysiska och psykiska hälsa. 

 artikel 18 om stöd i föräldraansvaret, som bl.a. handlar om att staten ska ge lämpligt 
bistånd till föräldrar och vårdnadshavare då de fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran. 

 artikel 24 om barnets rätt till jämlik hälsa, som bl.a. tar upp att staten ska sträva efter att 
till fullo förverkliga barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa och vidta lämpliga åtgärder för 
att utveckla förebyggande hälsovård och föräldrarådgivning. 

 artikel 31 om rätt till lek, vila och fritid, som bl.a. handlar om barnets rätt till vila, fritid, 
lek och rekreation anpassad till barnets ålder. 

 
 

Omvärldsbevakning 
 
Det är få kommuner som erbjuder ett samlat anhörigstöd till barn. I Boråsregionen är det endast 
Ulricehamns kommun som har anhörigstöd för barn. Svenljunga och Tranemo kommuner har 
stöd till barn i begränsad utsträckning. 
 
I Ulricehamns kommun riktar sig anhörigstödet till alla. Ulricehamns kommun har sedan en 
omorganisering 2011-01-01 inga facknämnder och arbetar verksamhetsövergripande, dels genom 
en styrgrupp, för att nå ut till barn som behöver anhörigstöd. Anhörigkonsulenten samverkar 
också med föreningar, sjukvård, kyrkor, studieförbund eller frivilliga organisationer. 
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I Uddevalla kommun är anhörigstödet organiserat i en anhörigcentral. Anhörigstöd ges till alla 
som är familjemedlem eller släkting, en god vän eller granne till någon som är långvarigt sjuk, 
äldre eller har en funktionsnedsättning. Stödet ges också till barn/ungdom till förälder eller 
syskon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. De som är anhöriga till någon som har 
missbruks- eller beroendeproblematik, erbjuds stöd och hjälp från kommunen via två andra 
verksamheter i kommunen (Kompassen och Musslan)som ger stöd till barn. Anhörigcentralen 
samverkar även med föreningar, kyrkor, organisationer, studieförbund och andra frivilliga. 
 
 

Slutsatser 
 
Enligt 5 kap 10 § socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de 
personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en 
närstående som har funktionshinder. Socialtjänstlagen tar inte hänsyn till ålder. Samtidigt blev 
barnkonventionen svensk lag den 1 januari 2020. I barnkonventionen är flera av artiklarna 
tillämpbara på anhörigstöd. Anhörigstöd till barn var alltså redan innan barnkonventionen blev 
svensk lag, ett lagkrav. Detta lagkrav är förtydligat genom barnkonventionen.  Borås Stad har 
dessutom redan, genom att anta styrdokumenten Ungdomspolitiskt program och Program för att 
förebygga psykisk ohälsa i skolan, tagit ställning till många delar som handlar om att ge barn som 
anhöriga stöd.  
 
Borås Stad har endast sammanhållet och icke biståndsbedömt anhörigstöd för personer från 18 år 
och äldre. Både nationell statistik och den årliga ökningen i efterfrågan, visar att det finns behov 
av anhörigstöd till barn.  Om det förhindras att barn själva utvecklar den problematik som svåra 
familjeförhållanden innebär, kan Borås Stad minska sina kostnader i framtiden. I Sverige är den 
ekonomiska beräkningen av minskningen ca 35 miljarder kronor per år enligt NKA.  
 
Mot bakgrund av ovan behöver Borås Stad upprätta anhörigstöd för barn. Även om arbetssätten 
och metoderna skiljer sig åt, behöver anhörigkonsulenterna ha en samsyn på anhörigperspektivet. 
För att gynna samsyn och samverkan kring anhörigstöd, behöver verksamheten organiseras så att 
kompetens och uppdrag säkerställs och tydliggörs, samt att samverkan fungerar på ett optimalt 
sätt.  
 
I Vård- och äldrenämndens svar på motion om anhörigstöd till barn, 2019-05-20, ställde sig 
nämnden positiv till en utökning under förutsättning att medel avsätts i budget. Vård- och 
äldrenämnden saknar anslag i budget för en utökning av anhörigstödet och efterfrågar därför 
finansiering.  
 
Ett utökat ansvar för Vård- och äldrenämnden skulle innebära att nämndens reglemente behöver 
uppdateras med att omfatta anhörigstöd för anhöriga i alla åldrar. Vård- och äldrenämnden 
föreslår därför att Kommunfullmäktige gör följande tillägg i Vård- och äldrenämndens 
reglemente: ”Vård- och äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt anhörigstöd i Borås 
Stad.” 
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§ 68 Dnr ALN 2020-00067 1.1.3.1 

Yttrande över Remiss: Anhörigstöd för barn och unga 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden avstår från yttrande.        

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden avstår från yttrande.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Remiss: Anhörigstöd för barn och unga.                  

 

 

 

 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Sprigg 
Handläggare 
033 357733 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-08-24 
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Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2020-00084 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Anhörigstöd för barn och unga 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker utredningen om Anhörigstöd för barn och 
unga och skickar remissvaret till Vård- och äldrenämnden.        

Sammanfattning  
Sociala omsorgsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig om Vård- och 
äldrenämndens utredning om anhörigstöd till barn och unga. 

I budget 2020 får Vård- och äldrenämnden i uppdrag att erbjuda anhörigstöd 
till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller 
andra i sin närhet. Ärendet har utretts av Vård- och äldreförvaltningen.  

Utredningen visar att det finns behov av anhörigstöd till barn. Enligt 5 kap 10§ 
socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de 
personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som 
stödjer en närstående som har funktionshinder. Detta lagkrav är förtydligat 
genom barnkonventionen som blev svensk lag den 1 januari 2020.  

Borås Stad har endast sammanhållet och icke biståndsbedömt anhörigstöd för 
personer från 18 år och äldre. Både nationell statistik och den årliga ökningen i 
efterfrågan, visar att det finns behov av anhörigstöd till barn. För att gynna 
samsyn och samverkan kring anhörigstöd, behöver verksamheten organiseras så 
att kompetens och uppdrag säkerställs och tydliggörs, samt att samverkan 
fungerar på ett optimalt sätt.  

I Vård- och äldrenämndens svar på motion om anhörigstöd till barn, 2019-05- 
20, ställde sig nämnden positiv till en utökning under förutsättning att medel 
avsätts i budget. Vård- och äldrenämnden saknar anslag i budget för en 
utökning av anhörigstödet och efterfrågar därför finansiering.  

Ett utökat ansvar för Vård- och äldrenämnden skulle innebära att nämndens 
reglemente behöver uppdateras med att omfatta anhörigstöd för anhöriga i alla 
åldrar. Vård- och äldrenämnden föreslår därför att Kommunfullmäktige gör 
följande tillägg i Vård- och äldrenämndens reglemente: ”Vård- och 
äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt anhörigstöd i Borås Stad.”  

Sociala omsorgsnämnden tillstyrkte i maj 2019 motionen om anhörigstöd för 
barn under 18 år. 
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Sociala omsorgsnämnden tillstyrker utredningen om Anhörigstöd till barn och 
unga, under förutsättning att Vård- och äldrenämnden får anslag i budget till 
utökning av anhörigstödet, samt att ovan föreslagna tillägg görs i Vård- och 
äldrenämndens reglemente.             

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Anhörigstöd för barn och unga (VÄN)                               

Beslutet expedieras till 
1. Vård- och äldrenämnden 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
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boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Agneta Kettil  
Handläggare 
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Sida 

1(3) 

Datum 

2020-08-25 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2020-00108 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Anhörigstöd för barn och unga 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka det förslag som 

lämnats av Vård- och äldrenämnden samt översända nedanstående svar på 

remissen.           

Sammanfattning  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inbjudits att yttra sig över Vård- och 

äldrenämndens remiss: Anhörigstöd för barn och unga.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar främst med insatser som är 

individinriktade och behovsprövade men ser behov av att det finns fler så 

kallade lågtröskelverksamheter som är lätta att nå. Anhörigstöd är att se som en 

serviceinsats vilket innebär en lägre tröskel för att söka och kunna ta emot 

hjälp. Anhörigstöd är därmed en viktig förebyggande insats för att förhindra 

eller minska framtida lidande för den enskilde. 

Genom att organisera allt anhörigstöd i en verksamhet samlas kompetensen 

och ökar möjligheterna att erbjuda ett mer anpassat stöd utifrån olika 

målgrupper.  

En samlad enhet kan också upplevas mer neutralt och mindre skamfyllt att ta 

kontakt med och kan därmed bidra till att fler barn i behov av stöd får detta.  

Med en samlad enhet skapas också samordningsvinster och underlättar 

marknadsföring.       

Individ- och familjeomsorgsnämnden är positiv till att anhörigstöd för barn och 

unga organiseras tillsammans med övrigt anhörigstöd. Att samla anhörigstöd 

under en och samma enhet kan innebära ett förbättrat och förstärkt stöd till 

barn och unga och nämnden tillstyrker därmed förslaget.                      

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över en 

remiss från Vård- och äldrenämnden avseende anhörigstöd för barn och unga. 

Barn som anhöriga är en utsatt grupp och dess utveckling påverkas negativt av 

våld och försummelse vilket kan vara en konsekvens av exempelvis missbruk 

och psykisk ohälsa.  
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Nämnden har under flera år erbjudit anhörigstöd till barn genom 

gruppverksamheten Hopptornet. Denna verksamhet har vänt sig till barn som 

har separerade föräldrar med en konfliktfylld relation. Tidigare har även 

gruppverksamhet erbjudits till barn som lever med missbrukande föräldrar.  

För att kunna nå barn som lever i dessa miljöer krävs ett mer och relativt 

omfattande arbete för att söka upp barn i behov av stöd och erbjuda och 

motivera dem och deras föräldrar till att ta emot hjälp. Detta har Individ- och 

familjeomsorgsnämnden inte haft resurser till. 

Anhörigstöd är att se som en serviceinsats vilket innebär en lägre tröskel för att 

söka och kunna ta emot hjälp. Anhörigstöd är en tidigt förebyggande insats och 

det är angeläget att det finns ett lättillgängligt och anpassat stöd att erbjuda 

dessa barn och unga. Tidiga insatser har en förebyggande och skyddande effekt 

och bidrar därmed också till mer likvärdiga uppväxtförhållanden för barn och 

unga.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar främst med insatser som är mer 

individinriktade och behovsprövade men ser ett behov av att det finns fler så 

kallade lågtröskelverksamheter som är lätta att nå.  

Insatser som sätts in i ett tidigt skede ger ofta en bättre effekt och människor är 

mer motiverade att erhålla stöd och hjälp om de själva tar kontakten.  

Genom att organisera allt anhörigstöd i en verksamhet samlas kompetensen 

och ökar möjligheterna att erbjuda ett mer anpassat stöd utifrån olika 

målgrupper.  

En samlad enhet kan också upplevas mer neutralt och mindre skamfyllt att ta 

kontakt med och därmed kan fler barn i behov av stöd faktiskt erhålla detta 

vilket då är en viktig förebyggande insats för att förhindra eller minska framtida 

lidande. En viktig uppgift blir därmed att nå ut till de barn och unga som kan 

tänkas vara i behov av anhörigstöd och med en samlad enhet skapas 

samordningsvinster och underlättar marknadsföring. Det underlättar också för 

de som ska ta del av anhörigstöd att ha en väg in. 

Det är viktigt att utveckla samverkan med de professionella som idag kommer i 

kontakt med barn och unga och de aktörer från civilsamhället som riktar sig till 

barn och unga i olika utsatta situationer. Anhörigkonsulenterna kan också bli en 

viktig part i arbetet kring samordnad individuell plan, SIP för enskilda individer. 

Rutiner för samverkan på individnivå men också på en strukturell och strategisk 

nivå kommer behöva arbetas fram. Individ- och familjeomsorgsnämndens 

verksamheter är positiva till en framtida samverkan med Anhörigstödet inom 

Vård- och äldrenämnden om denna förändring skulle genomföras framöver. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden är positiv till att anhörigstöd för barn och 

unga organiseras tillsammans med övrigt anhörigstöd. Att samla anhörigstöd 

under en och samma enhet kan innebära ett förbättrat och förstärkt stöd till 

barn och unga och nämnden tillstyrker därmed förslaget.   



Borås Stad 
  Sida 

3(3) 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Anhörigstöd för barn och unga - Vård- och äldrenämnden                              

Samverkan 

Ärendet har 2020-08-20 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Vård- och äldrenämnden, van.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 

 

mailto:van.diarium@boras.se
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§ 103 Dnr GVUN 2020-00129 1.1.3.1 

Yttrande över remiss - Anhörigstöd för barn och unga 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker remiss; Anhörigstöd för barn och 
unga.        

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och äldrenämnden har översänt rubricerad remiss till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden för yttrande. I budget 2020 får Vård- och äldrenämnden i 
uppdrag att erbjuda anhörigstöd till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för 
sina föräldrar, syskon eller andra i sin närhet. Ärendet har utretts av Vård- och 
äldreförvaltningen.  

Utredningen visar att det finns behov av anhörigstöd till barn. Enligt 5 kap 10§ 
socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer 
som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en 
närstående som har funktionshinder. Detta lagkrav är förtydligat genom 
barnkonventionen som blev svensk lag den 1 januari 2020. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har varje år ett antal elever som har 
frånvaro från skolan på grund av att de måste stödja/vårda anhöriga. Det kan vara allt 
från att tolka på läkarbesök eller besök på annan myndighet till att mer kontinuerligt 
vårda och hjälpa sjuk anhörig i hemmet. Elever som känner oro för förälders psykiska 
eller fysiska hälsa och inte vågar lämna föräldern ensamma hemma. På förvaltningens 
gymnasieskolor finns idag många elever som är 18 år redan då de börjar årskurs 1, och 
de är en grupp som ofta förväntas ta än större ansvar för anhöriga. 

Att utöka anhörigstödet är ett mycket bra initiativ och kan fylla en viktig funktion. 
Viktigt att se över hur man når ut till familjerna och ungdomarna med att detta finns, 
önskvärt att skapa rutiner och ett samarbete mellan skola/anhörigstödjare.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser även ett behov av att utbilda 
medarbetare som kommer i kontakt med dessa frågor för att kunna bemöta elever på 
rätt sätt och önskar starta upp samarbete med Vård- och äldrenämnden i det syftet.                

Beslutsunderlag 

1. Remiss - Anhörighetsstöd till barn och unga 

 

 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
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boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Heed 
Handläggare 
033 357771 
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Yttrande över remiss - Anhörigstöd för barn och unga 

Vård- och äldrenämnden Dnr 2020-00123 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker remiss; Anhörigstöd för 

barn och unga.        

Ärendet i sin helhet 

I budget 2020 får Vård- och äldrenämnden i uppdrag att erbjuda anhörigstöd 

till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller 

andra i sin närhet. Ärendet har utretts av Vård- och äldreförvaltningen.  

Utredningen visar att det finns behov av anhörigstöd till barn. Enligt 5 kap 10§ 

socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de 

personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som 

stödjer en närstående som har funktionshinder. Detta lagkrav är förtydligat 

genom barnkonventionen som blev svensk lag den 1 januari 2020. 

Vård- och äldrenämnden beslutar att skicka utredningen om anhörigstöd till 

barn och unga på remiss till Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala 

omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Förskolenämnden, Fritid- och 

folkhälsonämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, med sista svarsdatum 2020-08-31. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har varje år ett antal elever som har 

frånvaro från skolan på grund av att de måste stödja/vårda anhöriga.  

Det kan vara allt från att tolka på läkarbesök eller besök på annan myndighet till 

att mer kontinuerligt vårda och hjälpa sjuk anhörig i hemmet. Elever som 

känner oro för förälders psykiska eller fysiska hälsa och inte vågar lämna 

föräldern ensamma hemma. På våra gymnasieskolor har vi dag många elever 

som är 18 år redan då de börjar årskurs 1, och de är en grupp som ofta 

förväntas ta än större ansvar för anhöriga. 

Att utöka anhörigstödet är ett mycket bra initiativ och kan fylla en viktig 

funktion. Viktigt att se över hur man når ut till familjerna och ungdomarna med 

att detta finns, önskvärt att skapa rutiner och ett samarbete mellan 

skola/anhörigstödjare.  
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser även ett behov av att utbilda 

medarbetare som kommer i kontakt med dessa frågor för att kunna bemöta 

elever på rätt sätt och önskar starta upp samarbete med Vård- och 

äldrenämnden i det syftet.  

               

Beslutsunderlag 

1. Remiss - Anhörighetsstöd till barn och unga 

Samverkan 

FSG 2020-08-19 

Beslutet expedieras till 

1. Vård- och äldrenämnden diarium, van.diarium@borås  

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 

mailto:van.diarium@borås


 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
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Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anastasia Exner 
Handläggare 
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Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2020-00069 3.5.4.0  
 

  

 

Yttrande över remiss: Anhörigstöd för barn och unga 

Grundskolenämndens beslut 

Tillstyrka Vård- och äldrenämndens missiv med reservation för att 

grundskolans ekonomi inte påverkas.        

Ärendet i sin helhet 

I budget 2020 får Vård- och äldrenämnden i uppdrag att erbjuda anhörigstöd 

till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller 

andra i sin närhet. Ärendet har utretts av Vård- och äldreförvaltningen.   

Utredningen visar att det finns behov av anhörigstöd till barn.  Enligt 5 kap 10§ 

socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de 

personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som 

stödjer en närstående som har funktionshinder. Detta lagkrav är förtydligat 

genom barnkonventionen som blev svensk lag den 1 januari 2020.   

Grundskolenämnden håller med om ärendets betydenhet för barn och unga 

och anser det vara angeläget. Detta sker med reservation för att 

Grundskolenämndens ekonomi inte kommer påverkas.                   

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Anhörigstöd för barn och unga, 2020-05-19 

2. Anhörigstöd till barn och unga, 2020-05-06                                

Samverkan 

FSG 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 89 Dnr FN 2020-00115 1.1.3.25 

Remiss: Anhörigstöd för barn och unga 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker remissen Anhörigstöd för barn och unga och 
översänder yttrandet till Vård- och äldrenämnden.        

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över utredningen om 
anhörigstöd för barn och unga.  

Utredningen beskriver utifrån barnkonventionen och ett konstaterat behov att 
Borås Stad behöver upprätta ett anhörigstöd för barn. Borås Stad har ett 
sammanhållet och icke biståndsbedömt anhörigstöd endast för personer över 
18 år.  

Utredningen visar att Individ- och familjeomsorgsnämnden bedömt att stöd till 
barn som anhöriga bäst tillgodoses genom ett utökat ansvar för Vård- och 
äldrenämndens anhörigstöd. Förskolenämnden tillstyrker därför rapportens 
skrivning om ett utökat ansvar för Vård- och äldrenämnden att ansvara för 
anhörigstöd för anhöriga i alla åldrar. 

Förskolan har inte i uppdrag att ansvara för anhörigstöd men väl att 
uppmärksamma när barn far illa och anmäla detta till socialtjänsten. 
Förskolenämnden pekar därför på vikten av samverkan mellan olika 
förvaltningar och verksamheter för att nå berörd målgrupp.               

Beslutsunderlag 

1. Vård- och äldrenämndens beslut 2020-05-19 § 61 Remiss: Anhörigstöd för 
barn och unga. 

2. Utredning – Anhörigstöd till barn och unga                  

 

 

 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
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033-35 70 00 vxl 
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Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00115 1.1.3.25 
 

  

 

Remiss: Anhörigstöd för barn och unga 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker remissen Anhörigstöd för barn och unga och 

översänder yttrandet till Vård- och äldrenämnden.        

Sammanfattning 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över utredningen om 

anhörigstöd för barn och unga.  

Utredningen beskriver utifrån barnkonventionen och ett konstaterat behov att 

Borås Stad behöver upprätta ett anhörigstöd för barn. Borås Stad har ett 

sammanhållet och icke biståndsbedömt anhörigstöd endast för personer över 

18 år.  

Utredningen visar att Individ- och familjeomsorgsnämnden bedömt att stöd till 

barn som anhöriga bäst tillgodoses genom ett utökat ansvar för Vård- och 

äldrenämndens anhörigstöd. Förskolenämnden tillstyrker därför rapportens 

skrivning om ett utökat ansvar för Vård- och äldrenämnden att ansvara för 

anhörigstöd för anhöriga i alla åldrar. 

Förskolan har inte i uppdrag att ansvara för anhörigstöd men väl att 

uppmärksamma när barn far illa och anmäla detta till socialtjänsten. 

Förskolenämnden pekar därför på vikten av samverkan mellan olika 

förvaltningar och verksamheter för att nå berörd målgrupp.               

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över utredningen anhörigstöd 

för barn och unga. Anhörigstöd är till för de personer som ger stöd till en 

närstående som har missbruks- eller beroendeproblem, långvarig sjukdom. 

Utredningen tar en utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter som 

bland annat talar om statens ansvar för att skydda barnet mot vanvård, 

utnyttjande och övergrepp. Borås Stad har antagit Ungdomspolitiskt program 

och Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan och genom dem redan 

tagit ställning till att ge stöd till barn som anhöriga.  

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) och Socialstyrelsen har tagit 

fram stödmaterial till de verksamheter som arbetar med barn som anhöriga. 

Utredningen konstaterar att samhället inte ger tillräckligt med hjälp utan barnen 

får ta ett ansvar de inte borde. Barn behöver annat stöd än vuxna för att arbeta 
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med sig själva och sin roll och för att förstå att de inte är ensamma i sin 

situation.  

I utredningen lyfts att medarbetare i Borås Stad inom verksamheter som möter 

barn behöver ha en god kompetens om anhörigstöd, eftersom barn och unga 

inte själva söker upp anhörigstödet. Kompetensen innebär både att kunna 

identifiera och att nå ut till målgruppen. Utredningen pekar vidare på att det 

krävs samverkan mellan verksamheter för att nå berörda barn och unga. 

Exempel på sådana verksamheter är förskolan, skolan, individ- och 

familjeomsorg, Södra Älvsborgs sjukhus, barn- och ungdomshabiliteringen, 

Svenska kyrkan, föreningar och organisationer. Det finns enligt utredningen 

idag inte en sådan samverkan och verksamhet.  

Utifrån en nulägesbeskrivning pekar utredningen på att det finns olika 

anhörigstöd i Borås Stad. Indirekt stöd till anhöriga som innebär att stödet ges 

till de närstående och som indirekt underlättar för den anhörige. Det kan till 

exempel handla om olika typer av bidrag och insatser.  

Det direkta stödet som finns i Borås stad utgörs enligt utredningen av fyra 

insatser. För det första av anhörigkonsulenter som har till uppgift att erbjuda 

rekreation, utbildningar och enskilda samtal mm. Enligt reglementet för Vård- 

och äldrenämnden ansvarar anhörigkonsulenterna idag för anhöriga som är 

över 18 år. Barn ingår inte i målgruppen. För det andra driver individ- och 

familjeomsorgen Yxhammarsmottagningen. Målgruppen är missbrukande 

föräldrar och där verksamheten försöker belysa barnets behov. För det tredje 

finns Hopptornet som drivs av individ- och familjeomsorgsnämnden. 

Verksamheten riktar sig till barn vars föräldrar är separerade och kan bedriva en 

grupp per halvår med 10 tillfällen. Verksamheten har en hela tiden en viss kö. 

Den fjärde delen i det direkta stödet är Solrosen som drivs av Göteborgs 

räddningsmission i samverkan med Erikshjälpen. Verksamheten ger direkt stöd 

till familjer där en familjemedlem eller nära anhörig är frihetsberövad. Utöver 

det direkta stödet kan föreningar som möter målgruppen få kunskap från 

Solrosen. Solrosen verkar också för att barnperspektivet synliggörs i 

förhållandet till Kriminalvården. 

Utredningen konstaterar att det inte finns något sammanhållet anhörigstöd för 

barn och unga varken på kommunal eller på regional nivå. Frågan har lyfts i 

närvårdssamverkan men ingen verksamhet har utökats eller startats. Inom 

ramen för projektet ”Ett gott liv var dag” konstaterar anhörigkonsulenterna, 

som utrett varför anhörigstödet inte omfattar barn och ungdomar under 18 år, 

att behovet av stöd till barn är stort. Utredningen beskriver att både personella 

och kompetensmässiga resurser behöver tillföras för att klara ett uppdrag att ge 

anhörigstöd till barn.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har bedömt att stöd till barn som 

anhöriga bäst tillgodoses genom ett utökat ansvar för Vård- och äldrenämndens 

anhörigstöd och att stödet då kan bli mer tydligt allmänt riktat till målgruppen. 

Anhörigstödets budget visar kostnader på ca 600tkr/år per anhörigkonsulent. 
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Vård- och äldrenämnden skriver att det saknas anslag i budget för en utökning 

av anhörigstödet. 

Beslutsunderlag 

1. Vård- och äldrenämndens beslut 2020-05-19 § 61 Remiss: Anhörigstöd för 

barn och unga. 

2. Utredning – Anhörigstöd till barn och unga                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan med representanter i FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Vård- och äldrenämnden 

 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 



 

 

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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Datum 

2020-09-21 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2020-00073 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över motion: Etablering av hospice/separat 

vårdenhet för palliativ vård 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att avstyrka motionen ” Etablering av 

hospice/separat vårdenhet för palliativ vård”.          

Sammanfattning  

I motionen beskrivs att Borås Stad har tidigare bedrivit ett separat hospice med 

elva platser på Våglängdsgatan, men att detta hospice lades ner 2013. Målet med 

vistelse på hospice är att främja livskvalité och ge trygghet, men motionären 

anser dock att det viktigaste är att särskilja vård för svårt sjuka i livets slutskede 

från rehabilitering och utredningsfall av personer som inte är döende. 

Motionären föreslår därför att Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att ta 

initiativ till att, i samverkan med Västra Götalandsregionen, erbjuda Borås 

invånare ett Hospiceboende, alternativt ett separat boende för palliativ vård, i 

enlighet med motionens intentioner. 

Hospicevård kräver specialistkompetens och läkartillgång som inte finns i 

kommunen och inte ryms inom hälso- och sjukvårdsavtalet. Kommunala 

hospice är ovanliga och de flesta hospice drivs genom stiftelser.  

På Södra Älvsborgs Sjukhus bedrivs specialiserad palliativ vård av ett 

multiprofessionellt palliativt team, PRIS (Palliativt Resursteam i Södra 

Älvsborg). Södra Älvsborgs sjukhus arbetar alltså redan strukturerat med 

palliativ vård.   

Korttidsboendet Sörmarksgatan 207 är uppdelat i tre korridorer varav en 

korridor är avsatt för personer med inriktning palliativ vård. Eftersom enheten 

är delad i korridorer är olika patientgrupper inte blandade. Det har heller inte 

inkommit några synpunkter kring varken boendets utformning eller indelningen 

av brukare/patienter.  

Processen ”Att säkerställa en god palliativ vård i livets slutskede” färdigställdes 

under hösten 2019 en implementering i berörda förvaltningar sker under våren 

2020.  

Vård- och äldrenämnden saknar statistik på hur många som beviljats 

korttidsplats för vård i livets slutskede, samt om, och i så fall var, den enskilde 

väljer att få sin vård och omsorg i livets slutskede.  
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Vård- och äldrenämnden ser idag inget behov av hospice och håller på att 

utveckla och kvalitetssäkra processen för palliativ vård. Vård- och 

äldrenämnden avstyrker därför motionen.    

Ärendet i sin helhet 

I motionen beskrivs att Borås Stad har tidigare bedrivit ett separat hospice med 

elva platser på Våglängdsgatan, men att detta hospice lades ner 2013. 

Vårdplatserna drogs ner till fem, vilka samordnades med korttidsboendet 

Sörmarksgatan 207, Hulta ängars, ordinarie verksamhet. På Sörmarksgatan 207 

vårdas dels patienter som behöver rehabilitering efter operativa ingrepp eller är 

under utredning för framtida boende, och dels patienter som vårdas i livets 

slutskede. Motionären anser att det är olämpligt att blanda de olika 

patientgrupperna. Målet med vistelse på hospice är att främja livskvalité och ge 

trygghet, men motionären anser dock att det viktigaste är att särskilja vård för 

svårt sjuka i livets slutskede från rehabilitering och utredningsfall av personer 

som inte är döende. Motionären föreslår därför att Vård- och äldrenämnden får 

i uppdrag att ta initiativ till att, i samverkan med Västra Götalandsregionen, 

erbjuda Borås invånare ett Hospiceboende, alternativt ett separat boende för 

palliativ vård, i enlighet med motionens intentioner. 

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar uppdragen mellan huvudmännen. 

Kommunen ansvarar för kommunal hemsjukvård som inkluderar sjuksköterska, 

arbetsterapeut och fysioterapeut. Hospicevård kräver specialistkompetens och 

läkartillgång som inte finns i kommunen och inte ryms inom hälso- och 

sjukvårdsavtalet. Kommunal hospice är ovanliga och de flesta hospice drivs 

genom stiftelser.  

Ett hospice är en vårdform för svårt sjuka och döende människor baserad på 

respekt för personlig integritet, god omvårdnad och symtomlindring samt 

psykosocialt stöd för hela familjen. Ett hospice erbjuder en varm atmosfär för 

människor i livets slutskede.  

Palliativ vård är en aktiv helhetsvård av patienter i ett skede när sjukdomen inte 

längre svarar på kurativ (botande) behandling och när kontroll av smärta, eller 

andra symtom och problem av psykologisk, social och existentiell art är av 

största vikt. Den största delen av den palliativa vården sköts av kommunernas 

hemsjukvård. Västra Götalandsregionen bedömer att cirka tio procent av 

patienterna behöver specialiserad palliativ vård. Den kan då utföras av särskilda 

team i patientens hem ibland i samverkan med hemsjukvården, på speciella 

vårdavdelningar eller på ett hospice. I Västra Götalandsregionen finns tre 

hospice i Göteborg och ett i Lidköping.  

På Södra Älvsborgs Sjukhus bedrivs specialiserad palliativ vård av ett 

multiprofessionellt palliativt team, PRIS (Palliativt Resursteam i Södra 

Älvsborg). Teamets verksamhet bedrivs både som öppenvård, ofta i samverkan 

med hemsjukvård och hemtjänst, och slutenvård vid särskilda palliativa 

vårdplatser. Palliativ vård från PRIS förutsätter en remiss. Södra Älvsborgs 

sjukhus arbetar alltså redan strukturerat med palliativ vård.   
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Korttidsboendet Sörmarksgatan 207 är uppdelat i tre korridorer varav en 

korridor är avsatt för personer med inriktning palliativ vård. Korttidsboendet 

arbetar i lag, med ett lag per korridor för att förbättra kontinuiteten. Laget som 

arbetar med palliativ inriktning består av personer som önskar att arbeta med 

denna vårdform och som bedöms särskilt lämpliga för inriktningen. Både 

arbetslaget och brukare är knutna till en sjuksköterska som har inriktning 

palliativ vård. Eftersom enheten är delad i korridorer är olika patientgrupper 

inte blandade. Det har heller inte inkommit några synpunkter kring varken 

boendets utformning eller indelningen av brukare/patienter.  

Processen ”Att säkerställa en god palliativ vård i livets slutskede” är en 

gemensam process för Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och 

äldreförvaltningen. Processen med tillhörande instruktioner och rutiner 

färdigställdes hösten 2019 och en implementering i berörda förvaltningar sker 

under våren 2020. I processen finns i nuläget en kompetensplan framtagen för 

legitimerad personal samt enhetschefer i vårdnära verksamheter. Under 2020 

kommer ett utbildningsmaterial/kompetensplan utarbetas som riktar sig till 

baspersonalen samt handläggarna.  

Verksamhetssystemet Viva kan i dagsläget inte leverera statistik på hur många 

som beviljats korttidsplats för vård i livets slutskede. Vård- och äldrenämnden 

saknar även statistik som visar om, och i så fall var, den enskilde väljer att få sin 

vård och omsorg i livets slutskede.  

Vård- och äldrenämnden ser idag inget behov av hospice och håller på att 

utveckla och kvalitetssäkra processen för palliativ vård. Vård- och 

äldrenämnden avstyrker därför motionen. 

Beslutsunderlag 

1. Motion: Etablering av hospice/separat vårdenhet för palliativ vård                       

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2020-09-16.  
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Etablering av hospice/separat vårdenhet för palliativ vård 
 
Alla drabbas vi av personliga förluster såväl i våra familjer som i vänskapskrets och arbetsliv, men det 

är när sjukdom och död drabbar oss själva eller våra närmaste, som vi stannar upp och reflekterar över 

sjukvårdens förmåga eller brister. 

 
Det är hälso- och sjukvårdsavtalet som reglerar uppdragen mellan huvudmän. Kommunen ansvarar för 

den kommunala hemsjukvården, som kan inkludera sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. 

Många personer, som är i livets slutskede, där det inte längre finns några botande möjligheter vårdas i 

sina hem. Ibland är det deras eget önskemål, men faktum är att det finns få andra möjligheter, annat än 

så kallat korttidsboende. Många patienter stannar kvar inom sjukhusvården om den palliativa vården 

inte blir alltför lång. Då måste sjukhuset söka efter annan vårdplats, eftersom bristen på platser inom 

slutenvården är stor. Det är emellertid av största vikt att kommuninvånarna ges möjlighet att välja var 

man den sista tiden i livet vill vårdas. 

 
Målet med vård i livet slutskede, så kallad palliativ vård, är att ge bästa möjliga lindring av smärta 

och andra symptom, så även av fysiska, psykologiska och existentiella aspekter. 

Vårdas patienten i hemmet finns hjälp att få från hemtjänst, hemsjukvård samt vid behov även stöd 

från det palliativa teamet från sjukhuset. För att ta del av det Palliativa teamets tjänst krävs remiss 

samt antingen en svår psykosocial situation, eller så svåra symptom att dessa inte går att lindra inom 

öppenvården. Vid vård i hemmet ställs stora krav, dels på den kommunala vårdinsatsen och dels på 

vårdtagarens anhöriga. För de närstående kan den psykiska pressen att vårda sin anhörige i hemmet 

bli mycket stor. 

 
Borås har tidigare bedrivit ett separat hospice med elva platser på Våglängdsgatan, men 2013 lades 

detta ner och vårdplatserna drogs ner till fem, vilka samordnades med korttidsboendet Sörmarksgatan 

207, Hulta ängars, ordinarie verksamhet. Beslutet innebar i stort att man körde över en oerhört utsatt 

och svag patientgrupp. Att ha tillgång till sjuksköterska dygnet runt togs bort. Orsaken till 

neddragningen skulle, enligt kommunen, bero på minskad efterfrågan på palliativ vård och ”tomma” 

platser, men enligt det Palliativa registret i Kalmar, som fungerar som ett hjälpmedel för att förbättra 

vården för döende, ansågs situationen vid den tiden vara tvärtom. Kön till den särskilda vården för 

döende är ständigt lika lång och många hinner inte få någon plats. Statistik från åren mellan 2017 och 

2019 visar att 100 personer avlidit på korttidsboende i Borås. 
 

På Sörmarksgatan 207, Hulta ängar, vårdas dels patienter som behöver rehabilitering efter operativa 

ingrepp eller är under utredning avseende framtida boende och dels patienter som vårdas i livets 

slutskede. Att blanda dessa olika patientgrupper är olämpligt. Den kategori av kommunal vård som 

Hulta ängar representerar, utmärks av ett starkt tryck på verksamheten att tillämpa kortast möjliga 

vårdtid med krav på snabb utskrivning till hemmet eller annat permanent boende. Det finns tråkiga 

exempel där döende patienter tvingats till vårdplanering några timmar före dödsfallet. 

 

 

 



 

 

Patienter som är föremål för palliativ vård och närmar sig livets slut behöver en god miljö, 

avskildhet och ro i syfte att människans fysiska, psykiska, sociala och andliga behov tillfredsställs. 

Den palliativa vården kräver också att det finns ständigt närvarande personal som är särskilt 

utbildad inom detta område. 

 
Hospice är en vårdform för svårt sjuka och döende patienter baserad på respekt för personlig integritet, 

god omvårdnad och symptomlindring samt psykosocialt stöd för hela familjen. 

Ordet hospice betyder gästfrihet, vilket är en relation mellan den som är värd och den som är gäst. Ett 

hospice erbjuder en varm miljö med inredning i lugna färger, gröna växter, blommor och levande ljus. 

Exteriören är också viktig och ska ge möjlighet att vår- och sommartid komma ut i en grönskande oas. 

Vård på ett hospice ger närstående möjlighet att enbart koncentrera sig på att vara hos och med sin 

anhörige eftersom hospicets kompetenta personal ansvarar för den praktiska vården. Vårdtagaren bör 

vara omgiven av specialister på vård och omsorg i livets slutskede. Målet är att främja livskvalité och 

ge trygghet så att svårt sjuka patienter den sista tiden i livet kan leva ett aktivt och värdigt liv. I 

Göteborg finns tre hospice, Borås borde kunna erbjuda åtminstone en sådan möjlighet; ett särskilt 

boende för palliativ vård. Det finns uppfattningar att ett hospice ska betraktas som slutenvård inom 

den sjukhusgemensamma verksamheten alternativt drivas i stiftelseform. Om man skulle vilja, finns 

emellertid möjligheter, att utreda hur Borås stad kan gå vidare i denna fråga, 

 
Den viktigaste frågan är emellertid att särskilja vård för svårt sjuka i livets slutskede från 

rehabilitering och utredningsfall av personer som inte är döende. Detta skulle innebära att 

kommunen vill prioritera att ge denna grupp människor i livets slutskede en vård som utmärks av 

professionalism, hänsyn, empati, integritet och respekt. 

 

 
Sverigedemokraterna föreslår 

 
att uppdra Vård- och äldrenämnden att ta initiativ till att, i samverkan med Västra 

Götalandsregionen, erbjuda Borås invånare ett Hospiceboende, alternativt ett separat boende 

för palliativ vård, i enlighet med motionens intentioner.  
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Ann-Charlotte Blomqvist (SD)  
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Svar på Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås 

Stads nämnder 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden översänder upprättat svar till Stadsrevisionen.          

Ärendet i sin helhet 

Ärendeberedningen i Borås Stads nämnder har granskats av Stadsrevisionen. 

Utgångspunkten i granskningen är följsamhet mot lagstiftning och lokala 

styrdokument. Syftet med granskningen var att bedöma om nämndernas 

ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens krav.  

Nämndernas ärendeberedning varierar i stor utsträckning och Stadsrevisionen 

bedömer att de förtroendevalda ges olika förutsättningar inför beslutsfattande.  

Enligt rapporten saknas beslutande regler och riktlinjer om hur nämndernas 

ärendeberedningsprocess bör och ska gå till.   

För att skapa en mer gemensam beredningsprocess upprättade 

Stadsledningskansliet dokumentet Gemensam beredningsprocess – Borås Stads 

nämnder, som fastställdes av kommunchefen 2019. Syftet med dokumentet är 

att vägleda förvaltningarna i hur en beredningsprocess kan se ut.  

Stadsrevisionen gör bedömningen att dokumentet inte följer de anvisningar 

som finns i Borås Stads riktlinjer för styrdokument.  

Stadsrevisionen påtalar därför att det finns brister i nuvarande 

beredningsprocess och bedömer att samtliga nämnder, med undantag för två 

nämnder, inte har en ändamålsenlig ärendeberedningsproess.  

Vård- och äldrenämnden utgår ifrån rekommendationerna i dokumentet för 

gemensam beredningsprocess. Efter Stadsrevisionens rapport har nämndens 

ärendeberedning förändrats för att inte gå emot lagens definition om allmän 

handling. Ärendeskrivelserna ändras inte efter mötet även om nämnden fattar 

annat beslut. I de fall beslutet i ärendeskrivelsen avviker från beslutet, 

expedieras ärendeskrivelsen tillsammans med protokollsutdraget och eventuella 

bilagor. Vård- och äldrenämnden eftersträvar att utredningar och 

beredningsunderlag ska vara sakliga och objektiva och utgå från professionell 

sakkunskap.    

Stadsrevisionen efterlyser en tydligare ärendeberedningsprocess och föreslår att 

Kommunstyrelsen leder en sådan process. Vård- och äldrenämnden stöder 
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förslaget att Kommunstyrelsen leder en process mot en tydligare 

ärendeberedningsprocess för Borås Stads nämnder.                  

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport – Ärendeberedning i Borås Stads nämnder                                

Samverkan 
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Ärendeberedning i Borås Stads nämnder

1 PROJEKTBESKRIVNING
1.1 Bakgrund
Hantering och beredning av ärenden och beslutsunderlag utgör en viktig del i den demokratiska 
processen och i det politiska arbetet i en kommun. De förtroendevalda som fattar beslut ska ha 
tillräckligt underlag för att kunna göra väl avvägda bedömningar som grund för sina beslut och 
ha insikt i vilka beslutsalternativ som finns och vilka konsekvenser alternativen medför.

Stadsrevisionen genomförde 2018 en granskning av Kommunstyrelsens ärendeberedning inför 
beslut i Borås Stad. Stadsrevisionens samlade bedömning var att Kommunstyrelsens ärendebe-
redning avvek från lagstiftarens intentioner på flera punkter och att bristerna var så betydande 
att den inte kunde anses som ändamålsenlig. Innevarande granskning är en fortsättning av 
föregående års granskning av Kommunstyrelsens ärendeberedning. 

1.2 Syfte och frågeställning
Granskningens syfte är undersöka om Borås Stads nämnder har en ändamålsenlig ärendebered-
ning som uppfyller lagstiftningens krav. 

Revisionsfrågor:

• Uppfyller Borås Stads nämnder lagstiftningens krav på beredning av ärenden?

• Finns fastställda, dokumenterade och ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för ärende-
beredningsprocessen i respektive nämnd?

• Finns en tydlig och dokumenterad roll- och ansvarsfördelning mellan politiker och 
tjänstepersoner avseende ärendeberedning i nämnderna?

• Finns ett fungerande arbetssätt avseende beredningsarbetet i Borås Stads nämnder?

• Säkerställer nämnderna i Borås Stad att ärendeberedningsprocessen är transparent och 
dokumenterad? 

1.3 Avgränsningar 
Granskningen omfattar ärendeberedningsprocessen i följande nämnder: 

Arbetslivsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kultur-
nämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Samhälls-
byggnadsnämnden, Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska nämnden, Vård- och 
äldrenämnden och Överförmyndarnämnden. 

Granskningen omfattar också Kommunstyrelsens hantering av vissa ärenden och dess sam-
ordnande funktion. Granskningen omfattar inte ärendeberedning eller ärendehantering när det 
gäller myndighetsutövning mot enskild.
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1.4 Revisionskriterier 
Revisionskriterier är kommunallagen, förvaltningslagen och övrig tillämplig lagstiftning och 
föreskrifter. Lokala styrdokument inom området samt berörda nämnders reglemente utgör också 
revisionskriterier. Allmänna råd och riktlinjer från statliga verk/styrelser är i förekommande fall 
revisionskriterier då dessa kan ses som normerande. 

Stadsrevisionen genomförde vid granskningen av Kommunstyrelsens ärendeberedning 2018 
en omfattande genomgång av områdets lagliga förutsättningar med stöd av sakkunnig från 
Göteborgs universitet. Resultaten av genomgången är till största delen även relevanta för inneva-
rande års granskning. Genomgången av dessa revisionskriterier har i mindre avseenden reviderats 
och uppdaterats. 

1.5 Resurser/granskningsansvariga
Granskningsledare är Samuel Kaufman och granskningsmedarbetare är Anna Duong.

1.6 Metod
Metoderna för granskningen är dokumentstudier och intervjuer vid berörda nämnder. 
Granskningen har vid behov kompletterats med enkla följdfrågor per e-post. 

Samtliga intervjuade i granskningen har tillställts rapportutkast för faktagranskning. Kapitel 
2.1-2.2 har även faktagranskats av Jan Turvall, lektor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, 
Statsvetenskapliga institutionen.

1.7 Föregående års granskning
Stadsrevisionen granskade under 2018 Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad. 
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning var att bristerna inom området var så betydande 
att Kommunstyrelsens ärendeberedning inte kunde ses som ändamålsenlig. 

Ärendeberedningen i Kommunstyrelsen var inte tydliggjord. Avsaknaden av styrdokument och en 
tydlig ordning för ärendeberedningen bedömdes försvåra allmänhetens insyn. Bristande rutiner 
vid protokollföring medförde risker för försenad verkställighet av beslut, förlängd klagandetid 
och försämrad protokollskvalitet. Tjänstemännens saklighet, oberoende och allsidiga belysning 
bedömdes sättas ur spel genom politisk styrning, odefinierad rollfördelning mellan förtroendevalda 
och tjänstemän och avsaknad av tillgängliga tjänstemannaunderlag.  

Förhållandena var i Stadsrevisionens mening allvarliga då konstaterade brister omfattade grund-
läggande demokratiska värden om allmänhetens insyn och ärendeberedningens opartiskhet.  

Kommunstyrelsen behövde enligt Stadsrevisionens bedömning upprätta en tydlig och trans-
parent ärendeberedningsprocess som klargjorde rollfördelningen mellan förtroendevalda och 
tjänstemän. Kommunstyrelsen behövde även säkerställa att beredningsunderlagen var sakliga, 
opartiska, baserade på professionell sakkunskap och omfattade en allsidig belysning av de aktuella 
områdena. Åtgärderna bedömdes som väsentliga för att säkerställa en ärendeberedningsprocess 
som lever upp till lagstiftningens intentioner.

Kommunstyrelsens upprättade 17 juni 2019 ett svar till Stadsrevisionen. I svarets beslut fram-
kommer att Kommunstyrelsen anser att Stadsrevisionen kritik angående Kommunstyrelsens 
ärendeberedning i huvudsak saknar fog.1 

1 Dnr: KS2019-00197
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2 GRANSKNINGSRESULTAT
2.1 Utgångspunkter och definitioner

Hanteringen av kommunala ärenden omgärdas av en rad olika termer och uttryck. Nedan redo-
görs för vad som i granskningen menas med vissa centrala begrepp.  

Ärende
Begreppet ärende finns inte definierat i kommunallagen eller förvaltningslagen. Ärende kan dock 
definieras som verksamhet som utmynnar i någon form av beslut.2 Det innebär att begreppet 
avser kommunens beslutande verksamhet till skillnad från annan förvaltningsverksamhet eller 
faktiskt handlande. Man kan uttrycka det som att ärenden är den verksamhet som leder till ett 
beslut genom vilket myndigheten (ex. kommunen) vill påverka myndigheter eller enskilda.3 

Handläggning
Uttrycket handläggning innefattar alla åtgärder som en myndighet vidtar från det att ett ärende 
inleds till att det avslutas.4 I begreppet handläggning ingår momenten utredning, beredning, 
föredragning och beslutsfattande.5 Handläggning av ärenden omfattas av en rad lagar och regler 
(se kap 2.2). I granskningen kommer begreppet att användas för att beskriva det arbetet som 
handläggaren utför, dvs. inte de åtgärder som görs av administratörer eller beslutsfattare.

Ärendeberedning
Ärendeberedning är ett sammanfattande begrepp för att förbereda, utreda och arbeta med ett 
ärende som det ska beslutas om. Beredningen av ett ärende syftar till att förse myndigheten med 
ett tillräckligt underlag för att kunna fatta beslut. Beredning av ärenden har en central roll i den 
kommunala förvaltningen och för den politiska processen i kommunen.6  

Beslut
Det finns ingen fastslagen definition av uttrycket beslut. Uttrycket innefattar dock regelmässigt 
ett uttalande från en myndighet som har för avsikt att ha vissa verkningar för den eller de som 
beslutet riktar sig till. Beslut i kommunal verksamhet kan delas in på många olika sätt. Vanliga 
indelningar är t.ex. gynnande eller betungande, formlösa eller formbundna, interna eller externa, 
individuella eller generella och beredningsbeslut.7

Expediering
Expediering avser när ett ärende eller en handling har skickats till någon utanför myndigheten. 
Expediering anses ha skett när en handling lämnats ut, skickats iväg eller på annat sätt gjorts 
tillgänglig (t.ex. på kommunens webbplats). När en handling expedieras anses den som upprättad 
och blir då en allmän handling i enlighet med offentlighetsprincipen.8

Administration
Med administration avses i granskningen den behandling av handlingar som utförs i ärendet i 
ärendehanteringssystemet. Det innefattar bl.a. utskick, kontroll och registrering.

2 Von Essen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014:15ff. Ahlström, Kristina; Förvaltningslagen – En kommentar, 2017:24f. 
3 Prop. 1985/86:80:14. Von Essen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014:45
4 Prop. 2016/17:180. Ahlström, Kristina; Förvaltningslagen – En kommentar, 2017:25f
5 SKL – Kommentus; Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011:427.  
6 Strömberg, Håkan & Lundell, Per; Allmän förvaltningsrätt, 2018:109f 
7 von Hessen, Ulrik; Förvaltningsrättens grunder, 2018:60ff. Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt; Allmän förvaltningsrätt 2018:60ff.
8 Von Essen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014:168ff
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Tjänsteskrivelser eller tjänsteutlåtanden
Det finns ingen fastslagen definition av begreppen tjänsteskrivelse eller tjänsteutlåtande. 
Begreppen definieras vanligen som en tjänstemannaskrivelse som utgör underlag för politiska 
beslut. Skrivelsen är ett sakkunnigt, allsidigt, sakligt och objektivt förslag från förvaltningen till 
nämnden. Tjänsteskrivelsen innehåller förslag som syftar till att en nämnd ska fatta beslut, till 
exempel godkänna en åtgärd, fastställa en riktlinje eller liknande.9

2.2 Lagar, regler, normer och vägledning

2.2.1 Regeringsformen (RF)
Regeringsformen (1974:152) är en av Sveriges fyra grundlagar. Dessa fyra grundlagar utgör 
Sveriges skrivna författning. Grundlagarna kompletteras av allmänna lagar och ett stort antal 
speciallagar, förordningar och föreskrifter. 

Regeringsformen innehåller i korta drag bestämmelser om; folksuveränitetsprincipen, fri- och 
rättigheter, riksdagen, statschefen, regeringen, lagar och övriga föreskrifter, finansmakten, inter-
nationella förhållanden, rättskipningen och förvaltningen, konstitutionell kontroll, kommuner 
och bestämmelser vid krig och krigsfara. 

I regeringsformens 1 kapitel 9 § framgår att de som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska 
i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet.10 Reglerna 
om opartiskhet innebär att det finns konstitutionell grund för de jävsregler som kommunallagen 
rättegångsbalken, förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen innehåller.11 

2.2.2 Tryckfrihetsförordningen (TF)
Tryckfrihetsförordningen (1949:105) är en annan av Sveriges grundlagar. Den berör bland annat 
frågor gällande tryckfrihet, grundlagsskydd för vissa medier och offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen innehåller regler om allmänna handlingars offentlighet.12 Syftet med 
offentlighetsprincipen är bl.a. att garantera rättssäkerhet och effektivitet i folkstyret. Genom 
myndigheternas vetskap om att deras handlingar kan komma att granskas av invånare, media 
m.fl. förväntas de anstränga sig särskilt för att handlägga ärenden korrekt. 

För att en handling ska vara allmän krävs att den i tryckfrihetsförordningens mening kan ses 
som en handling och att den anses förvarad hos en myndighet eller vissa kommunala bolag och 
att den är antingen inkommen eller upprättad där.13 

Arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) innehåller bestämmelser om hur all-
männa handlingar ska förvaras och bevaras samt gallringsregler. Myndigheternas arkiv ska enligt 
arkivlagen bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:14

• rätten att ta del av allmänna handlingar,

• behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och

• forskningens behov 

9 Se exempelvis: Malmö Stad, Ärendehandbok 2015; Åtvidabergs kommun, Ärendehandbok 2017; Norrköpings kommun, ärendehandbok 

2017; Linköpings kommun, Ärendehandbok 2016; Botkyrka Kommun, Ärendehandbok 2009; Kumla kommun, Ärendehandbok; Borås 

Stad; Arbetsmaterial – gemensam beredningsprocess för nämnder och styrelser i Borås Stad, inte daterat  
10 1 kap. 9 § Regeringsformen
11 Bull, Thomas & Sterzel, Fredrik; Regeringsformen – En kommentar, 2017:53
12 2 kap. Tryckfrihetsförordningen
13 2 kap. 3-11§§ Tryckfrihetsförordningen
14  3 § st. 3 Arkivlagen
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Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar myndigheters hantering av allmänna hand-
lingar och sekretessbestämmelser.

2.2.3 Kommunallagen (KL)
Kommunallagen (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas i 290 kommuner och 
21 regioner. Kommunallagen innehåller bland annat grunderna för den kommunala verksam-
heten, regler för kommunal organisation och vad som omfattas av kommunala angelägenheterna. 
Dessutom finns kapitel om kommunal ekonomi och laglighetsprövning.

I kommunallagen finns bland annat regler om beredning, det s.k. beredningstvånget i 5 kap. 
KL. Kommunallagen slår bland annat fast att ett ärende ska beredas av en nämnd vars verksam-
hetsområde berörs eller en fullmäktigeberedning innan ärendet avgörs.15 En nämnd vars verk-
samhetsområde berörs ska också alltid ges möjlighet att yttra sig ifall en fullmäktigeberedning 
bereder ärendet.16 

Kommunallagen anger även ett antal områden som undantas beredningstvånget. Beredning 
behöver inte ske vid valförrättning, behandling av revisionsberättelse eller beslut om ansvarsfri-
het. Brådskande ärenden får avgöras trots att ärendet inte har beretts om samtliga närvarande 
ledamöter är ense om beslutet.17 Alla ärenden som inte omfattas av undantagen måste beredas.

Nämnderna beslutar enligt 6 kap. 3 § KL i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de 
enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som 
Kommunfullmäktige har delegerat till dem.18 

Nämnderna har inom ramen för sin förvaltande verksamhet en självständig beslutanderätt. I 
nämndernas uppgifter kan också ingå att bestämma formerna för hur vissa tjänster ska tillhan-
dahållas kommunens medlemmar. Nämndernas verksamhet ska enligt 6 kap. 6 § KL bedrivas 
i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige bestämt. När det gäller sådan 
myndighetsutövning som en nämnd utövar mot någon enskild får Kommunfullmäktige inte 
bestämma hur nämnden i ett särskilt fall ska besluta.19 Nämndernas möjlighet till myndighets-
utövning regleras i speciallagstiftning.20

Kommunfullmäktige kan besluta att Kommunstyrelsen får fatta beslut om särskilt angivna för-
hållanden som rör andra nämnders verksamhet.21 Bestämmelsen innebär att Kommun fullmäktige 
kan ge Kommunstyrelsen rätt att besluta i vissa särskilt angivna frågor som annars hade ankommit 
på en eller flera andra nämnder.22

Beredningen syftar till att ge nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige ett tillför-
litligt och allsidigt underlag för beslut. I detta måste ingå ett visst mått av sakprövning. I kommu-
nallagen följer detta av att nämnderna och fullmäktigeberedningarna förutsätts utforma förslag 
till beslut i ärenden. Det finns i kommunallagen inte några krav på kvaliteten i beredningen, 
utan det är nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige som avgör om beredningen 
ger ett tillräckligt underlag för att fatta beslut. Bristande beredning kan leda till återremiss av 
ärendet och laglighetsprövning kan leda till att nämndens eller fullmäktiges beslut upphävs.23 

15 5 kap. 26 § Kommunallagen
16 5 kap. 27 § Kommunallagen
17 5 kap. 29-32§§ Kommunallagen
18 Kastberg, Patrik; Kommunallagen – en kommentar, 2019:126ff
19 12 kap. 2 § Regeringsformen
20 Ibid.
21 Kommunallagen 6 kap. 8 §
22 Kastberg, Patrik; Kommunallagen – en kommentar, 2019:130
23 SKL – Kommentus; Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011:359



Kommunallagen slår också fast att nämndens ordförande ska tillse att det förs protokoll vid 
sammanträdet. Protokollet ska enligt KL i första hand: 24

• Redovisa närvaron hos ledamöter och ersättare

• Vilka ärenden som behandlats

• Yrkanden och förslag

• Propositionsordning och omröstningar

• Vilka beslut som fattats och vilka reservationer som inkommit. 

Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Ett tillkännagivande av att proto koll 
justerats ska finnas tillgängligt på kommunens elektroniska anslagstavla senast andra dagen efter 
att protokollet justerats. Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan före överklagan-
detidens utgång.25

2.2.4 Förvaltningslagen (FL) 

Förvaltningslagen (2017:900) är grunden för all handläggning av ärenden vid förvaltnings-
myndigheter. Lagen innehåller grundläggande regler för hur statliga och kommunala myndigheter 
ska handlägga sina ärenden och sköta sina kontakter med allmänheten. I likhet med regerings-
formen framgår av förvaltningslagen att myndigheter endast får vidta åtgärder som har stöd i 
rättsordningen och att verksamheten ska präglas av saklighet och opartiskhet. Därutöver ska ett 
ärende handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten 
eftersätts.26 

Detta framgår av följande fyra principer:

• Legalitetsprincipen: Myndigheter får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsord-
ningen27 

• Objektivitetsprincipen: I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk28

• Proportionalitetsprincipen: Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om 
åtgärden kan antas leda till det avsedda resultatet. Åtgärder får heller inte vara mer 
långtgående än vad som behövs29  

• Officialprincipen: En myndighet ska tillse att ärenden utreds tillräckligt för att kunna 
fatta beslut30 

Det framgår av 5 § förvaltningslagen att dessa principer gäller all offentlig verksamhet och utgör 
en allmän grund för god förvaltning. Av förarbetena till den nya förvaltningslagen gäller dessa 
riktlinjer även då det är fråga om faktiskt handlande eller ren service. Av förarbetena framgår även 
att utgångspunkten bör vara att samtliga förfaranderegler i förvaltningslagen bör vara tillämp-
liga vid all ärendehandläggning oberoende om ärendet avser myndighetsutövning mot någon 
enskild eller inte. I den utsträckning det finns anledning att göra avsteg från förvaltningslagens 
förfaranderegler bör en undantagsreglering efter behov kunna utformas utifrån de särskilda 
förutsättningar som gäller för handläggningen av en specifik typ av ärenden.31

24 5 kap. 65-70 §, 6 kap. 35 § Kommunallagen
25 8 kap. 10-12 §§ Kommunallagen
26 5, 9 §§ Förvaltningslagen
27 5 § Förvaltningslagen. 1 kap. 1 § Regeringsformen 
28 5 § Förvaltningslagen. 1 kap. 9 § Regeringsformen
29 5 § Förvaltningslagen. 
30 20 § Förvaltningslagen
31 Prop. 2016/17:180:52 f, 60. Lagrådsremiss, En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag 2017:48. Ahlström, Kristina; 

Förvaltningslagen – En kommentar, 2017: 28 f, 65f. von Hessen, Ulrik; Förvaltningsrättens grunder, 2018:87.
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2.2.5 Ärendeberedning – Normering och vägledning
I betänkandet till ny kommunallag bedömer utredningen att en god förvaltning behöver förena 
en representativ demokrati med rättssäkerhet, professionalitet och effektivitet så att de politiska 
besluten fattas på ett optimalt sätt. En grundläggande utgångspunkt för utredningen är att vid-
makthålla principen om den representativa demokratin genom att de förtroendevalda ska fatta 
beslut i de strategiska och övergripande frågorna och att de ska ha kvar det yttersta ansvaret för 
den kommunala verksamheten. I en allt mer komplicerad verksamhet finns en risk att de för-
troendevaldas tid i alltför stor utsträckning ägnas åt detaljfrågor. Det är därför viktigt att dessa 
frågor hanteras av förvaltningspersoner så att de förtroendevalda får utrymme att fokusera på de 
övergripande politiska frågorna.32

Utredningen menar att kommunallagen bör synliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda 
och anställda.33 I de anställdas roll ligger att ta professionell hänsyn till befintliga regelverk och 
sakliga omständigheter när de ska bereda och verkställa de politiska besluten. Politisk styrning 
och verksamhetsstyrning måste samverka för att skapa effektiva och demokratiska organisatio-
ner.34 Det är de anställda tjänstepersonerna som ska ta fram underlag till de politiska besluten 
och underlagen ska omfatta bedömningar som hjälper de förtroendevalda att se vilka sakliga och 
rättsliga utrymmen det finns för att fatta olika former av beslut. De förtroendevalda ska kunna 
känna tillit till de anställda och veta att det framtagna beslutsunderlaget är sakligt, opartiskt 
och baserat på professionell sakkunskap om det aktuella området. En sådan ordning borgar för 
rättssäkerhet inom den kommunala förvaltningen.35

Vidare betonar utredningen vikten av förvaltningens transparens från ett demokratiskt perspektiv. 
För att tillgodose medborgares krav på rättssäkerhet krävs en reglering av den kommunala förvalt-
ningen som är tydlig och transparent för både förtroendevalda och anställda inom förvaltningen 
men även för invånarna i kommunen.36

Transparensen när det gäller hur beredning och beslutsunderlag tagits fram är också angelägen för 
den politiska minoriteten för att denna ska kunna bedöma på vilka grunder beslut har fattats. 37

I rapporten ”Det välgrundade beslutet” från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspo-
litisk utvärdering (IFAU) 2013 görs en genomgång av kriterierna för ett välgrundat beslut med 
utgångspunkt från tidigare forskning och en utredningsmodell presenteras. Enligt denna modell 
bör ett beslut anses välgrundat ifall tjänstepersoner under beredningen:38

• samlar in tillräckligt med information

• genomför en tillräcklig analys av materialet

• utreder vilka beslutsalternativ som är rimliga

• presenterar beslutsalternativen och de överväganden man gjort i ett lättförståeligt under-
lag för de förtroendevalda

32 SOU 2015:24; En kommunallag för framtiden, 288ff
33 Ibid. 2015:24
34 Ibid. 2015:24, 290f
35 Ibid. 2015:24, 288f
36 Ibid. 
37 Ibid. 2015:24; 291ff
38 Lundin, Thelander, Öberg, IFAU 2013:11; Det välgrundade beslutet, 2013: Kap. 3.1
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För att beslutsprocessen ska betraktas som välgrundad måste sedan de förtroendevalda vara öppna 
för att ta till sig de fakta som framkommer. En förutsättning för detta är att de inte på förhand 
har bestämt sig i frågan och enbart använder sig av fakta som styrker den egna positionen. De 
förtroendevalda ska inte heller okritiskt säga ja till allt som tjänstepersoner för fram. För att 
undvika ett teknokratiskt expertstyre ställer en demokratisk beslutsprocess krav på förtroende-
valda att kritiskt reflektera över beslutsunderlaget utifrån sina värderingar och erfarenheter, och 
därefter framföra argument som styrker varför de väljer att följa eller gå emot beslutsunderlaget 
(eller delar av det) och först därefter fattar beslut.39 

2.2.6 Stadsrevisionens iakttagelser av lagar, regler,  
normering och vägledning
För att nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige ska ha ett tillförlitligt underlag 
ska, med ett par undantag, förslag till beslut beredas före beslutsfattande. Nämnderna fattar beslut 
som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. 
Nämnderna beslutar också i frågor som Kommunfullmäktige har delegerat till dem. Nämndernas 
verksamhet ska bedrivas i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige bestämt. 

Beredningen är reglerad i lagar. Även förarbetena till lagstiftningen måste beaktas. Det finns i 
kommunallagen inte några krav på kvaliteten i beredningen, utan det är nämnden och i före-
kommande fall Kommunfullmäktige som avgör om beredningen ger ett tillräckligt underlag 
för att fatta beslut.

Beredning av ärenden och adekvata beslutsunderlag utgör en viktig del av den demokratiska 
beslutsprocessen och i det politiska arbetet. De förtroendevalda som fattar beslut ska ha till-
räckligt underlag för att kunna göra väl avvägda bedömningar till grund för sina beslut och ha 
insikt i vilka beslutsalternativ som finns och vilka konsekvenser de medför. Det är av stor vikt för 
demokratin att ärenden som de förtroendevalda beslutar om är analyserade, lagliga, konsekvens-
bedömda, objektiva, förståeliga och innehåller tillräcklig information.  Beredningsprocessen ska 
vara transparent så att det tydligt kan utläsas hur ärenden initierats, vem eller vilka som svarar 
för olika delar av ett beslutsunderlag och på vilket sätt ärendet beretts i olika led i organisationen. 
Vidare är det viktigt att beredningsprocessen inte påverkas av brister inom tjänsteorganisationen 
eller av brister i samarbetet mellan tjänstepersoner och förtroendevalda.40

Det är tjänstepersonerna som ska ta fram underlag till de politiska besluten och underlagen ska 
omfatta bedömningar som hjälper de förtroendevalda att se vilka sakliga och rättsliga utrymmen 
det finns för att fatta olika beslut.

För att svensk lag och dess intentioner ska uppfyllas behöver det finnas en tydlig ordning avseende 
ärendeberedning och styrning för att säkerställa tjänstepersoners saklighet och oberoende och 
motverka informell styrning i form av politiserade beredningsunderlag. En informell styrning 
kan vara problematisk utifrån invånarnas perspektiv eftersom deras insyn och granskning av 
den kommunala organisationen försvåras när det inte längre är tydligt vem som i realiteten fattat 
vilket beslut, berett ett ärende eller upprättat ett beslutsunderlag och vem som i realiteten har 
fattat vilket beslut. På så vis kan även en informell styrning försvåra de förtroendevalda reviso-
rernas arbete med ansvarsutkrävande. Även arbetet för den politiska oppositionen kan försvåras. 

39 Ibid. 
40 Se bl.a. prop. 1990/91:117, prop. 2016/17:171, Prop. 2016/17:180, SOU 2015:24, Förvaltningslagen 4-7 §§, Regeringsformen 1 kap 9§. SKL 

Kommentus; Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011. Sveriges kommuner och landsting; Uppdrag och samspel mellan ledande 

politiker och tjänstemän, 2012. von Hessen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014, kap. 4.2. Ahlström, Kristina; Förvaltningslagen med 

kommentarer, 2014. 
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Det ställs också i lagstiftningen krav på att beredningsarbetet ska präglas av saklighet, objekti-
vitet och allsidighet. De förslag till beslut som tas fram under beredningen ska dessutom vara 
konsekvensbedömda. När det är möjligt ska flera förslag till beslut presenteras.  

Det är dessutom angeläget att kunna fastställa vem som arbetat fram vilket beslutsunderlag när 
det kommer till ansvarsutkrävande. Det behöver alltså framgå tydligt av materialet vilken tjänste-
person som författat underlaget samtidigt som de kommunala protokollen tydligt dokumenterar 
de förtroendevaldas bedömningar och förtroendevaldas ställningstaganden.

Sammanfattningsvis konstaterar Stadsrevisionen att ärendeberedning ska präglas av:

• En tydlig ordning för ärendeberedning

• En tydlig rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner avseende ärendebe-
redning

• Transparens avseende vem som författat underlaget och varit handläggare i berednings-
processen, där det av färdigställda underlag framgår vem som författat underlagets olika 
delar och i vilken roll de utfört sina uppdrag 

• Tjänstepersoners saklighet, oberoende och allsidiga belysning under ärendeproces-
sen där underlagen är analyserade, konsekvensbedömda, förståeliga och lagliga samt 
innehåller tillräcklig information. När det är möjligt bör flera beslutsförslag presenteras

2.3 Lokala styrdokument och rutiner

2.3.1 Styrdokument
Nämnders rutiner och processbeskrivningar
De granskade nämndernas dokumenterade rutiner och processbeskrivningar av ärendeproces-
sen varierar. Tre av 15 granskade nämnder har tidschema med hålltider som dokumentation 
för ärendeberedningsprocessen, sju har processkartor eller andra processbeskrivningar. Fem av 
nämnderna har checklistor eller lathundar som processtödjande verktyg för nämndsekreteraren. 
Dokumenterade rutiner och processbeskrivningar för respektive nämnd redogörs för i kapitel 
2.4.2.

Diarie- och ärendehanteringssystemet Ciceron
Ciceron är Borås Stads centrala system för diarie- och ärendehantering, kärnan för hanteringen 
av verksamheters allmänna handlingar. Systemet infördes i Borås Stad 2017-10-23 med ambitio-
nen att åstadkomma en standardisering och digitalisering av ärendeprocessen, korta ledtiderna i 
beredningsprocessen och skapa en högre rättssäkerhet i stadens hantering av allmänna handlingar. 
Systemet omfattar dokument och ärendehantering, digitala nämndhandlingar och gemensamma 
mallar. Systemet har även en koppling till Borås Stads system för e-arkiv. 41  

Stadsledningskansliet har tagit fram en lathund för administratörer, handläggare och chefer 
för arbetet med ärendehanteringssystemet. Denna beskriver de olika moment som arbetet med 
systemet innehåller t.ex. diarieföring, anmälan av handling, remisser och yttranden m.m.42 

Inom ramen för ärendehanteringssystemet har även ett antal mallar för olika typer av dokument 
upprättats för hela Borås Stad. Exempelvis finns mallar för ärendeskrivelser, kallelser och proto-
koll. Ärendeskrivelser ska enligt dokumentmallen skrivas under av både nämndens ordförande 
och förvaltningschef.43   
41 https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/

vadarciceron.4.72421644160dbaf3595d2645.html. 2018-12-03
42 Borås Stad; Lathund för Ciceron, inte daterad. 
43 Diarie- och ärendehanteringssystemet Ciceron, Dokumentmall för skrivelse.

https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/vadarciceron.4.72421644160dbaf3595d2645.html
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/vadarciceron.4.72421644160dbaf3595d2645.html
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Ciceron – Instruktion för Sekreterare
Stadsledningskansliet tillhandahåller en instruktion för nämndsekreterare som ska arbeta med 
Ciceron. Instruktionen beskriver i detalj hur nämndsekreteraren ska administrera möten i sys-
temet genom att skapa möten, skapa ärendelista, distribuera och publicera handlingar och skapa 
samt anteckna protokoll.

Borås Stads protokollhandbok
Borås Stads protokollhandbok är framtagen med ambitionen att vara ett stöd för nämndsekrete-
rare och andra att skriva protokoll. Handboken ska säkerställa att Borås Stads protokoll utformas 
på ett rättssäkert och likartat sätt i hela organisationen. Handboken innefattar praktiska och 
layoutmässiga instruktioner för formulering och upprättande av protokoll.44

Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, styr Borås Stads 
Kommunfullmäktige de olika kommunala nämnderna genom reglementen. 

Det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad fastslår 
bl.a. att nämnderna ska följa utvecklingen inom sina respektive ansvarsområden samt besvara 
de remisser som berör respektive nämnds ansvarsområde.45

Nämnderna ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 
Nämnden ska vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så ratio-
nellt som möjligt. Åtgärderna ska avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet 
till allmänhet och andra myndigheter..46

Nämnderna är (med undantag för Överförmyndarnämnden) anställningsmyndighet för personal 
vid sina förvaltningar. Kommunstyrelsen är dock anställningsmyndighet för förvaltningschefer 
och de anställs av Kommunstyrelsen. Nämnder är även personuppgiftsansvariga för de register 
och andra behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.47

Enligt 6 § i reglementet får nämnderna inom sitt verksamhetsområde och utan Kommun-
fullmäktiges särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse 
eller annars av större vikt för kommunen:

• Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av lag 
eller annan författning eller Kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för kom-
munen bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse vid 
myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen 

• Tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag 
inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar motta stats- och 
andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde

Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd.48

44 https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/offentligforvaltning/

arendehanteringochnamndarbete/protokollhandbok.4.22f04e931490ec31fc720a9b.html. 2020-01-01
45 Borås Stad; Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder. 2019-06-19 
46 Ibid.
47 Ibid.
48 Ibid. § 6

https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/offentligforvaltning/arendehanteringochnamndarbete/protokollhandbok.4.22f04e931490ec31fc720a9b.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/offentligforvaltning/arendehanteringochnamndarbete/protokollhandbok.4.22f04e931490ec31fc720a9b.html
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Vidare ska nämnderna kontinuerligt följa upp sin verksamhet och två gånger per år redovisa till 
fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente 
eller genom särskilt uppdrag.

Utöver detta ålägger det gemensamma reglementet nämndordföranden att:49

• leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden

• kalla till sammanträde

• kalla ersättare

• inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda

• se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden

• bevaka att nämndens beslut verkställs

Nämndernas reglementen 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, styr Borås Stads 
Kommunfullmäktige de olika kommunala nämnderna genom reglementen. 

Nämndreglementet beskriver vad nämnden har för specifika ansvarsområden. Reglementet 
beskriver även verksamhet, uppgifter och mål för nämnden. 

I Kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen på delegation av Kommunfullmäktige får 
fatta vissa beslut inom områdena ekonomi, personal- och utvecklingsfrågor, informationssys-
tem och informationsteknologi, fastighetsfrågor, näringslivsfrågor och vissa övriga områden. I 
reglementet framgår även att Kommunstyrelsen genom sin övergripande ledningsfunktion ska 
leda och samordna bland annat utveckling av den kommunala demokratin, medborgar- och 
brukarinflytande, samspel mellan politik och förvaltningar m.m. Styrelsen ska även leda arbetet 
med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för 
styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som 
inte är förbehållna annan nämnd. Styrelsen ska dessutom bereda och yttra sig i ärenden som ska 
handläggas av fullmäktige i enlighet med KL.50

Stadsrevisionen noterar att delegationen från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen inte 
omfattar beslutsfattande avseende ärendeberedning eller andra inre arbetsformer i övriga nämnder. 
I reglementet framgår däremot att Kommunstyrelsen genom sin övergripande ledningsfunktion 
ska leda och samordna bland annat utveckling av den kommunala demokratin och samspel 
mellan politik och förvaltningar m.m.

Nämndernas delegationsordningar
Varje nämnd antar en delegationsordning som anger den delegation som man anförtror förvalt-
ningschefen, utskott eller presidium. Delegationsordningar för respektive nämnd anger deleger-
ingsnivå för nämndens olika beslut. Här noteras att endast fyra av 15 granskade nämnder har 
delegerat nämndbeslut till nämndens presidium.

49 Ibid. § 16
50 Borås Stad; Kommunstyrelsens reglemente, 2019-06-19: § 3 och § 9
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I Kommunstyrelsens delegationsordning framgår bl.a. att delegering enligt kommunallagens 
bestämmelser innebär att beslutanderätt flyttas över till någon annan (delegaten). Den beslu-
tanderätt som flyttas över kan avse ett visst ärende eller en ärendegrupp. När ett beslut fattas på 
delegation tas det på nämndens vägnar. I kommunallagen regleras vilka politiska instanser som 
ska fatta olika typer av beslut. Det framgår också att beslutanderätten i många fall kan delegeras 
till nämnd, utskott, förtroendevald eller till anställd. Kommunfullmäktige delegerar sin beslu-
tanderätt till nämnderna genom nämndernas reglemente. Nämnderna å sin sida kan delegera 
beslutanderätt till utskott, förtroendevald eller anställd genom en delegationsordning. Såväl 
Kommunfullmäktige som nämnder kan också delegera beslutanderätt genom beslut i enskilda fall. 
Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden.51 Överförmyndarnämnden 
är undantagen det sistnämnda i vissa ärenden.52  

Arkivregler för Borås Stad
Arkivreglerna anger regler som ska gälla utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i 
arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446). Reglerna gäller för Kommunstyrelsen, 
kommunens nämnder, kommunens revisorer samt för andra kommunala organ med självständig 
ställning. Reglerna ska även tillämpas av kommunens aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska 
föreningar och stiftelser. Bestämmelsen ska tas in i ägardirektiv eller motsvarande. 53

Reglerna omfattar lokala beslut om bl.a. ansvar, arkivvård, gallring och att Kommunstyrelsen 
är utsedd Arkivmyndighet.  

Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar. Genom att förstöra innehållet helt eller 
delvis så begränsas allmänhetens tillgång till allmänna handlingar. Det är därför mycket viktigt 
att gallring sker varsamt. Utöver att förstöra en allmän handling innebär överföring av uppgifter 
mellan databärare gallring om överföringen medför: 

• informationsförlust

• förlust av möjliga informationssammanställningar

• förlust av väsentliga sökmöjligheter eller 

• förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet 

Inskränkning av möjligheten att framställa möjliga handlingar ska också betraktas som gallring. 
Varje nämnd fattar beslut om gallring. Inför varje gallringsbeslut ska nämnden samråda med 
Arkivmyndigheten.54

Arkivreglerna anger också att varje nämnd och styrelse ska upprätta en dokumenthanteringsplan. 

Det finns även rutiner för informationshantering och arkivering framtagna av Stadsarkivet.55 

Borås Stads riktlinjer för styrdokument
Riktlinjer för styrdokument hanterar frågan om vad styrdokument är, vilka typer som finns, 
hur de kan se ut samt lagar och andra styrdokument. Riktlinjerna beskriver strukturen för styr-
dokument i Borås Stad, och ger ramen för övriga styrdokument. Varje förvaltning och bolag 
ansvarar för att upprätta rutiner och arbetssätt utifrån detta. I riktlinjerna framgår bl.a. att vid 
arbetet med ett styrdokument ska man överväga vilka lagar som finns på området, liksom vil-
ken styrning som redan finns. Ett styrdokuments innehåll måste vara förenligt med eventuella 
överordnade dokument.56 

51 Borås Stad; Kommunstyrelsens delegationer, 2017-07-01. Angående delegering se även kommunallagen 6 kap. 37 § och 7 kap. 5-7 §§
52 19 kap. 14 § 3 st Föräldrabalken.
53 Borås Stad; Arkivregler, 2016-12-21
54 Ibid. 2016:
55 Borås Stad; Rutiner för informations- och arkivhantering, 2018-09-20
56 Borås Stad; Riktlinjer för styrdokument, reviderad 2016-11-24
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Varje styrdokument ska med ett fåtal undantag klassificeras som endera av de sex typer som 
be skrivs i riktlinjerna. I alla styrdokument ska finnas uppgift om vem som har fastställt doku-
mentet, när dokumentet har fastställts, vem som ansvarar för revidering, vem som ansvarar för 
ev. uppföljning, vem dokumentet gäller för och hur länge dokumentet gäller. Alla Borås Stads 
styr dokument som antagits av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen, eller i annan instans 
men har betydelse för flera förvaltningar, ska finnas samlade på Borås Stads intranät och på    
boras.se i gemensam typografi och design. 

Utöver styrdokument kan det finnas handböcker och rutiner m.m. som innehåller handfasta 
råd, och beskrivningar av arbetssätt. Det är viktigt att dessa stannar just vid praktiska och inte 
innehåller sådant som hör hemma i styrdokument eller åtgärder som kräver beslut. I riktlinjerna 
framgår även att vissa planer kan beslutas på verksamhetsnivå. Det gäller planer som bara har 
betydelse för den egna verksamheten.

Stadsrevisionen noterar att dokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder 
inte finns med bland styrande dokument på Borås Stads hemsida. Dokumentet finns däremot 
med bland styrdokument på Borås Stads intranät för anställda. 

Borås Stads ärendehandbok
Det pågår enligt intervjuade vid Stadsledningskansliet ett arbete med en gemensam ärendehand-
bok för hela Borås Stad. Arbetet bedrivs på Stadsledningskansliet. Arbetet har pågått under en 
längre tid och ärendehandboken är ännu inte färdigställd. Enligt intervjuade ska arbetet med 
ärendehandboken slutföras inom ramen för arbetet med ett reviderat styr- och ledningssystem. 
När ärendehandboken kan vara färdigställd är oklart. 

Borås Stads styr- och ledningssystem
Borås Stads styr- och ledningssystem beskriver strukturen för styrningen och ledningen i Borås 
Stad, och ger ramen för övriga styrdokument. Varje förvaltning och bolag ansvarar för att upprätta 
rutiner och arbetssätt utifrån detta. Styr- och ledningssystemet gäller för alla nämnder, styrelser, 
förvaltningar och bolag, och omfattar fyra delar:57

• Styrmodellen

• Medborgarinflytandet

• Styrdokumenten

• Uppföljningen

I styr- och ledningsmodellen anges även översiktligt hur budgetprocess och budgetberedning 
går till i Borås Stad.58 

Avseende medborgarinflytandet framgår att Borås Stad ska arbeta systematiskt bl.a. med att för-
bättra möjligheten för dialog och inflytande för medborgarna, och att analysera konsekvenserna 
för invånare/brukare/kunder inför beslut.59

Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder
I slutet av 2018 skickades ett förslag på gemensam beredningsprocess ut till samtliga nämnders 
förvaltningar i Borås Stad i form av en förvaltningsremiss. Remissen behandlades och besvarades 
förvaltningarna och i ett fall en av nämnderna.60

57 Borås Stad; Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014
58 Ibid. 2014:11
59 Ibid. 2014:8
60 Protokoll, Miljö- och konsumentnämnden, 2019-02-26 § 69 



16

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Remissvaren från förvaltningarna var i huvudsak positiva till förslaget då förslaget ansågs i stora 
drag överensstämma med deras nuvarande process. De flesta betonade olika delar av processen 
som viktiga eller kommenterade att man hade enskilda avvikelser från den föreslagna processen. 
Två förvaltningar, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Kulturförvaltningen och en nämnd, 
Miljö- och konsumentnämnden hade starka invändningar mot den förslagna gemensamma 
processen. Miljö- och konsumentnämnden beslutade även att avstyrka förslaget helt. Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen har inte svarat på remissen. Samtliga de inkomna remissvaren från 
förvaltningarna ser positivt på att Borås Stad tar fram en gemensam beredningsprocess så långt 
det är möjligt.61

Den 6 maj 2019 skickades en fastställd gemensam beredningsprocess ut till förvaltningarna. 
Beredningsprocessen är fastställd av kommunchefen.62

Ingen av Borås Stads nämnder eller Kommunstyrelsen har fattat beslut om den gemensamma 
beredningsprocessen. Endast en av nämnderna har upprättat ett remissvar i samband med för-
slaget om den gemensamma beredningsprocessen.

Dokumentets syfte anges vara att skapa en samsyn bland Borås Stads nämnder för att ge förtro-
endevalda förutsättningar att fatta beslut på liknande grunder i staden. Dokumentet anges också 
ha som syfte att fastslå en gemensam process som vänder sig till förvaltningschefer, nämnders 
presidium, handläggare samt nämndsekreterare. Den gemensamma processen anges i dokumentet 
gälla för samtliga nämnder förutom Kommunstyrelsen eftersom Kommunstyrelsen har en annan 
organisation. I dokumentets inledande faktaruta framgår att processen gäller alla förvaltningar 
och att den gäller tills vidare.63  

Den gemensamma processbeskrivningen går igenom processen i enlighet med nedanstående 
punktlista. Processen beskrivs också i dokumentet enligt processkartan i Bilaga 1. 

• Ärendet kommer in 
Beskrivning av ärendets upprättande 

• Registrering/diarieföring 
Formerna för registrering 

• Ärendefördelning 
Fördelning till handläggare från sekreterare men också beslut om när skrivelsen ska vara 
klar för politisk behandling 

• Politisk avstämning 
Ansvarig handläggare ska läsa in sig på ärendet och stämma av inriktningen på besluts-
underlaget med nämndens ordförande. Här ges också förvaltningen möjlighet till 
avvikande rutin t.ex. att förvaltningschef ansvarar för avstämning med nämndens 
ordförande 

• Handläggarens beredning 
Handläggare ska ta fram underlag till presidiet innehållandes minst en skrivelse med ett 
antal fastslagna rubriker 

61 Remissvar Dnr KS 2019-00106
62 Borås Stad; Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder, 2019-05-06
63 Ibid. 2019:2
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• Ärendeberedning med presidiet 
Vid nämndpresidiets ärendeberedning ska presidiet, förvaltningschef och nämndsekre-
terare närvara. Mötet fastställer kallelsen och handlingar inför nämndsmötet. Mötet kan 
besluta om vidare ärendeberedning, föredragningar och kompletteringar 

• Kallelse med föredragningslista och beslutsunderlag skickas till nämnden 
Efter presidiemötet görs eventuella ändringar/justeringar. Därefter skickas kallelse med 
handlingar ut till nämndens ledamöter 

• Sammanträdet 
De ärenden som är med på föredragningslistan behandlas och beslut fattas. 
Nämndsekreteraren för protokoll. Nämnden ska ha öppna sammanträden, med undan-
tag av sammanträden som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas 
avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess 

• Expediering 
Nämndsekreteraren anslår protokollet digitalt och publicerar det på webbplatsen. 
Skrivelse expedieras till berörda och protokollsutdrag hålls internt för egen del. 
Stadsrevisionen noterar att endast skrivelsen ska expedieras. Detta innebär att skrivelsen 
för att den ska återge rätt beslut, behöver ändras i de fall nämnden fattar ett annat beslut 
än det som skrivelsen föreslog inför mötet 

• Arkivering 
Ärendet avslutas och handlingar som ska arkiveras, arkiveras. Sammanträdesprotokoll 
arkiveras årsvis

Intervjuade vid Stadsledningskansliet framhåller att den gemensamma beredningsprocessen kan 
ses som en rekommendation till samtliga nämndsekreterare. Processen är tänkt som en vägledning 
till nämndsekreterare och annan förvaltningspersonal menar man. Det är inte en process som 
nämnder eller förvaltningar är tvungna att följa. Den gemensamma processen följs av flera för-
valtningar och nämnder, men flera avviker också från modellen. Att processen även omfattar vissa 
nämndledamöter föranledde enligt de intervjuade inte att den gemensamma beredningsprocessen 
behövde beslutas om politiskt. Hur ärenden bereds i Borås Stad och processen för det är inte en 
politisk fråga menar vissa intervjuade. Andra intervjuade vid Stadsledningskansliet framhåller 
att ärendeberedningsprocessen till hög grad är en politisk fråga och borde beslutas politiskt. 

2.3.2 Stadsrevisionens iakttagelser av lokala styrdokument och rutiner
Borås Stads nämnder har en mängd gemensamma dokument som i olika hänseenden är relevanta 
för beredningsprocessen hos nämnderna. De relevanta gemensamma styrdokumenten för gransk-
ningsområdet är i huvudsak Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder, 
Arkivregler för Borås Stad, Borås Stads styr- och ledningssystem och dokumentet Gemensam 
beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Därutöver finns i Borås Stad instruktioner och mallar 
för hantering av ärende i diarie- och ärendehanteringssystemet Ciceron. 

Med undantag från den Gemensamma beredningsprocessen för Borås Stads nämnder beskriver 
dessa dokument grundläggande och rent praktiska delar av processen. Sammanfattningsvis anges 
i dokumenten allmänt hur hantering av ärenden ska gå till före beslut i nämnderna samt hur 
dokumentation ska föras i verksamhetssystemet Ciceron. 

Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad informerar om 
de lagar och regler som styr nämnder samt slår fast allmänna och grundläggande ansvar och 
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uppgifter för Kommunstyrelsen och nämnderna. I det gemensamma reglementet framgår bl.a. 
att nämnderna ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 
Nämnden ska vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så ratio-
nellt som möjligt. Åtgärderna ska avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet 
till allmänhet och andra myndigheter. Det är nämndens ordförande som ska se till att de ärenden 
som beslutas av nämnden är tillräckligt beredda.  

Stadsrevisionen kan konstatera att Kommunfullmäktige i reglementen inte närmare anger någon 
styrning för hur nämndernas ärendeberedning ska gå till. Varje nämnd ansvarar själv, med hänsyn 
till lagar och andra författningar, för att upprätta de arbetsformer som behövs i detta avseende.  

De nämndspecifika reglementena anger i sin tur vilka särskilda uppdrag, ansvar och uppgifter 
nämnder har. I Kommunstyrelsens reglemente framgår att Kommunstyrelsen genom sin över-
gripande ledningsfunktion ska leda och samordna bland annat utveckling av den kommunala 
demokratin och samspel mellan politik och förvaltningar. 

Delegationen från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen omfattar inte beslutsfattande 
avseende ärendeberedning eller andra inre arbetsformer i övriga nämnder. Delegationsordningar 
för respektive nämnd anger delegeringsnivå för nämndens olika beslut. Fyra av 15 granskade 
nämnder har delegerat nämndbeslut till nämndens presidium.

Den gemensamma rutinen för beredningsprocessen syftar till att skapa en samsyn kring bered-
ningsprocessen hos stadens nämnder. Stadsrevisionen noterar särskilt följande ur den gemen-
samma beredningsprocessen:

• Dokumentet anger att det är till för att fastställa hur den gemensamma beredningspro-
cessen ska se ut

• Tjänstepersoner som ska ta fram underlag, ska stämma av inriktningen för underlaget 
med nämndens ordförande. Den politiska avstämningen kan skifta beroende på nämnd

• Presidiet ska bereda ärendet före nämnden. På presidiemötet ska presidiet, förvaltnings-
chef och nämndsekreteraren närvara

• Skrivelse expedieras till berörda och protokollsutdrag hålls internt

• Eventuella reservationer och särskilda yttranden ska tillföras skrivelsen innan expedie-
ring. Dessa ska aldrig tillföras vid extern expediering

• Dokumentet gör i olika delar anspråk på att gälla för olika instanser. Så som nämnder, 
förvaltningar och nämndpresidier. Processen har inte fastställts av någon politisk instans 
trots att den anger att den omfattar samtliga nämnder utom Kommunstyrelsen och/eller 
nämndpresidier

• Dokumentet följer inte den nomenklatur som fastställts i Borås Stads Riktlinjer för 
styrdokument 

Intervjuade vid Stadsledningskansliet framhåller att dokumentet ska ses som en rekommendation 
och praktisk vägledning för nämndsekreterare och andra förvaltningspersoner. 

Borås Stads styrdokument ger i övrigt ingen information om hur arbetet med ärendeadminis-
tration, ärendehandläggning eller ärendeberedning ska eller bör gå till. 
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Sammanfattningsvis konstaterar Stadsrevisionen att Kommunfullmäktige i reglementen eller 
andra styrdokument inte anger någon styrning för hur nämndernas ärendeberedning ska gå till. 
Varje nämnd ansvarar själv, med hänsyn till lagar och andra författningar, för att upprätta de 
arbetsformer som behövs i detta avseende. Det är nämndens ordförande som ska se till att de 
ärenden nämnden behandlar är tillräckligt beredda och har ett förslag till beslut. 

Den gemensamma beredningsprocessen beskriver hur ärendeprocessen ska se ut för Stadens nämn-
der och slår bl.a. fast en politisk avstämning under ärendeberedningen samt att ärendeskrivelsen 
kan behöva ändras efter nämndens sammanträde. Processen har fastställts av kommunchefen och 
inte beslutats om av någon politisk nämnd. Den gemensamma beredningsprocessen gör i olika 
delar anspråk på att gälla för både nämnder, förvaltningar och nämndpresidier. Intervjuade vid 
Stadsledningskansliet framhåller att dokumentet ska ses som en rekommendation och praktisk 
vägledning för nämndsekreterare och andra förvaltningspersoner. Dokumentet följer inte den 
nomenklatur som fastställts i Borås Stads Riktlinjer för styrdokument. 

2.4 Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
Granskningen har hittills beskrivit de lagliga förutsättningarna samt de styrdokument, rutiner etc. 
som reglerar beredningsprocessen i Borås Stads nämnder. Avsnittet nedan syftar till att beskriva 
Borås Stads nämnders faktiska beredningsprocesser. Beskrivningen utgår från de dokument som 
beskrivits i kapitel 2.3 samt från intervjuer med tjänstepersoner i granskade förvaltningar och 
Stadsledningskansliet. 

Om Borås Stads nämnders beredningsprocesser ska sammanfattas i ett och samma flödesschema 
blir resultateten enligt bild 1 nedan. Fem av tio delar i processen varierar mellan nämnderna. 
En nämnd kan t.ex. ha sex av de tio delarna medan en annan har alla tio delarna i sin process.

Ärende initieras/
registreras och 

datum för hantering 
i nämnd fastställs

Ärende fördelas till 
handläggare

Handläggare/
förvaltningschef 
stämmer av med 

nämndsordförande hur 
ärendet skall beredas

Handläggaren bereder 
ärendet och tar fram 

underlag

Sekreterare 
sammanställer 
ärendelista och 

underlag och skickar ut 
till nämndsordförande

Sekreterare skickar 
ut ärendelista och 
underlag och till 

nämndspresidium

Presidiemötet 
bereder handlingar 
inför nämndsmötet

Sekreterare justerar 
efter presidiets 

önskemål 

Sekreterare skickar ut 
ärendelista och underlag 

och till nämndens 
ledamöter och publicerar 

på handlingar på 
hemsidan

Ärendet beslutas om 
på nämndsmötet. Om 

ärendet inte 
återremitteras  

expedieras ärendet 
efter mötet.

--------- = Variation 
mellan nämnder. 

Bild 1 Borås Stads nämnders beredningsprocess.
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Ärendet initieras
Initiering av ärende kan ske på flera olika sätt. Ett ärende kan exempelvis initieras genom in kom-
mande post, av en annan kommunal nämnd, på uppdrag eller motion från politisk för samling eller 
initieras av förvaltningen. När ärendet initieras registreras det också i ärende hanteringssystemet 
Ciceron.

Fördelning av ärende
Efter att ärendet initierats hanteras det av registrator i nämndens förvaltning. Därefter fördelas 
ärendet ut via ärendehanteringssystemet direkt till handläggare eller till lämplig chef som i sin 
tur utser lämplig medarbetare som handläggare för ärendet. 

Politisk avstämning före ärendeberedning
När handläggare utsetts inleder denna arbetet med att bereda ärendet. Vid handläggning av 
ärenden ska det, enligt den gemensamma beredningsprocessen, göras en initial avstämning med 
nämndens ordförande för få en samsyn avseende hur ärendet ska beredas. Enligt nämndernas 
dokumentation och merparten av de intervjuade är detta moment ganska ovanligt. I nämndernas 
processer ingår däremot att förvaltningschef gör någon form av avstämning med nämndordföran-
den i vissa ärenden. I de flesta fall sker ingen inledande politisk avstämning, istället kan det vara 
olika variationer på avstämning mellan handläggare, handläggarens chef och förvaltningschef.

Ärendeberedning
Handläggare författar sedan en ärendeskrivelse och andra underlag som är relevanta för ärendet. 

Ärendeadministration och expediering
Före det att en ärendeskrivelse anses vara klar kan ytterligare avstämningar mellan handläggare/
förvaltningschef och nämndens ordförande ske. Nämnderna skiljer sig här åt. En del av nämn-
derna har en dialog mellan ordförande och förvaltningschef, andra stämmer av via e-post eller 
Ciceron och en tredje grupp har ingen avstämning alls.

Ärendeskrivelser upprättas i 12 av 14 nämnder i enlighet med den mall som finns i Ciceron. 
Ärendeskrivelserna undertecknas i dessa nämnder av både nämndens ordförande och förvalt-
ningschef i enlighet med ärendesystemets dokumentmall. 

Enligt den gemensamma processen för ärendeberedning ska ärendeskrivelsen expedieras. 
Skrivelsen ska i sin tur, vid behov, justeras för att korrekt ange det beslut som nämnden fattade. 
I praktiken expedierar nästan samtliga nämnder alltid skrivelsen tillsammans med ett proto-
kollsutdrag, dvs den del av protokollet som avhandlar ärendet. Vid expediering inom Borås Stad 
väljer dock ett par nämnder att endast expediera ärendeskrivelsen.

Av lathunden för arbete i ärendehanteringssystemet Ciceron framgår att Borås Stads ärende-
beredningsprocess innebär att ärendeskrivelser placeras som utkast i systemet. Detta bekräftas 
av merparten av de intervjuade. Ärendeskrivelserna kan vara registrerade som utkast från dess att 
sekreteraren tar vid till dess att de färdigställs efter nämndens sammanträde. Ändringar kan på 
så vis göras för att beslutsförslaget i skrivelsen ska stämma överens med det faktiska beslutet som 
nämnder fattar. Detta innebär att man genom publicering på hemsidan expedierar handlingar 
man inte diariefört. Detta medför att nämnderna i förekommande fall expedierar handlingar 
som anses vara arbetsmaterial. 

Några intervjuade menar att det finns svårigheter med denna hantering. Detta då expedierade 
handlingar i laglig mening är att betrakta som upprättade och offentliga handlingar. Det medför 
också att det förekommer att nämnder ändrar i upprättade och expedierade handlingar efter 
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nämndsammanträdet. En sådan process innebär också att det förekommer skrivelser i samma 
ärende med olika beslutsförslag beroende på om de expedierats före eller efter nämndens sam-
manträde.

2.4.1 Tjänsteskrivelser
Inför omorganisationen inom stadens förvaltningar 2017 genomfördes en workshop kring 
styrning, ledning och uppsikt med deltagare från stadens olika förvaltningar. En slutsats från 
workshopen var att beredningsprocessen inför beslut i nämnder och styrelser kan förbättras. 
Beredningsprocessen inför nämnders och styrelsers möten fungerade olika. I Borås Stad fanns inte 
regler och riktlinjer när det gäller beredningsprocess och t.ex. användandet av tjänsteskrivelser. 
Ett antal tjänstepersoner vid Stadsledningskansliet uppdrogs därför att ta fram ett förslag till en 
ny gemensam beredningsprocess för nämnder och styrelser i Borås Stad. De utsedda tjänsteper-
sonerna arbetade fram ett arbetsmaterial/utkast som Stadsrevisionen tagit del av.64

I utkastet återfinns de lagliga grunderna, en rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänsteper-
soner och en processkarta för förslag till en gemensam beredningsprocess i Borås Stad. Förslaget 
innehåller också en mindre omvärldsbevakning avseende tjänsteskrivelser där det framgår att 
Borås Stad är ensamt bland de större kommunerna i Sverige om att inte ha tjänsteskrivelser. Det 
finns också ett resonemang om för- och nackdelar för organisationen. Slutsatserna i förslaget är att 
man inför den föreslagna gemensamma beredningsprocessen och tjänstemannaskrivelser. Detta 
för att tillmötesgå lagkrav avseende opartiskhet och oberoende och för att skapa en tydlighet 
inför stadens invånare.65

Förslaget är inte färdigställt och inte heller daterat men senaste ändringen i arbetsmaterialet 
gjordes den 23 februari 2017. 

Med anledning av frågeställningar som väckts i samband med en workshop om styrning och 
ledning skickade kommunchefen ett meddelande till Borås Stads förvaltningschefer 30 juni 
2017.  I meddelandet framgår att beredningsprocessen inför nämnders möten ser olika ut och 
det saknas riktlinjer för detta. Det framgår vidare att det inte finns beslut om att förvaltningarna 
ska använda tjänsteskrivelser i sitt arbete och hänvisar istället till: 

”Den traditionella modellen ska gälla där tjänstemän och förtroendevalda formulerar beslutsunderlag 
och beslutsförslag gemensamt.”

Stadsrevisionen konstaterar att två av Borås Stads nämnder, Samhällsbyggnadsnämnden och 
Miljö- och konsumentnämnden systematiskt använder sig av tjänsteskrivelser som en del av 
ärendens beredning. 

Vid 2018 års granskning av Kommunstyrelsen ärendeberedning genomförde Stadsrevisionen 
en jämförelse mellan Sveriges samtliga övriga kommuner och Borås Stad. Borås Stads 
Kommunstyrelse var i Stadsrevisionens jämförelse ensamt i landet om att inte upprätta skrift-
liga tjänstemannaunderlag i någon form som en del av beredningen. Enligt Stadsrevisionens 
bedömning var förhållandena ett betydande avsteg från den etablerade praxis som finns i övriga 
landet för att säkerställa en saklig, oberoende och allsidig belysning i ärendeberedningen och 
insyn och transparens i ärendeprocessen.66

64 Borås Stad; Arbetsmaterial – gemensam beredningsprocess för nämnder och styrelser i Borås Stad, inte daterat. 
65 Ibid.
66 Borås Stad, Stadsrevisionen, Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad, 2019: s24ff.
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2.4.2 Nämndernas ärendeberedning
Innevarande kapitel är en genomgång av ärendeberedningsprocesserna i respektive nämnd. 

Arbetslivsnämnden
Förvaltningen använder sig av checklistor i ärendeberedningsprocessen. Det finns ingen formell 
process för politiskt avstämning men det kan ske avstämning mellan förvaltningschef och nämn-
dordförande före utskicket till presidiemötet. Nämndsekreteraren är inte med på presidiemötet 
och det förs inte anteckningar på mötet. Förvaltningen använder sig av ärendeskrivelse som inte 
ändras efter nämndmötet. Förvaltningen expedierar protokollsutdrag ofta tillsammans med 
skrivelse eller andra underlag.

Fritid- och folkhälsonämnden
Förvaltningen använder sig av lathundar i ärendeberedningsprocessen. Det finns ingen formell 
process för politisk avstämning men det kan ske avstämning mellan förvaltningschef och nämn-
dordförande före utskicket till presidiemötet. Nämndordföranden får handlingarna före utskick 
till presidiet för godkännande. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet och minnesanteck-
ningar förs på mötet för egen del. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat 
beslut än det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess 
innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som förslag som inte diarieförs trots 
att de expedierats. Förvaltningen expedierar protokollsutdrag tillsammans med skrivelse eller 
andra underlag.

Förskolenämnden
Förvaltningen har ett tidsschema över hålltider i ärendeberedningsprocessen. Det finns en 
formaliserad politisk avstämning genom ett ordförandemöte som äger rum där ordförande,  
förvaltningschefen och nämndsekreteraren närvarar före utskicket av handlingarna till pre-
sidiet.  Nämndordföranden får handlingarna före utskick till presidiet för godkännande. 
Nämndsekreteraren är med på presidiemötet men inga anteckningar förs under mötet. 
Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än det som är föreslaget i skri-
velsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär på så vis att man betraktar 
nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa expedierats. Förvaltningen expedierar 
protokollsutdrag tillsammans med skrivelse eller andra underlag vid expediering externt. Vid 
intern expediering skickas enbart skrivelsen. 

Grundskolenämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av checklistor 
och processkartor. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före beredningen av 
ärenden. Nämndordföranden får handlingarna före utskick till presidiet för godkännande. Det 
förekommer i vissa ärenden också dialog mellan nämndordförande och förvaltningschef under 
och efter beredningen. Nämndsekreteraren deltar inte på presidiemötet och inga formella (dvs. 
som registreras) minnesanteckningar förs på mötet. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden 
fattar ett annat beslut än det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärende-
beredningsprocess innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som förslag som inte 
diarieförs trots att de expedierats. Förvaltningen expedierar protokollsutdrag tillsammans med 
skrivelse och andra underlag.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Förvaltningen har en processkarta med ett tidsschema över hålltider och använder sig av check-
listor i ärendeberedningsprocessen. Det finns en formaliserad politisk avstämning genom en 
ordförandeberedning som äger rum efter att förvaltningschefen godkänt handlingar och före 
utskicket av handlingarna till presidiet. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet och min-
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nesanteckningar förs där. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än 
det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär 
på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa expedierats. 
Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. övriga under-
lag. Internt i Borås Stad expedieras endast ärendeskrivelsen. I de fall beslutet i ärendeskrivelsen 
avviker från protokollet skickas även protokollsutdrag med.

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av checklistor, 
processkarta och tidsschema. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före bered-
ningen av ärenden. Nämndsekreteraren deltar inte på presidiemötet och inga anteckningar förs 
på presidiemötet. Nämndsekreteraren får information om att eventuella ändringar behöver göras 
efter presidiemötet. Ärendeskrivelsen ändras inte efter mötet även om nämnden fattat annat beslut. 
Handlingar som expedieras i ärendet är ärendeskrivelsen. I de fall beslutet i ärendeskrivelsen 
avviker från protokollet skickas även protokollsutdrag med.

Kulturnämnden
Förvaltningen använder sig av lathundar i ärendeberedningsprocessen. Det finns ingen formell 
process för politiskt avstämning före beredningen av ärenden. Handlingar ska godkännas av 
nämndordförande och förvaltningschef före utskick till presidiet via e-post. Nämndsekreteraren 
deltar på presidiemötet och minnesanteckningar förs på mötet för egen del. Ärendeskrivelsen 
kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än  det som är förslaget i skrivelsen inför mötet. 
Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna 
som förslag som inte diarieförs trots att de expedierats. Handlingar som expedieras i ärenden är 
protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. övriga underlag.

Lokalförsörjningsnämnden
Förvaltningen använder sig av checklistor i ärendeberedningsprocessen. Det finns en formaliserad 
politisk avstämning genom ett ordförandemöte som äger rum där ordförande och förvaltnings-
chefen närvarar före utskicket av handlingarna till presidiet. Handlingar ska godkännas av nämn-
dordförande före utskick till presidiet via e-post. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet och 
minnesanteckningar förs på mötet. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat 
beslut än det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningspro-
cess innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa 
expedierats. Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. 
övriga underlag.

Miljö- och konsumentnämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av checklistor 
och processkarta. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före beredningen av 
ärenden. Tjänsteskrivelsen som tas fram i ärendehanteringssystemet Ecos behöver inte godkännas 
av nämndordförande före utskick till presidiet. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet men 
inga anteckningar förs på mötet. Det kan ske ändringar av tjänsteskrivelsen vid presidiemötet men 
oftast lägger politiker egna förslag på nämndsammanträdet istället. Handlingar som expedieras 
i ärenden är protokollsutdrag, tjänsteskrivelse och ev. övriga underlag.

Samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av en pro-
cesskarta. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före beredningen av ärenden. 
Tjänsteskrivelsen som tas fram i ärendehanteringssystemet ByggR behöver inte godkännas av 
nämndordförande före utskick till presidiet eller nämnden. Nämndsekreteraren deltar sedan på 
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presidiemötet men inga anteckningar förs där. Ärendehandlingarna är diarieförda före utskick 
till nämnd. På så vis kan tjänsteskrivelser inte ändras efter mötet även om nämnden fattat annat 
beslut. Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. övriga 
underlag.

Servicenämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av ett processchema 
och ett tidsschema. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före beredningen 
av ärenden. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet och minnesanteckningar förs på mötet. 
Ärendeskrivelsen ändras inte efter mötet även om nämnden fattat annat beslut än förslaget i 
ärendeskrivelsen. Ärendeskrivelsen expedieras utan medföljande protokollsutdrag. 

Sociala omsorgsnämnden
Förvaltningen har ett tidsschema över hålltider i nämndprocessen. Det finns ingen formell process 
för politiskt avstämning före beredningen av ärenden. Handlingar behöver inte godkännas av 
ordförande före utskick inför presidiemötet. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet men inga 
anteckningar förs där. Ärendeskrivelsen ändras inte efter mötet även om nämnden fattat annat 
beslut än förslaget i ärendeskrivelsen. Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, 
ärendeskrivelse och ev. övriga underlag.

Tekniska nämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av processchema. 
Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före eller efter beredningen av ärenden. 
Det kan förekomma dialog med politiker på handläggares initiativ. Nämndsekreteraren deltar 
på presidiemötet och protokoll förs där. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett 
annat beslut än det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberednings-
process innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att 
dessa expedierats. Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse 
och ev. övriga underlag.

Vård- och äldrenämnden
Förvaltningen har ett tidsschema över hålltider i nämndprocessen. Det finns ingen formell process 
för politiskt avstämning före eller efter beredningen av ärenden. Handlingar behöver inte godkän-
nas av ordförande före utskick inför presidiemötet. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet 
och anteckningar förs där. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än 
det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär 
på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa expedierats. 
Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. övriga underlag. 
Internt i Staden expedieras endast ärendeskrivelsen.

Överförmyndarnämnden
Förvaltningen använder sig av checklistor i ärendeberedningsprocessen. Det finns ingen formell 
process för politiskt avstämning före eller efter beredningen av ärenden. Det kan förekomma 
dialog mellan enhetschef och nämndordförande. Nämnden har inte några presidiemöten på grund 
av sin storlek. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än det som är 
föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär på så vis att 
man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa expedierats. Handlingar 
som expedieras i ärenden är protokollsutdrag och ärendeskrivelse.
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2.4.3 Den gemensamma beredningsprocessen
Nedan följer en genomgång av processen och av hur genomförandet av processens delar skiljer 
sig åt mellan nämnderna. Genomgången utgår från en samlad bild av dokumentationen som 
beskrivs i kapitel 2.3 och 2.4 och på uppgifter från intervjuade.

• Ärendet kommer in 
Ärenden upprättas på samma sätt hos nämnderna. Antingen så inkommer det en hand-
ling som föranleder att förvaltningen skapar ett ärende eller så upprättar förvaltningen 
ärendet som en del i verksamheten. 

• Registrering/diarieföring 
Även registrering sker på samma sätt av nämnderna. Det förekommer att nämnder 
har en särskild registrator men vanligast är att nämndsekreteraren också är registrator. 
Ärenden upprättas i Ciceron med undantag från de nämnder som också använder andra 
verksamhetssystem i sin myndighetsutövning, exempelvis ByggR och Ecos. I dessa fall 
kan verksamhetsinitierade ärenden upprättas i ett av dessa system för att sedan överföras 
till Ciceron. 

• Ärendefördelning 
Inkommande ärenden fördelas hos alla nämnder av registrator/nämndsekreterare. Vid 
rutinärenden kan dessa fördelas direkt till handläggarnivå. 

• Politisk avstämning 
Den gemensamma rutinen anger att det ska göras en politisk avstämning i beredningens 
inledande skede för att ”stämma av inriktningen för beslutsunderlaget”.67 Av Stadens 
nämnder har tre nämnder en rutin för formell avstämning med nämndens ordförande. 
Avstämningen sker genom en ordförandeberedning som man har före att handlingar 
skickas ut till presidiet. Flera intervjuade uppger att det inte finns någon politisk avstäm-
ning som en del i den formella processen däremot att det kan ske avstämning utan att de 
intervjuade är medvetna om det. Flera intervjuade uppger också att nämndordförande 
stämt av stora ärenden och ärenden som pågått under längre tid med förvaltningschef 
under beredningsprocessen av dessa. 

• Handläggarens beredning 
Handläggarnas arbete med att ta fram underlag sker enligt de intervjuade med ett stort 
mått av oberoende och så gott som utan interaktion med förtroendevalda. Dock anger 
många intervjuade att handläggare i någon utsträckning vet vilken politisk majoritet 
man skriver för vilket uppges kunna påverka innehållet i ärendeskrivelsen. Flera av de 
intervjuade påtalade att det finns, inom förvaltningarna, en uppfattning om att skrivel-
sen är ett politiskt dokument som ägs av politikerna i majoriteten.  
En processdel inom de flesta förvaltningar beredningsprocess är godkännande av 
handlingar före presidiet. Hos dessa förvaltningar inhämtas detta godkännande av både 
ordförande och förvaltningschef. Enligt den gemensamma rutinen behövs dock bara 
godkännande av förvaltningschefen eftersom nämndordföranden enligt rutinen redan 
stämd av ärendet vid inledningen av handläggarens beredning. 

• Ärendeberedning med presidiet 
Vid presidiemötet hos elva av 15 nämnder deltar nämndsekreteraren i mötet. Vid 13 av 
nämndernas presidiemöten förs inte protokoll. 

67 Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder, Stadsledningskansliet, fastställd 6 maj 2019
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• Kallelse med föredragningslista och beslutsunderlag skickas till nämnden 
De intervjuade nämndsekreterarna uppger att presidiemötet sällan beslutar att änd-
ringar ska göras i handlingar. Möjligen kan mindre justeringar göras i text. 

• Sammanträdet 
Mötesordningen under nämndsammanträden är i alla nämnder lika och utgår, precis 
som Kommunstyrelsen, från de regler som styr Kommunfullmäktige.

• Expediering 
Efter mötet anslår nämndsekreteraren protokollet digitalt och publicerar det på 
webbplatsen. Nämnder med personuppgifter i protokoll rensar dessa före anslag och 
publicering. Alla nämnder utom en expedierar ärendeskrivelsen tillsammans med proto-
kollsutdrag. Ett par av nämnderna expedierar endast skrivelsen inom Staden.

• Arkivering 
Ärendet avslutas och handlingar arkiveras. Det framkommer under intervjuer att 
nämndsekreterarrollen inom verksamhetssystemet Ciceron har behörighet att återstarta, 
öppna och ändra diarieförda och arkiverade handlingar utan ytterligare godkännande. 
Detta gäller nämndsekreterarens egen nämnds diarium.

2.4.4 Stadsrevisionens iakttagelser av ärendeberedning i  
Borås Stads nämnder 
Det mönster som framträder vid granskningen av nämndernas beredningsprocesser är att det finns 
två huvudtyper av beredningsprocesser. En första typ som innebär en avstämning med nämn-
dordförande när handlingar är klara och i vissa fall under beredningsarbetet. Den första typen 
följer rutinen för gemensam beredningsprocess i större utsträckning. De nämnder som kan sägas 
använda denna modell är Arbetslivsnämnden, Fritid- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgs-
nämnden, Kulturnämnden, Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska nämnden, 
Vård- och äldrenämnden och Överförmyndarnämnden.

Den andra typen av beredningsprocess är den som avviker mer från dokumentet gemensam 
beredningsprocess. Avvikelser från den gemensamma processen avser bl.a. att nämnden har 
tjänsteskrivelser, ingen politisk avstämning under beredningsprocessen och att handlingar inte 
ändras efter att dessa expedierats. Nämnder som faller under denna kategori är Miljö- och kon-
sumentnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden.

Om Borås Stads nämnders beredningsprocesser ska sammanfattas i ett och samma flödess-
chema blir resultatet att fem av tio delar i processen varierar mellan nämnderna. En nämnd 
kan t.ex. ha sex av de tio delarna medan en annan har alla tio delarna i sin process. De delar 
där processen varierar är avseende avstämning med nämndordförande hur ärendet ska beredas, 
Sammanställning av ärendelista och utskick till nämndordförande och nämndpresidium, nämnd-
presidiets beredning och justering efter presidiets önskemål. 

I nämndernas processer ingår att förvaltningschef gör någon form av avstämning med nämn-
dordföranden i vissa ärenden om hur ärendet ska beredas. I de flesta fall sker ingen inledande 
politisk avstämning, istället kan det vara olika variationer på avstämning mellan handläggare, 
handläggarens chef och förvaltningschef.

Av lathunden för arbete i ärendehanteringssystemet Ciceron framgår att Borås Stads ärende-
skrivelser kan vara registrerade som utkast tills att de färdigställs efter nämndens sammanträde. 
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Ändringar kan på så vis göras för att beslutsförslaget i skrivelsen ska stämma överens med det 
faktiska beslut som nämnden fattar. Detta innebär att man genom publicering på hemsidan 
expedierar handlingar man inte diariefört. En sådan process innebär att det förekommer skri-
velser i samma ärende med olika beslutsförslag beroende på om de expedierats före eller efter 
nämndens sammanträde. 

Stadsrevisionen kan konstatera att de förhållanden som framkommer avseende expediering 
strider mot tryckfrihetsförordningens bestämmelser om när handlingar ska anses upprättade. 
Förhållandena innebär även avvikelser från arkivlagens bestämmelser och Borås Stads Arkivregler 
om tillgång till allmänna handlingar samt förutsättningar för gallring av allmänna handlingar.

I praktiken expedierar nästan samtliga nämnder alltid ärendeskrivelsen tillsammans med ett 
protokollsutdrag. Vid expediering inom Borås Stad väljer dock vissa nämnder att endast expe-
diera ärendeskrivelsen.

Det har under 2017 förts fram förslag om att införa tjänsteskrivelser som en del av en gemensam 
ärendeberedningsprocess i Borås Stad. Senare under samma år utgick tjänstemannadirektiv till 
samtliga förvaltningschefer om att beslut saknas omkring användningen av tjänsteskrivelser och 
att den traditionella beredningsmodellen gäller i Borås Stad.

Ärendeskrivelser upprättas i tolv av 14 nämnder i enlighet med den mall som finns i Ciceron. 
Ärendeskrivelserna undertecknas i dessa nämnder av både nämndens ordförande och förvaltnings-
chef i enlighet med ärendesystemets dokumentmall. 2018 års granskning av Kommunstyrelsen 
ärendeberedning visar att hanteringen av underlagen på detta sätt skapar en sammanblandning 
av faktaunderlag och politiska synpunkter i ärendeskrivelserna och att det då inte är tydliggjort 
vem som har författat underlaget och i vilken roll.  

Två av Borås Stads nämnder, Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden 
använder sig systematiskt av tjänsteskrivelser som en del av ärendens beredning. 

Sammanfattningsvis konstaterar Stadsrevisionen att när en nämnd följer de instruktioner som 
ges i dokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder innebär det:

• avsteg från lagstiftarens intentioner avseende tjänstepersoners saklighet, oberoende och 
allsidiga belysning inom ärendeprocessen

• avsteg från lagstiftarens intentioner avseende en transparent ärendeprocess. Detta genom 
sammanblandning av faktaunderlag och politiska synpunkter i ärendeskrivelserna där 
det inte är tydliggjort vem som har författat underlaget och i vilken roll  

• avsteg från bestämmelser om hanteringen av allmänna handlingar i tryckfrihetsförord-
ningen

• bristande transparens genom att protokollsutdrag inte ska expedieras externt och att 
eventuella reservationer och särskilda yttranden aldrig ska tillföras vid extern expedie-
ring 
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3 STADSREVISIONENS BEDÖMNINGAR 
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Utgångspunkten i 
granskningen är följsamhet mot lagstiftning och lokala styrdokument. Syftet med granskningen 
är att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstift-
ningens krav. 

För att nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige ska ha ett tillförlitligt underlag 
ska, med ett par undantag, förslag till beslut beredas före beslutsfattande. För att tillgodose lag-
stiftningens krav och intentioner i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, kommunallagen 
och förvaltningslagen krävs en reglering av ärendens beredning som är tydlig och transparent 
för både förtroendevalda och anställda inom förvaltningen men även för kommunens invånare. 
Förtroendevalda och invånare ska kunna veta att framtagna beslutsunderlag är sakliga, opartiska 
och baserade på professionell sakkunskap och en allsidig belysning av de aktuella områdena. De 
kommunala beslutsprotokollen ska sedan tydligt dokumentera de förtroendevaldas bedömningar 
och ställningstaganden. En sådan ordning borgar för rättssäkerhet inom den kommunala för-
valtningen och är av stor vikt för demokratin, möjligheten att fatta välgrundade beslut och för 
förtroendet för den kommunala verksamheten. 

Stadsrevisionen granskade under 2018 Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad 
och den sammanfattande bedömningen var att bristerna inom området var så betydande att 
Kommunstyrelsens ärendeberedning inte kunde ses som ändamålsenlig. Kommunstyrelsen 
behövde, enligt Stadsrevisionens bedömning, upprätta en tydlig och transparent ärendebe-
redningsprocess som klargjorde rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. 
Kommunstyrelsen behövde även säkerställa att beredningsunderlagen var sakliga, opartiska, 
baserade på professionell sakkunskap och att de omfattade en allsidig belysning av de aktuella 
områdena. Åtgärderna bedömdes som väsentliga för att säkerställa en ärendeberedningsprocess 
som levade upp till lagstiftningens intentioner. 

Granskningsresultaten från 2018 är i delar även aktuella i innevarande granskning av övriga 
nämnders ärendeberedning.

Granskningen visar att ärendeberedningsprocesserna i Borås Stads nämnder ser olika ut. 
Skillnaderna beror i stora delar på praktiska förutsättningar hos respektive förvaltningsorga-
nisation. Ingen granskad nämnd har fattat beslut om hur ärendeberedningen till nämnden 
ska eller bör gå till. Granskningen visar också att det finns ett centralt framtaget dokument på 
förvaltningsnivå - Gemensam ärendeprocess, Borås Stads nämnder – som syftar till att styra 
nämndernas ärendeberedning. Dokumentet avviker från den nomenklatur som ska gälla för 
Borås Stads styrande dokument, det har inte fastställts av rätt instans och följsamhet mot dess 
innehåll innebär i betydande delar avsteg från tillämplig lagstiftning.

Styrande dokument avseende ärendeberedning
Det finns i kommunallagen inte några krav på kvaliteten på ärendens beredning, utan det är 
nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige som avgör om beredningen ger ett 
tillräckligt underlag för att fatta beslut. Nämnderna fattar beslut som rör förvaltningen och i 
frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i 
frågor som Kommunfullmäktige har delegerat till dem. Nämndernas verksamhet ska bedrivas i 
enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige bestämt. 

Det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad anger 
att det är nämndens ordförande som ska se till att de ärenden nämnden behandlar är tillräckligt 
beredda och har ett förslag till beslut. Reglementet slår också fast att nämnder ska vidta åtgärder 
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i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna 
ska avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra 
myndigheter.

De nämndspecifika reglementena anger i sin tur vilka särskilda uppdrag, ansvar och uppgifter 
nämnderna har. I Kommunstyrelsens reglemente framgår att Kommunstyrelsen genom sin över-
gripande ledningsfunktion ska leda och samordna bland annat utveckling av den kommunala 
demokratin och samspel mellan politik och förvaltningar. Delegationen från Kommunfullmäktige 
till Kommunstyrelsen omfattar inte beslutsfattande avseende ärendeberedning eller andra inre 
arbetsformer i övriga nämnder.

Kommunfullmäktige har i reglementen eller andra styrande dokument inte angett någon övrig 
styrning för hur nämndernas ärendeberedning ska gå till eller delegerat beslutsmandat avseende 
en gemensam ärendeberedningsprocess.  

Stadsrevisionens bedömning blir med utgångspunkt i ovanstående att varje nämnd själv har 
ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, upprätta de arbetsformer som 
behövs när det gäller ärendens beredning. Detta innebär att nämnden ska besluta om sin egen 
ärendeberedningsprocess. Ska en gemensam ärendeberedningsprocess upprättas för Borås Stads 
nämnder ska den enligt Stadsrevisionens bedömning beslutas antingen av samtliga nämnder var 
för sig eller av Kommunfullmäktige. 

Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder 
I början av 2019 fastställdes dokumentet Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämn-
der av Stadsledningskansliet. Dokumentets syfte anges vara att skapa en samsyn bland Borås 
Stads nämnder för att ge förtroendevalda förutsättningar att fatta beslut på liknande grunder i 
Staden. Dokumentet anges också ha som syfte att fastslå en gemensam process som vänder sig 
till förvaltningschefer, nämnders presidium, handläggare samt nämndsekreterare. Den gemen-
samma beredningsprocessen har beslutats och fastställts av kommunchefen och intervjuade vid 
Stadsledningskansliet ger uttryck för att dokumentet ska ses som en praktisk vägledning för 
nämndsekreterare och andra tjänstepersoner. Dokumentet följer inte de anvisningar som finns 
i Borås Stads riktlinjer för styrdokument. 

Granskningen visar att följsamhet mot den gemensamma ärendeprocessen medför en rad olika 
avsteg från tillämplig lagstiftning om den följs i sin helhet. Politisk styrning av inriktning på 
beredningen riskerar att påverka tjänstepersoners saklighet, oberoende och allsidiga belysning 
inom ärendeprocessen. Sammanblandning av politiska synpunkter och tjänstepersoners faktau-
nderlag i ärendeskrivelser leder till bristande transparens genom att det inte framgår vem som 
har författat skrivelser och i vilken roll.

I tryckfrihetsförordningens mening är en handling som skickas eller publiceras från en kommun 
att betrakta som en expedierad, upprättad handling som ska diarieföras. Diarieförda handlingar 
ska förvaras och bevaras i enlighet med arkivlagens bestämmelser. Den gemensamma berednings-
processen förordar att endast ärendeskrivelser ska expedieras externt efter nämndsammanträden. 
Protokollsutdrag ska hållas internt för egen del och eventuella reservationer eller särskilda ytt-
randen ska aldrig tillföras vid extern expediering. Detta innebär att ärendeskrivelser kan behöva 
ändras efter nämndsammanträden. Detta i de fall då nämnden fattar ett annat beslut än det 
ursprungliga beslutsförslaget. 

Den praktiska hanteringen av nämndhandlingar och protokoll sköts i Borås Stad genom diarie- 
och ärendehanteringssystemet Ciceron. Av lathunden för arbete i systemet framgår att Borås 
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Stads ärendeskrivelser kan vara registrerade som utkast tills att de färdigställs efter nämndens 
sammanträde. Samtidigt publicerar alla Borås Stads nämnder sina handlingar inför nämnd-
sammanträden på Borås Stads hemsida, vilket medför att de ska diarieföras. Detta innebär olika 
typer risker för avsteg gentemot lagstiftningens regler. 

Hanteringen medför risk för att upprättade och allmänna handlingar inte blir diarieförda som 
de ska. Om handlingarna ändå diarieförs i samband med publicering kan de behöva ändras efter 
nämndssammanträdet i det fall nämnden har fattat ett annat beslut än beslutsförslaget. Det 
finns då risk för att ändringar genomförs i en upprättad allmän handling vilket är att betrakta 
som gallring. Gallring får endast ske i enlighet med arkivlagens bestämmelser. Följsamhet gent-
emot ovan bestämmelser leder i dessa omständigheter till ytterligare en risk - att det finns två 
delvis olika ärendeskrivelser i samma ärende beroende på om skrivelsen upprättats före eller efter 
nämndens sammanträde. Enligt Stadsrevisionens bedömning kan detta i förekommande fall 
försvåra utomståendes insyn i ärendet samtidigt som det innebär administrativt merarbete för 
den berörda förvaltningen. 

Sammantaget finns enligt Stadsrevisionens bedömning betydande brister i dokumentet 
Gemensam ärendeprocess – Borås Stads nämnder. Dokumentet har inte beslutats av någon 
nämnd eller Kommunfullmäktige. Följsamhet gentemot den gemensamma beredningsproces-
sen innebär stora avsteg från regler och intentioner i tillämplig lagstiftning. Samtidigt visar 
granskningen att dokumentet fått olika grad av styrande effekter på ärendeberedningsprocessen 
i Borås Stads nämnder. 

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
Granskningen visar att ärendeberedningsprocesserna i Borås Stads nämnder ser olika ut 
i flera avseenden. I granskningen konstateras att det finns variationer i nämndernas ärende-
beredningsprocesser gällande förekomsten av fem av tio processteg. Nämndernas arbetsformer 
inom respektive processteg visar också på skillnader. De flesta nämnderna har olika former av 
interna processbeskrivningar, lathundar eller tidsscheman som stöd för just sin ärendebered-
ningsprocess. 

Trots de skillnader som finns visar granskningen att det går att urskilja två huvudsakliga typer 
av ärendeberedningsprocesser hos Borås Stads nämnder. Den första huvudtypen följer i större 
omfattning dokumentet Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder. Dessa processer 
medför i varierande grad politisk avstämning före och under beredningsarbetet och avstämning 
med nämndsordförande inför nämndsammanträde. Dessa nämnder använder sig också av doku-
mentmallen för ärendeskrivelser i Ciceron vilket innebär att både nämndens ordförande och 
förvaltningschef skriver under ärendeskrivelser. Sammantaget sker detta i 13 av de granskade 
nämnderna. I en del av dessa nämnder förekommer det att man ändrar i ärendeskrivelser efter 
nämndsammanträden och att utskickade förslag inför sammanträden inte är upprättade och 
registrerade i diariesystemet trots att handlingarna är att betrakta som expedierade. De flesta 
nämnderna expedierar regelmässigt protokollsutdrag, ärendeskrivelse och andra underlag efter 
mötet.

De nämnder som kan sägas använda denna modell är Arbetslivsnämnden, Fritid- och 
folk hälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxen-
utbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, Lokal-
försörjningsnämnden, Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska nämnden, Vård- och 
äldrenämnden och Överförmyndarnämnden.

Den andra typen av beredningsprocess är den som avviker mer från dokumentet Gemensam 
beredningsprocess – Borås Stads nämnder. Dessa nämnder har inga politiska avstämningar före 
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eller under ärendens beredning. De har inte heller avstämning före utskick till presidie- eller 
nämndsammanträden. Dessa nämnder använder sig också systematiskt av tjänsteskrivelser som 
en del av ärendeberedningen. Tjänsteskrivelser, protokollsutdrag och andra underlag expedieras 
till berörda efter nämndsammanträdet. Dessa nämnder ändrar inte skrivelser efter nämndens 
sammanträden. Nämnder som ingår i denna kategori är Miljö- och konsumentnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Stadsrevisionen bedömer med utgångpunkt i ovanstående att förtroendevalda i Borås Stad har 
olika förutsättningar när beslut ska fattas. Borås Stad saknar beslutade regler och riktlinjer 
för hur ärendeberedningsprocesser i Borås Stads nämnder ska och bör gå till. Stadsrevisionen 
bedömer att merparten av de granskade nämnderna gör olika former av avsteg från tillämplig 
lagstiftning och dess intentioner. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de skulle ha 
varit om samtliga nämnder fullt ut följt de instruktioner som anges i dokumentet Gemensam 
beredningsprocess - Borås Stads nämnder.

Granskade nämnder, med undantag för Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsument-
nämnden, bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess. Berörda nämnder 
behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. De behöver vidare säkerställa att 
beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en professionell sakkunskap och att de 
omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena. Hanteringen av allmänna handlingar i 
samband med expediering behöver ses över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav uppfylls. 

Stadsrevisionen bedömer vidare att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav inom 
området, behöver upprätta rutiner och processbeskrivningar som tydliggör nämndens ären-
deberedningsprocess. Detta kan enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i 
form av en gemensam beredningsprocess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör 
i Stadsrevisionens mening hållas samman av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog 
med samtliga nämnder och förvaltningar. Gemensamma vägledande principer och bestämmelser 
för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av 
Kommunfullmäktige.

Sammanfattande bedömning
Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, 
upprätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Nämndernas ärendeberedning i Borås Stad varierar i stor utsträckning och Stadsrevisionen bedö-
mer att förtroendevalda i Borås Stad därmed har olika förutsättningar när beslut ska fattas. 
Borås Stad saknar beslutade regler och riktlinjer för hur ärendeberedningsprocesser i Borås Stads 
nämnder ska och bör gå till. Stadsrevisionen bedömer att merparten av de granskade nämn-
derna gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner inom området. 
Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de skulle ha varit om samtliga nämnder fullt ut 
följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås 
Stads nämnder.

Granskade nämnder, med undantag för Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsument-
nämnden, bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess. Berörda nämnder 
behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. De behöver vidare säkerställa att 
beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en professionell sakkunskap och att de 
omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena. Hanteringen av allmänna handlingar i 
samband med expediering behöver ses över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav uppfylls.
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Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och inten-
tioner inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. 
Detta kan enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam 
beredningsprocess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening 
hållas samman av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och 
förvaltningar. Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i 
Borås Stad ska enligt Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Andreas Ekelund
Revisionschef

Samuel Kaufman
Kommunal revisor, Granskningsledare
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prop. 2016/17:180; En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag

prop. 2016/17:180:60, Lagrådsremiss; En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag

SOU 2015:24; En kommunallag för framtiden

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – Kommentus; Kommunallagen med kommentarer 
och praxis, 2011

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL); Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och 
tjänstemän, 2012

Strömberg, Håkan & Lundell, Per; Allmän förvaltningsrätt, 2018

von Essen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014

von Essen, Ulrik; Förvaltningsrättens grunder 2018
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Internetkällor
Borås Stad, Stadsrevisionen, Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad, 2019 
https://www.boras.se/download/18.4be120bc16b458ebf2c166d2/1560413803445/
Rapport_%C3%A4rendeberedning.pdf

Borås Stads intranät för anställda:

Borås Stad; Utbildning för nämndsekreterare, Utbildningsmaterial: 
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharen-
dehantering/utbildningfornamndsekreterare.4.100557bb1610d50b15e9ccd7.html

Borås Stad; Utbildning för handläggare Utbildningsmaterial, 
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocha-
rendehantering/utbildningforhandlaggare.4.72421644160dbaf3595d2750.html 

Borås Stad; Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder, 2019-05-06:

https://intranet.boras.se/download/18.5c09fa0516a59d42b0283538/1557474140347/
Gemensam%20beredningsprocess%20%20Bor%C3%A5s%20Stads%20n%C3%A4mnder%20
-%20rutin.pdf

Övriga Internetkällor: 
Ärendehandbok Malmö stad 2015: 
https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/miljonamnden/mote-
2019-01-22/agenda/ksau-2018-12-05-ss-705-arendehandbokenpdf-1?downloadMode=open

Ärendehandbok Åtvidabergs kommun 2017: 
https://www.atvidaberg.se/download/18.2c56d3b7165814b097f635e-
e/1535980692608/%C3%84rendehandbok%20-%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20doku-
ment-%20och%20%C3%A4rendehantering,%20antagen%20av%20KF%202017-10-25%20
%C2%A7%2095.pdf

Ärendehandbok Norrköpings kommun 2017: 
https://www.norrkoping.se/download/18.3bee233915cafae54f8513/1498480324466/arende-
handbok.pdf

Ärendehandbok Linköpings kommun 2016: 
https://www.linkoping.se/contentassets/64ec7e792990434aae88ecfc3259162c/linkopings-kom-
muns-arendehandbok.pdf?4a5e1f

Ärendehandbok Botkyrka kommun, inte daterad: 
https://docplayer.se/11590777-Botkyrka-kommuns-arendehandbok.html

Ärendehandbok Kumla kommun, inte daterad: 
https://www.kumla.se/download/18.f36d14315437bafd79ca78/1465883166160/Kumla%20
kommuns%20%C3%A4rendehandbok.pdf

Intervjuer

https://www.boras.se/download/18.4be120bc16b458ebf2c166d2/1560413803445/Rapport_%C3%A4rendeberedning.pdf
https://www.boras.se/download/18.4be120bc16b458ebf2c166d2/1560413803445/Rapport_%C3%A4rendeberedning.pdf
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/utbildningfornamndsekreterare.4.100557bb1610d50b15e9ccd7.html
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/utbildningfornamndsekreterare.4.100557bb1610d50b15e9ccd7.html
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/utbildningforhandlaggare.4.72421644160dbaf3595d2750.html
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/utbildningforhandlaggare.4.72421644160dbaf3595d2750.html
https://intranet.boras.se/download/18.5c09fa0516a59d42b0283538/1557474140347/Gemensam%20beredningsprocess%20%20Bor%C3%A5s%20Stads%20n%C3%A4mnder%20-%20rutin.pdf
https://intranet.boras.se/download/18.5c09fa0516a59d42b0283538/1557474140347/Gemensam%20beredningsprocess%20%20Bor%C3%A5s%20Stads%20n%C3%A4mnder%20-%20rutin.pdf
https://intranet.boras.se/download/18.5c09fa0516a59d42b0283538/1557474140347/Gemensam%20beredningsprocess%20%20Bor%C3%A5s%20Stads%20n%C3%A4mnder%20-%20rutin.pdf
https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/miljonamnden/mote-2019-01-22/agenda/ksau-2018-12-05-ss-705-arendehandbokenpdf-1?downloadMode=open
https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/miljonamnden/mote-2019-01-22/agenda/ksau-2018-12-05-ss-705-arendehandbokenpdf-1?downloadMode=open
https://www.atvidaberg.se/download/18.2c56d3b7165814b097f635ee/1535980692608/%C3%84rendehandbok%20-%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20dokument-%20och%20%C3%A4rendehantering,%20antagen%20av%20KF%202017-10-25%20%C2%A7%2095.pdf
https://www.atvidaberg.se/download/18.2c56d3b7165814b097f635ee/1535980692608/%C3%84rendehandbok%20-%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20dokument-%20och%20%C3%A4rendehantering,%20antagen%20av%20KF%202017-10-25%20%C2%A7%2095.pdf
https://www.atvidaberg.se/download/18.2c56d3b7165814b097f635ee/1535980692608/%C3%84rendehandbok%20-%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20dokument-%20och%20%C3%A4rendehantering,%20antagen%20av%20KF%202017-10-25%20%C2%A7%2095.pdf
https://www.atvidaberg.se/download/18.2c56d3b7165814b097f635ee/1535980692608/%C3%84rendehandbok%20-%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20dokument-%20och%20%C3%A4rendehantering,%20antagen%20av%20KF%202017-10-25%20%C2%A7%2095.pdf
https://www.norrkoping.se/download/18.3bee233915cafae54f8513/1498480324466/arendehandbok.pdf
https://www.norrkoping.se/download/18.3bee233915cafae54f8513/1498480324466/arendehandbok.pdf
https://www.linkoping.se/contentassets/64ec7e792990434aae88ecfc3259162c/linkopings-kommuns-arendehandbok.pdf?4a5e1f
https://www.linkoping.se/contentassets/64ec7e792990434aae88ecfc3259162c/linkopings-kommuns-arendehandbok.pdf?4a5e1f
https://docplayer.se/11590777-Botkyrka-kommuns-arendehandbok.html
https://www.kumla.se/download/18.f36d14315437bafd79ca78/1465883166160/Kumla%20kommuns%20%C3%A4rendehandbok.pdf
https://www.kumla.se/download/18.f36d14315437bafd79ca78/1465883166160/Kumla%20kommuns%20%C3%A4rendehandbok.pdf
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Intervju med medarbetare 1 vid Miljöförvaltningen      2019-09-09

Intervju med medarbetare 2 vid Förskoleförvaltningen     2019-09-16

Intervju med medarbetare 3 och 4 vid Grundskoleförvaltningen  2019-09-16

Intervju med medarbetare 5 vid  
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen      2019-09-16

Intervju med medarbetare 6 vid Fritids- och folkhälsoförvaltningen   2019-09-23

Intervju med medarbetare 7 vid Samhällsbyggnadsförvaltningen    2019-09-23

Intervju med medarbetare 8 vid Tekniska förvaltningen     2019-09-23

Intervju med medarbetare 9 vid Arbetslivsförvaltningen     2019-09-30

Intervju med medarbetare 10 vid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen   2019-09-30

Intervju med medarbetare 11 vid Sociala omsorgsförvaltningen  2019-09-30

Intervju med medarbetare 12 vid Vård och äldreförvaltningen   2019-09-30

Intervju med medarbetare 13 vid Överförmyndarenheten    2019-09-30

Intervju med medarbetare 14 vid Lokalförsörjningsförvaltningen   2019-10-02

Intervju med medarbetare 15 vid Serviceförvaltningen    2019-10-07

Intervju med medarbetare 16 vid Stadsledningskansliet    2018-10-07

Intervju med medarbetare 17 vid Kulturförvaltningen    2019-10-21

Intervju med medarbetare 18 vid Stadsledningskansliet    2020-02-04
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Bilaga 1.

Figur 1 Gemensam ärendeberedningsprocess
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Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
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boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ulrika Johansson 
Handläggare 
033 355224 
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Datum 

2020-09-21 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2020-00230 1.1.3.1 
 

  

 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 

SoL Kvartal 2 2020 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna statistikrapport avseende ej 

verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen till och med den 

30 juni 2020.              

Ärendet i sin helhet 

Vård- och äldrenämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen 

som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Rapportering ska ske 

en gång per kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt 

och sedan verkställs, ska nämnden anmäla det till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO). Rapporteringen till IVO görs av förvaltningens utsedda 

rapportör.  

Vård- och äldrenämnden ska också till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen 

lämna statistikrapporter över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 

Socialtjänstlagen som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. I 

rapporten ska nämnden ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 

lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i 

rapporterna ska vara avidentifierade.                  

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL Kvartal 2 2020                       

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2020-09-16 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen  

2. Stadsrevisionen  
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Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Vård- och äldrenämnden 
Christina Lindén 
 

  

Datum 2020-08-20  

 
 
 

 

 

 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 
kap.1 § SoL från 1 april t.o.m. den 30 juni 2020 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL från 1 april t.o.m. den 30 juni 2020 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda be-
slut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 872      K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 392 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 384 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 354 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 299 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 299 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 293 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 286 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 256 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 251 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 229 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 207 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 204 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 203 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 201 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 169 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 165 M 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL från 1 april t.o.m. den 30 juni 2020 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda be-
slut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 165       K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 161 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 152 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 147 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 141 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 124 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 123 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 120 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 113 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 97 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 91 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 90 M 

VÄF Myndighet  X Dagverksamhet 126 K 

VÄF Myndighet  X Hemtjänst 90 M 
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Analys 
 
Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad, har 31 beslut som inte verkställts inom tre månader, 
vilket är nio mer än föregående period (22). Av dessa gäller 29 beslut insatsen vård- och om-
sorgsboende, ett dagverksamhet och ett hemtjänst. 
 
Antalet ej verkställda beslut på vård- och omsorgsboende har ökat sedan föregående kvartal, 
det är dock viktigt att känna till att alla har erbjudits en plats inom tre månader. Anledningen 
till att besluten inte har blivit verkställda handlar om att den enskilde tackar nej till erbjuden 
plats av olika anledningar, nedan beskrivna inom tre olika kategorier: 
 

 Främsta anledningen till att ett beslut inte verkställs är att brukare och/eller anhöriga 
har specifika önskemål om ett särskilt boende. Under 2019 och in på 2020 har det varit 
hög beläggning på boendena, viket gjort det svårare att vid första erbjudandet tillmö-
tesgå de personer som endast hade ett specifikt önskemål. För de som angett flera bo-
endealternativ har det varit enklare att tillmötesgå. Boendeplaneringen, som ansvarar 
för att förmedla lediga lägenheter, ser tydliga mönster i önskemålen. Vissa boen-
den/områden har högre efterfrågan medan andra har mycket liten efterfrågan.  

 

 Brukaren och/eller anhöriga anser att det trots allt fungerar bra med hemtjänst/andra 
insatser och vill avvakta flytt till vård- och omsorgsboende trots sitt bifallsbeslut på bo-
ende. Dessa står då kvar i kön och rapporteras som ej verkställt (kommunen har dock 
gjort vad som åligger dem då erbjudandet om plats skett inom tre månader). I dessa fall 
söker biståndshandläggaren regelbundet upp brukarna och undersöker hur vårdbeho-
vet ser ut och för även i förekommande fall dialogen om ett återtagande av ansökan.  

 

 En tredje grupp har tillkommit sedan covid-19 började spridas i samhället under våren 
och det är personer som tackar nej till erbjudande på grund av oro att bli smittade eller 
med anledning av att inte få ta emot besök av anhöriga efter inflytt till boendet. Det 
omvända finns också och det är brukare/anhöriga som tackar nej på grund av egen för-
kylning (orkar/kan inte titta på erbjuden plats alternativt vill avvakta med att flytta tills 
de är friska). Inom denna kategori finns även de två icke verkställda besluten inom 
hemtjänst respektive dagverksamhet. 

 

 
Christina Lindén 
Enhetschef 
VÄF Myndighet 
Borås Stad 
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501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Hedenlund 
Handläggare 
033 358319 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-09-21 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2020-00224 2.2.2.2 
 

  

 

Gallring av pappershandlingar efter skanning till 

verksamhetssystemet VIVA 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att inkommande pappershandlingar, som 

tillhör ett ärende i verksamhetssystemet VIVA, skannas för att därefter gallras. 

Innan gallringen kan verkställas ska förvaltningen ha säkerställt att:  

- Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt 

Stadsarkivets anvisningar.  

- Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av 

betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa 

autenticiteten.Kontroll har gjorts att gallringen inte möter hinder i 

lagstiftning eller påverkar informationens bevisvärde.  

Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som 

inkommit till myndigheten från och med den 1 januari 2021. 

Sammanfattning 

Borås Stad bedriver sedan en tid tillbaka ett projekt som syftar till att möjliggöra 

digital arkivering från verksamhetssystemet VIVA till kommunens e-arkiv. För 

att effektivisera och kvalitetssäkra informationshanteringen är avsikten att man i 

VIVA ska ha en helt digital handläggningsprocess, från det att ett ärende 

initierats till att det arkiveras.  

Även om kommunens handläggning till största del redan idag är digital 

inkommer handlingar från privatpersoner, myndigheter, organisationer och 

företag i pappersform. För att kunna få en standardiserad handläggningsprocess 

som är helt digital önskar Borås Stad därför att skanna inkommande 

pappershandlingar och ersätta dem med en digital handling i VIVA.                 

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 

Borås Stad bedriver sedan en tid tillbaka ett projekt som syftar till att möjliggöra 

digital arkivering från verksamhetssystemet VIVA till kommunens e-arkiv. För 

att effektivisera och kvalitetssäkra informationshanteringen är avsikten att man i 

VIVA ska ha en helt digital handläggningsprocess, från det att ett ärende 

initierats till att det arkiveras.  
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Även om kommunens handläggning till största del redan idag är digital 

inkommer handlingar från privatpersoner, myndigheter, organisationer och 

företag i pappersform. För att kunna få en standardiserad handläggningsprocess 

som är helt digital önskar Borås Stad därför att skanna inkommande 

pappershandlingar och ersätta dem med en digital handling i VIVA.   

Förutsättningar  

Allmänna handlingar ska bevaras i ursprungligt skick. Det betyder att de 

normalt bevaras och hanteras i det format de inkommer eller upprättas i. 

Pappershandlingar bevaras i pappersform och elektroniska handlingar i 

elektroniskt skick. Överföring till annat medium, där den ursprungliga 

handlingen förstörs, som medför informationsförlust, förlust av möjliga 

sammanställnings- och sökmöjligheter samt förlust av möjligheterna att 

fastställa handlingens äkthet är i juridisk mening gallring, vilket kräver ett 

myndighetsbeslut om att gallring får ske. 

Även om IT-vård och Omsorg, i sin roll som förvaltningsorganisation, ansvarar 

för VIVA och för att nödvändig funktionalitet finns rörande bevarande och 

gallring, är respektive myndighet som använder systemet, ansvarig för den 

information man hanterar i VIVA. Det medför att det inte går att fatta ett 

kommunövergripande gallringsbeslut om att ersätta pappershandling med 

digital handling i VIVA, utan varje kommunal myndighet som nyttjar systemet 

måste fatta ett eget beslut om detta.  

Krav för att få gallra inkommande pappershandlingar 

Förutsättningarna för att kunna bevara information digitalt styrs i hög grad av 

hur informationen hanteras redan i källsystemet. Då Borås Stad avser att 

arkivera handlingarna från VIVA digitalt krävs att man, utöver den digitalt 

upprättade informationen, också standardiserar och kvalitetssäkrar skanningen 

av inkomna pappershandlingar.     

För att en kommunal myndighet, efter skanning och import av digital handling i 

VIVA, ska få gallra inkommen pappershandling krävs att nedanstående kriterier 

är uppfyllda: 

 

Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande.  

Det valda filformatet följer Stadsarkivets anvisningar för bevarandeformat. Det 

är myndighetens eget ansvar att kontinuerligt bevaka om det sker förändringar i 

vilka format som anses godkända för digitalt bevarande. 

 

Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av 

betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa 

autenticiteten.  

Myndigheten har etablerade rutiner och kontroller för att säkerställa att den 

skannade versionen är likalydande med ursprungshandlingen, att all information 

i handlingen finns med och går att tyda samt att myndigheten i övrigt följer 

Stadsarkivets anvisningar och tekniska krav för ersättningsskanning.  

 



Borås Stad 
  Sida 

3(3) 

 

 

Kontroll har gjorts att gallringen inte möter hinder i lagstiftning eller 

påverkar informationens bevisvärde. 

Myndigheten har säkerställt att gallringen inte bryter mot gällande lagstiftning 

eller påverkar handlingens bevisvärde och möjlighet att kunna styrka ett legalt 

förhållande. 

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2020-09-16.  

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering 

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Maria Rangefil 
Handläggare 
033 3537015 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-09-21 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2020-00232 1.1.3.1 
 

  

 

Delegation gällande upphandlingen Bemanning 

sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter  

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att delegera beslut angående tilldelning och 

avbrytande samt avtalstecknande gällande upphandlingen 2020-00071IN 

Bemanning sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till 

förvaltningschefen vid Vård- och äldre förvaltningen.        

Ärendet i sin helhet 

Upphandlingens syfte är att säkra det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret 

genom att täcka behovet av Bemanningstjänster.  

Uppdraget omfattar hemsjukvård i de enskilda hemmen (ordinärt boende) och i 

särskilda boendeformer för somatiskt sjuka, dementa, psykiskt 

funktionshindrade och funktionshindrade enligt LSS-lagstiftningen samt 

skolhälsovård. Specialkompetenser kan komma att efterfrågas som till exempel 

skolsköterska och psykiatrisköterska. 

Uppdragen avser främst korttidsbemanning och är fördelad på dag-, kväll-, och 

nattetid och är normalt aldrig kortare än heltidsdagar. Bemanning kan behövas 

vid akut och/eller planerad personalfrånvaro som inte kan lösas med 

traditionell rekrytering eller när egna resurser inte räcker till. Behovet är som 

störst under sommarmånaderna.      

Ramavtal avser att tecknas med beräknad avtalsstart 2021-01-11 och avtalslängd 

är fyra år.  

Följande kommuner har anmält sig till upphandlingen: 

- Herrljunga 

- Svenljunga 

- Ulricehamn 

- Vårgårda 

- Tranemo           

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2020-09-21 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Beslutet expedieras till 

1. Koncerninköp 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson  

Förvaltningschef 

 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Länsberg 
Handläggare 
033 353666 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-09-21 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2020-00233 1.1.3.1 
 

  

 

Anmälningsärenden 2020-09-21 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

1. FSG-protokoll 2020-08-19 

 

2. Svar på brev till politiker 2020-09-01 

Dnr  2140031 

 

3. Ansökan om mötesplats café 9:an 

Dnr 2020-00218 

 

4. Begäran om åtgärd med mera enligt 6 kap 6a§ arbetsmiljölagen 

Dnr 2020-00216 

 

5. Äldreombudets rapport 2019 

Dnr 2020-00086 

 

6. Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2020 

Dnr 2020-00235 

 

               

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Länsberg 
Handläggare 
033 353666 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-09-21 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2020-00234 1.1.3.1 
 

  

 

Delegationsbeslut 2020-09-21 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Delegationsbeslut 

1. Delegationslista Myndighet 

 

2. Delegationslista Myndighet under 65 år  

 

3. Delegationslista Bostadsanpassning  

 

4. Delegationslista HR 

 

5. Lex Sarah Utredning  

Dnr 2020-00138/2020-00139 

 

6. Lex Sarah Utredning 

Dnr 2020-00144 

 

7. Lex Sarah Utredning 

Dnr 2020-00175 

 

8. Lex Sarah Utredning 

Dnr 2020-00193 

 

9. Delegationsbeslut Öppna upp dagverksamheten på Bodagatan 36 

Dnr 2020-00229 

 

               

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson  

Förvaltningschef 
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