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Datum 

2019-11-26 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00260 1.1.3.1 

Månadsuppföljning oktober 2019 

Vård- och äldrenämndens beslut 

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

oktober 2019.      

Sammanfattning 

För perioden januari-oktober redovisas ett resultat på 40,0 mnkr jämfört med 

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

mnkr jämfört med tilldelat kommunbidrag 

För Centrala stödfunktioner prognostiseras ett resultat på 7,1 mnkr. 

Överskottet beror främst på vakanser samt på att avsatta medel för Projekt 

Trygghetshubb inte kommer att gå åt under 2019 på grund av att 

upphandlingen är överklagad vilket förskjuter hela projektet framåt i tiden. 

Prognosen för Myndighetsverksamheten beräknas till 27,7 mnkr. Plusresultatet 

för perioden beror främst på färre utförda hemtjänsttimmar än budgeterat.  

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

framtagna handlingsplanerna har inte gett den effekt som hade förväntats. 

Helårsprognosen för Vård- och omsorgsboende beräknas till noll. 

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

mnkr. Utfallet beror på flyttkostnader i samband med flytten från Norrbyskolan 

till Trandögatan 3. 

Totalt prognostiserar Förebyggande/IT ett överskott på 1,3 mnkr. Det 

beräknade resultatet härrör främst från IT-vård och omsorg på grund av att 

privata utförare har minskat betydligt och Viva-applikationen blev inte så 

kostsam som beräknat. 

Prognosen för Kost och vaktmästeri beräknas till -0,4 mnkr vid årets slut 

beroende på den kostnadsökning det nya livsmedelsavtalet beräknas innebära. 

Bufferten har, enligt beslut i VÄN i oktober, i sin helhet fördelats ut till 

verksamheterna för att användas till investeringar som kommer brukarna till 

del, t ex möbler till mötesplatser och restauranger, samt arbetsmiljöåtgärder för 

personalen, t ex lyftar på vård- och omsorgsboenden, arbetskläder och 

medicinutrustning. 
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1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamhetens nettokostnader 

  Nämndbudget 
Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
Avvikelse/

utfall 

Prognos    
avvikelse för 

helåret 

Centrala 
stödfunktioner 

113 525 93 965 77 043 16 922 7 100 

Politisk verksamhet 2 773 2 312 2 204 108 0 

Myndighet 863 319 680 104 654 480 25 624 27 700 

Insatser i ordinärt 
boende 

63 884 84 111 100 280 -16 169 -22 300 

Vård- och 
omsorgsboende 

16 170 21 010 11 414 9 596 0 

Hälso- och sjukvård 223 230 180 226 181 132 -906 -1 300 

Förebyggande/IT 51 391 43 303 38 832 4 471 1 300 

Kost och 
vaktmästeri 

10 808 9 114 8 713 401 -400 

Buffert 0 0 0 0 0 

Nettokostnad totalt 1 345 100 1 114 145 1 074 098 40 047 12 100 

Kommunbidrag 1 345 100     

Resultat efter 
kommunbidrag 

0    12 100 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Resultat jämfört med 
tillgängliga medel 

0    12 100 

      

Ackumulerat resultat      

Bufferten är fördelad ut på verksamheterna enligt beslut i VÄN den 29 oktober. 

2 Centrala stödfunktioner 

Ekonomi 

Verksamheten beräknar ett resultat på 7,1 mnkr vid årets slut. Det prognostiserade överskottet beror 
främst på vakanser inom enheterna för Ekonomi samt Kvalitet och utveckling, 2,9 mnkr samt på att 
avsatta medel för Projekt Trygghetshubb, 3,6 mnkr, inte kommer att gå åt under 2019 på grund av att 
upphandlingen är överklagad, vilket förskjuter hela projektet framåt i tiden. 

Kvalitet/medarbetare 

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

Ekonomi 

Verksamheten beräknas klara budgeten med ett nollresultat. 

Kvalitet 

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

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

4 Myndighet 

Ekonomi 

Myndighet redovisar ett utfall för perioden om 25,6 mnkr och prognostiserar ett plusresultat för 2019 
på 27,7 mnkr. Utfallet har under senaste månaden ökat med 4,0 mnkr med anledning av en intäkt från 
Migrationsverket samt färre utförda hemtjänsttimmar än budgeterat. Myndighetsprognosen för helår 
har dock minskat med 1,0 mnkr då hemtjänstens utförda timmar prognostiseras öka resterande 
månader av året. 

Verksamhetsposten hemtjänst redovisar för perioden ett plusresultat om 24,5 mnkr kronor och 
prognosen på helår är 29,8 mnkr. Aktuellt resultat beror dels på att Hemteamet inte har kommit upp i 
den utförda volym som myndighet budgeterat för samt att hemtjänsten inte utför myndighets beställda 
tid. Myndighets uppdrag i detta är att hela tiden eftersträva att brukaren beställning är så rätt som 
möjligt utifrån brukarens aktuella behov. För tillfället finns fyra aktiva LOV-företag och två nya företag 
är på gång att bli godkända för att få starta upp verksamhet i Borås. Då det numer är tillståndspliktigt 
att bedriva hemtjänst har alla nuvarande fyra företag ansökt om tillstånd till Inspektionen för vård och 
omsorg/IVO. Endast ett av företagen har hittills fått sitt beslut förmedlat av IVO vilket visade på 
avslag på grund av "brister i att bedriva företag". Företaget har nu överklagat IVOs beslut och under 
tiden som processen för överklagande pågår är företaget enligt övergångsbestämmelser tillåtna att 
bedriva verksamhet. 

Verksamhetsposten dagverksamhet för dementa följer budgeterad nivå och det är så gott som fullbelagt 
på dagverksamheten, både vad gäller de över och under 65 år. Insatsformen dagverksamhet är enligt de 
nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom en positiv insatsform både för den 
demenssjuka, men även för dess anhöriga som ges möjlighet till avlastning. 

Verksamhetsposten korttid respektive växelvård redovisar för perioden ett underskott om 0,8 mnkr och 
prognostiserar ett underskott med detsamma för helår. Detta är ett något förbättrat resultat sedan 
föregående månad då efterfrågan på korttidsplatser inte varit lika stor den senaste månaden som 
tidigare under året. Det har över tid varit ett hårt tryck på korttidsverksamheten vilket det finns flera 
orsaker till. Dels är det så gott som fullbelagt på alla vobo-enheter, dels går utskrivningarna från sjukhus 
snabbare än tidigare i och med den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård. Myndighets budget 2019 ligger på totalt 80 platser per månad. Förvaltningens tillgång på 
korttid- och växelvårdsplatser är 82 platser. 

Verksamhetsposten vobo redovisar för perioden ett plusresultat om 0,6 mnkr och en prognos på ett 
underskott med 0,2 mnkr på helår. Under sommaren har antalet vobo-beslut och placeringar ökat, 
vilket varit en tendens under de senaste somrarna. Nämnden räknar dock med en någorlunda utjämning 
under kommande vinter. 
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Kvalitet 

Äldreomsorgens myndighet arbetar sedan några år processorienterat, dels med en processorganisation, 
dels utifrån en kvalitetssäkrad myndighetsprocess. Utifrån de politiska riktlinjer som finns har 
vägledningar arbetats fram tillsammans med medarbetarna för att uppnå en jämlik, jämställd och 
likvärdig biståndshandläggning, utifrån individuella bedömningar och en skälig levnadsnivå. Under året 
gör myndighet egenkontroller som ett led i förvaltningens upprättade kvalitet och ledningssystem för 
att säkerställa att arbetssätt och processer följs samt att verksamheten håller en god kvalitet i 
förhållande till dem vi är till för. Verksamhetschef för myndighet är utsedd till processägare för 
processen för förenklat beslutsfattande. Detta rör insatserna tvätt och städ från 80 års ålder samt 
digitalt stöd från 75 år ålder. Avsikten är att arbetssättet ska vara i drift från den 1 april 2020. 

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

Medarbetare 

Rekryteringarna av biståndshandläggare har under 2019 gått betydligt lättare än senaste åren. 
Personalomsättningen har under årets månader legat mellan 9-18% beroende på mätmånad, i detta är 
det inräknat fem pensionsavgångar. Enhetens sjukfrånvaro har förbättrats sedan maj månad, från att ha 
legat på 9-11% under vintermånaderna ligger den nu på runt 4-5%. 

Myndighet, tillsammans med HRs verksamhetsutvecklare som har särskilt ansvar gällande 
kompetensförsörjning, arbetar med enhetens kompetensförsörjningsplan. Fokus har i uppstarten legat 
på bristyrkesgruppen biståndshandläggare. 

5 Insatser i ordinärt boende 

Ekonomi 

Området prognostiserar ett minusresultat på 22,3 mnkr på årsbasis totalt för verksamheterna hemtjänst, 
hemteam, larmorganisation och korttidsverksamheter. De framtagna handlingsplanerna har inte gett 
den snabba effekt som hade förväntats och verksamheterna kommer inte klara att hämta in 
underskottet som redovisas för perioden.  Andel tid av den totalt arbetade tiden som utgörs av 
personalaktiviteter (som introduktion och bredvidgång av nya medarbetare, utbildningar, möten etc.) 
följs nogsamt utifrån att detta påverkar brukartiden negativt. MCSS (digitala signeringslistor) har införts 
för samtliga verksamheter under oktober månad. Två hemtjänstgrupper har också varit piloter för en ny 
applikation i mobilerna. I denna applikation ges möjlighet för medarbetarna att ta del av 
genomförandeplan och att dokumentera händelser av vikt direkt på plats hemma hos brukarna, vilket 
förväntas påverka brukartiden positivt. Införandet har dock försenats, det är endast larm- och 
nattorganisationen som påbörjar införandet innan årsskiftet. Utbildning gällande bemanningsekonomi 
och schemaläggning genomfördes i juni månad för samtliga enhetschefer hemtjänst, schemaombud och 
planerare utbildades efter sommaren. Uppföljningsutbildning har skett i slutet av oktober. 

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

Kvalitet 

Verksamheterna har samlat de mål och uppdrag som finns för verksamheterna för 2019  "Insatser av 
god kvalitet" där medarbetarna har varit delaktiga i framtagandet som tydliggör arbetssätt "hur" för att 
nå måluppfyllelse. Ett omtag har gjorts gällande genomförandeplaner där den enskilde ska få möjlighet 
att vara delaktig vid upprättandet. Ett välkomstmaterial har tagits fram för att säkra att verksamheten 
ger viktig information till nya personer som beviljats hemtjänst, och vid välkomstsamtalet deltar 
enhetschef tillsammans med medarbetare. 

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

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

Medarbetare 

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

Sjukfrånvaron för området totalt per siste september var 9,0 % i snitt gällande korttids- och 
långtidsfrånvaro. Samma månad föregående år var resultatet 10,9%. Fem verksamheter medverkar i 
"organisationshälsa" där arbetsmiljöscreeningar pågår som ett första steg. Ytterligare verksamheter 
kommer starta upp under början av 2020. Införande av nya yrkestitlar pågår, och dessa personer varvar 
utbildning och praktik på korttidsenheterna Bodagatan 36 och Sörmarksgatan 207. 

6 Vård- och omsorgsboende 

Ekonomi 

Verksamheten prognostiserar ett nollresultat vid årets slut. Den positiva ekonomiska utvecklingen efter 
sommaren har mattats av lite, men det var förväntat. 

Det har varit en lägre beläggning på platserna inom Vård- och omsorgsboende under oktober månad 
jämfört med augusti och september, men det ekonomiska resultatet på helheten är stabilt trots att 
antalet tomma dygn ökat. Kostnaderna för vikarier väntas öka, vilket är kopplat till att verksamheterna 
genomför utvecklingsdagar samt till att många utbildningsinsatser pågår såsom språkombudsutbildning, 
munvårdsutbildning, förflyttningsutbildning och brandskyddsutbildning. 

Inköp av hjälpmedel som exempelvis taklyftar, transportrullstolar och madrasser är genomförda för 
tilldelade buffertmedel och ytterligare inköp planeras för verksamheten i syfte att stärka arbetsmiljö 
samt ökad trivsel i inom- och utomhusmiljö. 

Kvalitet 

Utvecklingsdagar för verksamheten har påbörjats. Fokus i år ligger dels på att följa upp och analysera 
föregående års arbete och resultat samt planering av verksamheten för 2020 för en ökad måluppfyllelse, 
dels utveckling av SOAs (Socialt omsorgsansvarig) uppdrag som kontaktperson. Samtliga medarbetare 
med tillsvidareanställning eller vikariat överstigande 3 månader deltar på utvecklingsdagarna vars arbete 
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mynnar ut i verksamhetsplan för 2020. 

I verksamheterna pågår intensivt arbete för att öka måluppfyllelsen; träffar och utbildning för ombud 
inom måltidsmiljö, palliativt arbete, munvård och hygien, värdegrundsarbete samt inte minst mycket 
aktivitet kopplat till boendes trivsel (ökad kontinuitet i personalsituationen, avvikelsehantering 
- ständiga förbättringar, uppdaterade genomförandeplaner mm) 

Det har också genomförts anhörigträffar där de anhöriga fick ta del av en föreläsning om 
demenssjukdomar och dess förlopp. 

Under november månad börjar verksamheterna att planera för advents- och julfirande. 

Medarbetare 

Verksamheterna arbetar med att göra medarbetarna delaktiga i schemaläggning och 
bemanningsplanering i högre grad än tidigare. Flera verksamheter upplever att det är ansträngt med hög 
vårdtyngd, vilket föranlett att verksamheten ser över och vid behov justerar bemanningen för att bättre 
möta den upplevda vårdtyngden. 

Månaden har inneburit mycket utbildningssatsningar och förutom utvecklingsdagar genomför flera 
verksamheter nu screening av arbetsmiljön med hjälp av Organisationshälsa, vilka erbjuder förstärkt 
stöd i arbetet med att sänka sjuktalen. 

Verksamheterna ser över semestersaldon och uppmuntrar medarbetare med höga saldon att under 
november och december ta ut semester, dels för att låta slitna medarbetare vila, dels för att komma i 
balans avseende semesterskuld inför nyåret. 

7 Hälso- och sjukvård 

Ekonomi 

Helårsprognosen för Hälso- och sjukvårdsverksamheten beräknas till ett underskott motsvarande 1,3 
mnkr beroende på kostnader för flytt från Norrbyskolan till Trandögatan 3. Dock finns en osäkerhet i 
prognosen kopplat till behovet av inhyrning av legitimerad personal via externa bemanningsföretag. I 
utfallet ingår kostnader för inhyrd bemanning under perioden januari- oktober till 6,6 mnkr. 
Motsvarande belopp föregående år var 10,4 mnkr. 

Verksamheten kommer att göra inköp motsvarande 1 mnkr, för avsatta buffertmedel. Bland annat 
kommer medlen att användas till inköp av medicinsk teknisk utrustning och att vidta åtgärder för att 
motverka läkemedelssvinn. 

Kvalitet 

En högst aktuell fråga för nämnden och Närvårdssamverkan är att fortsätta följa den av SÄS nyligen 
startade kliniken Nära Akut Vård (NAV). Syftet med kliniken är bland annat att minska antalet besök 
på akutmottagningen vid Södra Älvsborgs sjukhus, tidigt identifiera mångbesökare samt möjliggöra 
trygg behandling i hemmiljö. Ett Nära Akutvårds team (NAV-teamet) med en läkare och två 
sjuksköterskor har startat och riktar sig till målgruppen 65 år och äldre med uppdraget att bedriva 
akutsjukvård i patientens hem. Hur det nya akutteamet kommer att påverka primärvården och 
hemsjukvårdens uppdrag och resurser är för dagen oklart. Förvaltningen kommer att följa NAV 
klinikens arbete och dokumentera de erfarenheter som verksamheterna i Vård- och äldreförvaltningen 
får under den sex månaders period som samverkan pågår. Ett samverkansdokument för att definiera 
formerna för samverkan har utarbetats vårdgivarna emellan samt att en rutin har upprättats som syftar 
till att ge en god och patientsäker vård. VÄF har ett utpekat geografiskt område (centrala Borås) och 
korttidsenheten vid Sörmarksgatan där NAV-teamets arbete kommer att följas upp och dokumenteras. 
Bland annat kommer Skype-möten att genomföras varannan vecka, vårdgivare emellan, för 
gemensamma frågeställningar och eventuella oklarheter. Efter sex månader kommer en utvärdering av 
Vård- och äldreförvaltningens erfarenheter att genomföras. 
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Medarbetare 

Fortfarande råder en ansträngd situation till följd av svårigheten att rekrytera legitimerad personal. 
Rekrytering till vakanta sjukskötersketjänster är fortsatt något stabilare. Då det gäller rekrytering av 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter pågår arbetet med de tiotal ansökningar som nyligen inkommit. Av 
dessa ansökningar har för dagen tre arbetsterapeuter och en fysioterapeut rekryterats. 
Marknadsföringsinsatser som genomförts mot lärosäten och mot Danmark har resulterat i visat intresse 
för Borås Stad som arbetsgivare. 

Fortsatt dialog pågår om åtgärder för att avlasta arbetsterapeuter och fysioterapeuter.  Medarbetare 
inom rehabiliteringsverksamheten deltar under hösten i insatsen Positiv rörelse med fokus på det 
hållbara arbetslivet. 

Arbetet fortsätter med olika insatser gällande att vara en attraktiv arbetsgivare utifrån KAL-gruppens 
handlingsplan, till exempel har den utarbetade planen för legitimerad personals  kompetensutveckling 
samverkats i LSG. 

Sjukstatistiken (kort och lång) är per september månad 7,1 %. Förvaltningen som helhet redovisar 
8,7 %. En positiv sjunkande trend för sjukfrånvaron noterades redan under våren. 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 är för perioden oktober 2018 - september 2019 15,9 % att jämföra med 
föregående period som var 17,0 %. Förvaltningen som helhet redovisar 13,0 %. 

8 Förebyggande verksamhet/IT 

Ekonomi 

Totalt prognostiserar Förebyggande/IT ett överskott på 1,3 mnkr. Det beräknade resultatet härrör 
främst från IT-vård och omsorg på grund av att privata utförare har minskat betydligt och Viva-
applikationen blev inte så kostsam som beräknat. 

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

Kvalitet 

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

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

Förebyggande hembesök (seniorhälsokonsulenterna) har vissa problem med att "hitta" personer att 
besöka. Deras huvuduppdrag är att arbeta för att bryta ofrivillig ensamhet. Nämnden prövar olika sätt 
för att nå ut till dessa seniorer. Information har skett i diverse sammanhang där folk möts, exempelvis 
på olika föreningar och organisationers möten. Det har varit en nedgång av hembesöken under 
sommaren på grund av semestrar och en längre föräldraledighet. Det var cirka 100 personer som 
besökte den årligen återkommande 80-årsdagen, där alla som fyller 80 år under året bjuds in till en 
informationsträff. 
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Projektledarna och verksamhetsutvecklarna för välfärdsteknik arbetare vidare med upphandling och 
införandet av olika digitala system för att frigöra värdeskapande tid för personalen. Ett pågående 
projekt är upphandling av trygghetshubb och välfärdsteknik. Tilldelningsbeslutet överklagades och 
företaget som överklagat fick rätt i Förvaltningsrätten. Nämnden har som alternativ att pröva frågan i 
Kammarrätten alternativt påbörja en ny upphandling. 

Medarbetare 

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

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

Det nationella nätverket för förebyggande arbete har en konferens varje år och i år hölls Konferensen 
"Åldrandets möjligheter" i Kongresshuset här i Borås i september. Cirka 200 personer deltog från drygt 
30 kommuner. 

Sjukstatistiken ligger i snitt från januari till oktober på 4,1 % totalt för hela enheten. 

9 Kost och vaktmästeri 

Ekonomi 

Prognosen totalt för Kost och vaktmästeri är - 0,4 mnkr för helåret. 

Verksamheten har en ökad kostnad mot budget för livsmedel på ca 1,5 mnkr vilket är hela 13% högre 
än samma period föregående år 2018. Den 1 maj började det nya livsmedelsavtalet att gälla och då med 
samordnad varudistribution. Analysen är att en större del av de höga livsmedelskostnaderna kan 
kopplas till det nya arbetssättet med distributionscentral i Borås Stad. Resultatet hjälps dock upp av att 
personalkostnaderna är lägre än budget då kostverksamheten har några vakanta tjänster. Mer intäkter än 
budgeterat till kostverksamheten, men framförallt inom vaktmästeriet, har också bidragit till att mildra 
det negativa resultatet för perioden.  Verksamheten följer utvecklingen noga och kan komma att 
behöva göra anpassningar för att möta de ökade livsmedelskostnaderna 

Kvalitet 

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

Kostverksamheten fortsätter tillsammans med personal inom vård- och omsorgsboende med 
utvecklingsarbetet kopplat till måltiderna. Planeringen har startat för att successivt växla över kyld mat 
från extern leverantör till andra alternativ. Processen är dock komplicerad och kommer att sträcka sig 
över längre tid än vad som var planerat från början. Parallellt med detta är även arbetet påbörjat för att 
öka måltidskvaliteten för brukare inom hemtjänsten. 

En stor andel (ca 60%) av de personer som har ett biståndsbeslut för inköp online får idag hjälp av 
verksamheten kyld mat för leverans och uppackning av varor från leverantören. 

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

Medarbetare 

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

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

Resterande buffert har, enligt beslut i VÄN i oktober, i sin helhet fördelats ut till verksamheterna för att 
användas till investeringar som kommer brukarna till del, t ex möbler till mötesplatser och restauranger, 
samt arbetsmiljöåtgärder för personalen, t ex lyftar på vård- och omsorgsboenden, arbetskläder och 
medicinutrustning. 

11 Verksamhetsmått 

11.1 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått 
Budget 
2019 

Utfall 2018 
Utfall Aug 
2019 

Utfall Sep 
2019 

Utfall Okt 
2019 

Antal brukare med hemtjänst, 
väf 

3 120 2 156 2 122 2 138 2 146 

Tid som utförs i egen regi 
hos brukare, timmar väf 

519 000 42 385 40 701 40 272 42 651 

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

138 000 10 868 7 720 7 657 8 038 

Antal utförda 
hemtjänsttimmar hos 
brukare, väf 

657 000 53 253 48 421 47 929 50 689 

Brukartid, % 65 56 59 58 59 

11.2 Vård- och omsorgsboende 

Verksamhetsmått 
Budget 
2019 

Utfall 2018 
Utfall Aug 
2019 

Utfall Sep 
2019 

Utfall Okt 
2019 

Antal belagda platser på 
vård- och omsorgsboende 

841 844 851 844 842 

Totalt antal platser 868 874 871 871 871 

Andel belagda platser av 
totalt antal platser, % 

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

Antal tomma platser på vård- 
och omsorgsboende, egen 
regi 

11 19 23 24 

Antal tomma platser på vård- 
och omsorgsboende, 
entreprenad 

2 1 4 2 
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11.3 Korttidsvård 

Verksamhetsmått 
Budget 
2019 

Utfall 2018 
Utfall Aug 
2019 

Utfall Sep 
2019 

Utfall Okt 
2019 

Antal belagda korttids-
/växelvårdsplatser 

80 75 83 86 74 

Totalt antal korttids-
/växelvårdsplatser 

82 82 82 82 82 

Andel belagda korttids-
/växelvårdsplatser % 

98 92 101,8 104,4 90,4 

11.4 Hälso- och sjukvård 

Verksamhetsmått 
Budget 
2019 

Utfall 2018 
Utfall Aug 
2019 

Utfall Sep 
2019 

Utfall Okt 
2019 

Pågående HSL åtaganden 2 406 2 413 2 409 2 424 

11.5 Förebyggande 

Verksamhetsmått 
Budget 
2019 

Utfall 2018 
Utfall Aug 
2019 

Utfall Sep 
2019 

Utfall Okt 
2019 

Antal besök på mötesplatser 6 061 4 204 4 931 6 147 

Totalt antal belagda dygn på 
biståndsbedömd 
dagverksamhet 

13 000 1 298 1 060 1 236 1 083 

11.6 Egen organisation 

Verksamhetsmått 
Budget 
2019 

Utfall 2018 
Utfall Aug 
2019 

Utfall Sep 
2019 

Utfall Okt 
2019 

Personalomsättning, 
tillsvidareanställda i % (de 
senaste tolv månaderna) 

14,1 13,8 13 

Sjukfrånvaro, % (de senaste 
tolv månaderna) 

10 9,9 9,8 
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Datum 

2019-11-26 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00257 1.1.3.1 

Korttidsplatser på fler orter, utredning 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden tar del av utredning om korttidsplatser på fler orter. 

Sammanfattning  

I budget 2019 anges att ”Korttidsplatser ska finnas i fler orter i kommunen”.  

Utredningen ska redovisas under 2019.   

Korttidsplats är en biståndsbedömd insats enligt 4kap 1§ socialtjänstlagen och 

är en form av tillfälligt boende för exempelvis rehabilitering eller avlösning för 

anhöriga (t.ex. växelvård). På en korttidsplats vistas man under en begränsad 

tid. Tiden och insatserna anpassas efter varje brukares/patients behov. 

Växelvård innebär att man växlar mellan att bo hemma och vistas på en 

korttidsplats.  

I utredningen som delges Vård- och äldrenämnden framgår följande alternativ 

för uppdraget:  

 Flytta en nuvarande korttidsenhet till annan fastighet utanför
centralorten.

 Avveckla en korttidsenhet och fördela ut platserna på vård- och
omsorgsboenden i olika orter i kommunen.

 Omdana platser på befintligt vård- och omsorgsboende.

 Att fortsätta utvecklingen enligt tidigare beslut, dvs bygga nytt vård- och
omsorgsboende samt utveckla modeller för trygg vård och omsorg i
hemmet.

Det alternativ som Vård- och äldreförvaltningen bedömer mest svarar upp mot 

den effekt som vill uppnås med att skapa korttidsplatser på fler orter, är att 

fortsätta utvecklingen enligt tidigare beslut, dvs bygga nytt vård- och 

omsorgsboende samt utveckla modeller för trygg vård och omsorg i hemmet. 

Detta alternativ skulle skapa bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på 

korttidsplatser. Vård i hemmet möjliggör att brukare/patienter inte behöver 

flytta till annan ort över huvud taget eftersom rehabiliteringen sker i hemmet. 

Vård i hemmet ger den mest ändamålsenliga rehabiliteringen, samtidigt som 

kostnaderna både för brukaren/patienten och Vård- och äldrenämnden är lägre. 
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Ärendet i sin helhet 

I budget 2019 anges att ”Korttidsplatser ska finnas i fler orter i kommunen”.  

Utredningen ska redovisas under 2019.   

Korttidsplats är en biståndsbedömd insats enligt 4kap 1§ socialtjänstlagen och 

är en form av tillfälligt boende för exempelvis rehabilitering eller avlösning för 

anhöriga (t.ex. växelvård). På en korttidsplats vistas man under en begränsad 

tid. Tiden och insatserna anpassas efter varje brukares/patients behov. 

Växelvård innebär att man växlar mellan att bo hemma och vistas på en 

korttidsplats.  

I utredningen som delges Vård- och äldrenämnden framgår följande alternativ 

för uppdraget:  

 Flytta en nuvarande korttidsenhet till annan fastighet utanför
centralorten.

 Avveckla en korttidsenhet och fördela ut platserna på vård- och
omsorgsboenden i olika orter i kommunen.

 Omdana platser på befintligt vård- och omsorgsboende.

 Att fortsätta utvecklingen enligt tidigare beslut, dvs bygga nytt vård- och
omsorgsboende samt utveckla modeller för trygg vård och omsorg i
hemmet.

Det alternativ som Vård- och äldreförvaltningen bedömer mest svarar upp mot 

den effekt som vill uppnås med att skapa korttidsplatser på fler orter, är att 

fortsätta utvecklingen enligt tidigare beslut, dvs bygga nytt vård- och 

omsorgsboende samt utveckla modeller för trygg vård och omsorg i hemmet. 

Detta alternativ skulle skapa bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på 

korttidsplatser. Vård i hemmet möjliggör att brukare/patienter inte behöver 

flytta till annan ort över huvud taget eftersom rehabiliteringen sker i hemmet. 

Vård i hemmet ger den mest ändamålsenliga rehabiliteringen, samtidigt som 

kostnaderna både för brukaren/patienten och Vård- och äldrenämnden är lägre. 

Systemet med att ha korttidsplatser på flera tätorter har redan provats, men har 

successivt avvecklats i Borås Stad eftersom det varken var resurseffektivt eller 

rättvist ur ett medborgarperspektiv. Att införa detta system igen skulle troligen 

ge samma effekter som före avvecklingen. Att omdana platser till korttidsplatser 

på befintliga vård- och omsorgsboenden, skulle dessutom skapa otydlighet både 

för verksamheten och för brukare/patienter och deras anhöriga. Att ha 

blandade verksamheter i samma fastighet har också provats tidigare, under 

pilotprojektet för trygghetsboende plus.  

Om korttidsplats ska garanteras nära den ort man bor, behöver tomma 

korttidsplatser hållas reserverade och i beredskap för de personer som bor 

närmast. Detta skulle medföra obalans både i budget och i möjligheterna att 

belägga platser på ett effektivt sätt. Dessutom skulle det minska möjligheten att 

ta emot utskrivningsklara patienter från sjukhuset, vilket skulle driva 

kostnaderna ytterligare.  
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De resurser, både vad gäller den spetskompetens och avancerad utrustning, 

som krävs för en del av brukarna/patienterna, finns idag samlade på ett 

resurseffektivt sätt på de befintliga korttidsplatserna. Vård- och äldrenämnden 

har redan idag utmaningar i kompetensförsörjningen, vilken skulle ytterligare 

försvåras i de övriga alternativen, t.ex. genom att det inte går att pendla lika 

smidigt som till en korttidsplats som ligger centralt.   

De alternativ som utredningen presenterar är alternativ i närtid. Ett långsiktigt 

alternativ är att vid ett utökat behov av korttidsplatser inrätta en ny enhet, och 

den kan vara i en annan ort. Många av effekterna i de presenterade alternativen 

är dock desamma även i framtiden.    

Utredaren bedömer alltså att alternativet med att fortsätta utvecklingen enligt 

tidigare beslut, dvs  nybyggnation av vård- och omsorgsboende samt utveckla 

modeller för trygg vård och omsorg i hemmet, är mest likställt för 

medborgarna. Både ekonomi, kompetensförsörjning och patientsäkerhet skulle 

påverkas i mer positiv riktning än i övriga förslag.  

Beslutsunderlag 

1. Korttidsplatser på fler orter, utredning

2. -

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-11-20. 

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering.

2. -

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Uppdrag 

I budget 2019 anges att ”Korttidsplatser ska finnas i fler orter i kommunen”.  Utredningen ska 
redovisas under 2019.   

Korttidsverksamhet 

Korttidsplats är en biståndsbedömd insats enligt 4kap 1§ socialtjänstlagen och är en form av 
tillfälligt boende för exempelvis rehabilitering eller avlösning för anhöriga (t.ex. växelvård). På en 
korttidsplats vistas man under en begränsad tid. Tiden och insatserna anpassas efter varje 
brukares/patients behov. Växelvård innebär att man växlar mellan att bo hemma och vistas på en 
korttidsplats. 

Exempel på när korttidsplats kan vara ett alternativ: 

 Efter sjukhusvistelse: Om man har svårt att klara sig själv hemma eller behöver
rehabilitering.

 Som stöd för att kunna bo kvar hemma: När man klarar att bo hemma med stöd, men i
perioder behöver rehabilitering.

 Avlastning för anhörig: När den som vårdar en närstående i hemmet i perioder behöver
avlastning, för att kunna åka bort eller för att få lite vila.

 Under en demensutredning: För att rätt diagnos ska kunna ställas.

 Under kartläggning av behov.

 I väntan på ledig plats på vård- och omsorgsboende.

 Under palliativ vård.

Eftersom korttidsplats är en biståndsbedömd insats, betyder det att man behöver ansöka om 
korttidsplats. Den sökandes behov prövas individuellt och utifrån personens livssituation. 
Avgiften 2019 för patienten/brukaren är 70 kr/dygn för vården och 132 kr/dygn för måltiderna, 
dvs 202 kr/dygn. Vårdavgiften är inkomstprövad och kan vara lägre. 

Borås Stad har tre korttidsenheter som ligger på Bodagatan 36, Sörmarksgatan 207 och 
Kvibergsgatan 17, dvs inom Borås Stads centralort. Det finns 28 platser med demensinriktning 
på Bodagatan 36, 44 platser med somatisk inriktning på Sörmarksgatan 207 och 10 platser med 
somatisk inriktning (främst växelvård) på Kvibergsgatan 17. Sammanlagt finns alltså 82 platser. 

Beläggningsgraden är hög, vanligtvis runt 90% för de somatiska platserna och runt 100% för 
demensplatserna. Eftersom det ibland är fullbelagt används också platser på vård- och 
omsorgsboenden som korttidsplats. Detta sker företrädesvis i de fall som en patients/brukares 
behov är så omfattande, att vistelsen på korttidsplats troligen kommer följas av beslut om plats på 
vård- och omsorgsboende. I andra fall är inte denna lösning att föredra då det inte är fördelaktigt 
för patienten/brukaren ur ett rehabiliterande syfte. Om det inte är möjligt att använda plats på 
vård- och omsorgsboende finns också möjlighet att tillfälligt överbelägga på Sörmarksgatan 207. 

Då en brukare behöver korttidsplats, placeras den på första lediga plats, oavsett var brukaren bor. 
Behovet av att få en korttidsplats är ofta akut. För att arbeta övergripande och snabbt kunna 
erbjuda de platser som en brukare beviljats, har Vård- och äldrenämnden boendesamordnare som 
ansvarar för att fördela platser på de olika platserna inom nämndens område.  
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Vad gäller lokalers utformning är det inga skillnader mellan korttidsplatserna och vård- och 
omsorgsboenden. Lokalerna behöver vara tillgänglighetsanpassade och utformade för att kunna 
utföra god och säker vård och omsorg. Däremot behövs mer möbler på en korttidsplats jämfört 
med en plats på vård- och omsorgsboende där brukaren har egna tillhörigheter eftersom det är ett 
hem.  

Vid korttidsenheter krävs en större flexibilitet och i vissa fall spetskompetens hos medarbetarna. 
Akuta situationer kan uppstå t.ex när en brukare/patient snabbt behöver omfattande vård och 
omsorg. På korttidsenheter arbetar undersköterskor samt legitimerad personal dvs 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Arbetssätten och metoderna skiljer sig åt 
mellan korttidsenheter och vård- och omsorgsboenden, eftersom brukare/patienters behov ofta 
är annorlunda och ibland mer omfattande vid korttidsenheter, jämfört med brukare vid vård- och 
omsorgsboenden.  

På Sörmarksgatan 207 finns avancerad utrustning och spetskompetens att ta emot vårdtunga 
brukare i väntan på plats på vård- och omsorgsboende samt brukare/patienter för palliativ vård. 
På Bodagatan 36 finns kompetens samlad för att möta behoven hos demenssjuka personer.  

Kostnad per vårddygn är 2 684 kr. I genomsnitt är varje brukare på korttid i 41 dygn. Av dem 
som vistas längre tid på korttid, väntar de flesta på ledig plats på vård- och omsorgsboende. 
Förvaltningen arbetar på att minska ledtider så att brukarna inte behöver vara kvar på 
korttidsplats så många dygn. 

Hemteam 

Sedan september 2018 har Vård- och äldrenämnden ett hemteam som består av 12 
undersköterskor. Legitimerad personal, dvs sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, 
från hälso- och sjukvårdsteam 8, kompletterar teamet.  

Hemteamets uppdrag är att ge rehabilitering i hemmet samt anpassa hemmet i den mån det finns 
behov och möjlighet. Teamets målgrupp är personer som kan klara sig hemma efter 
sjukhusvistelse, om de får anpassad vård och omsorg. Den mest effektiva och ändamålsenliga 
rehabiliteringen sker i den miljö som en person är van att vistas i, dvs i det ordinära boendet. 
Hemteamet kan på så sätt göra att en del personer helt eller delvis inte behöver vistas på 
korttidsplats.  

De kriterier som finns för att få insatser från hemteamet är att något eller några av följande 
kriterier uppfylls efter att en patient skrivits ut från sjukhus:  

- Upplevd otrygghet
- Behov av rehabilitering
- Behov av avancerad hemsjukvård
- Möjlighet att förhindra återinläggning på sjukhus

Hemteamet har endast funnits sedan september 2018, och organisationen kommer att förändras 
för att fungera optimalt. Därför är det för tidigt att se några tydliga effekter av teamets arbete, 
men det finns ett par fall då patienten har blivit helt självgående i hemmet efter ca en månad, utan 
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några fortsatta insatser från Vård- och äldrenämnden. I de fallen hade det inte varit möjligt med 
de effekterna utan hemteamets, för individen, anpassade insatser.  

Utvecklingen kring korttidsverksamhet i Borås Stad 

Fram till 2011 var Borås Stad indelat i kommundelar. Varje kommundel hade egna 
korttidsverksamheter. Detta visade sig vara ett sårbart system, då tillgång och efterfrågan 
varierade och inte stämde överens. Kommundelsnämnderna fick köpa och sälja platser om det 
var fullbelagt i en kommundel, och det fanns tomma platser i en annan. Invånare i en 
kommundel kunde inte garanteras plats i sin hemort. För att förbättra systemet och göra det mer 
rättvist ur ett medborgarperspektiv, gjordes systemet om till att bli kommungemensamt redan 
2008.  

Efter omorganiseringen, då Borås Stad delades in i tre stadsdelar 2011, har flera korttidsenheter 
avvecklats. Samtidigt som en del enheter avvecklades skapades större enheter för att få en mer 
effektiv organisation där kunskap och resurser finns samlat, bland annat Sörmarksgatan 207, som 
utför palliativ vård och tar emot vårdtunga brukare, och Bodagatan 36 för att samla resurser och 
kompetens kring demenssjukdom.  

Det har tidigare varit låg beläggning på korttidsplatserna men utvecklingen har dock vänt. Sedan 
2017 har efterfrågan på korttidsplatser ökat och platserna är tidvis fullbelagda. Orsaker till detta 
är att det finns för få platser på vård- och omsorgsboenden, samt att kraven på kommunerna har 
ökat från 2018-01-01 gällande patienter som är utskrivningsklara från sjukhuset.  

2018-01-01 ersatte lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård den tidigare betalningsansvarslagen, BAL (1990:1404), som reglerade ansvaret mellan 
sjukvård och kommuner för utskrivningsklara patienter. Den nya lagen innebär att kommunerna 
numera har kortare tid på sig att ta emot patienten från sjukhuset innan betalningsskyldigheten 
träder in. Genom en överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna, som 
gäller från och med 2018-09-25, regleras betalningsmodellen. Tidigare hade kommunerna fem 
dagar på sig, men efter att den nya lagen trätt i kraft har kommunerna i genomsnitt tre dagar. Det 
räknas ett snitt på antal patienter som är noll till och med sju dygn på sjukhuset efter att de är 
utskrivningsklara. Därefter betalar kommunen per individ och per dygn. För 2019 är beloppet 
7800 kr/dygn. Denna beräkningsmodell gäller somatisk vård. För psykiatrisk vård gäller tillfälligt 
längre tid. Eftersom kommunerna behöver ta emot utskrivningsklara patienter från sjukhusen 
med kortare varsel än tidigare, ökar efterfrågan på korttidsplatser.  

Behovsprognos 

Idag är behovet av korttidsplatser stort, men det finns faktorer som kan komma att påverka och 
öka eller minska behovet i framtiden.  

Platserna med demensinriktning är ofta överbelagda och behovet är svårt att förutspå. Behov kan 
uppstå plötsligt, t.ex. om en person med demenssjukdom vårdas i hemmet utan insatser från 
Borås Stad och personens partner avlider eller blir sjuk. Somatiskt sjuka personer har oftare 
stödinsatser från Borås Stad, sedan tidigare.  
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Det är idag brist på platser på vård- och omsorgsboenden, vilket gör att personer som väntar på 
plats blir kvar på korttidsenheterna. Vård- och äldrenämnden fick i budget 2017, uppdrag att 
under året planera för ett nytt boende för äldre i de centrala delarna av Borås. Vård- och 
äldrenämnden tillskrev Lokalförsörjningsnämnden med en begäran om förstudie. Idag pågår 
arbete med att planera för att bygga 80-90 lägenheter i stadsdelen Kristineberg. Det nya boendet 
beräknas vara klart tidigast 2023. Ett nytt vård- och omsorgsboende kommer att skapa bättre 
balans mellan tillgång och efterfrågan på korttidsplatser.  

Det finns 87 detaljplaneuppdrag i Borås Stad, som rör byggande av bostäder. Av planerna ligger 
68 planer i centralorten och 19 utanför centralorten. Av de 19 planerna utanför centralorten, 
finns störst koncentration av detaljplaneuppdrag i Sjömarken som har sju områden i varierande 
storlek. 61 av detaljplaneuppdragen är inte tidsbestämda, varav fem av de områdena är i 
Sjömarken. Enligt detaljplanerna, samt Borås Stads bostads- och befolkningsanalys 2019, 
kommer centrala Borås ha den största befolkningsökningen i framtiden. Det finns därför inget 
som tyder på att det skulle ske en befolkningsökning som medför ökat behov av korttidsplatser i 
någon specifik stadsdel, utöver centralorten, om det hade varit möjligt att tilldela 
brukare/patienter korttidsplats på den ort de bor.  

Vid en jämförelse mellan serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors, är Fristad 
den del utanför centralorten som har störst befolkningsökning av personer som är 80 år och 
äldre, fram till år 2035. Antalet beräknas öka med ca 350 personer, följt av Dalsjöfors som 
beräknas öka med ca 310 personer. Resterande två serviceorter, dvs Sandared och Viskafors, 
beräknas öka med ca 200 personer vardera. En ökning av antalet äldre personer medför främst 
ett ökat behov av platser på vård- och omsorgsboende på den ort man bor. Eftersom personer i 
behov av korttidsplats placeras där det finns ledig plats i det skede behovet uppstår, finns inga 
garantier för att personer som bor i t.ex. Fristad kan bli tilldelade korttidsplats på orten.  

I framtiden är det möjligt att modeller för trygg vård och omsorg i hemmet kommer att 
utvecklas, vilket kan kommat att påverka behovet av korttidsplatser. Hemteam är den modell som 
finns idag och teamet har endast funnits sedan september 2018. Det är därför för tidigt att se 
några tydliga effekter av teamets arbete.  

Det pågår en strukturförändring av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, som innebär att 
primärvården blir den verkliga basen och första linjen i hälso- och sjukvården. Västra 
Götalandsregionen (VGR) har påbörjat att genomföra omställningsarbetet, Nära vård, vilket 
innebär att utveckla och stärka den nära vården i regionen. Där ingår att utveckla en modell för 
ett ökat samarbete mellan kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och specialiserad 
sjukhusvård. Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) har bland annat bildat en ny klinik benämnd NAV, 
Nära Akut Vård. I kliniken ingår palliativ enhet, närsjukvårdsteam, andnings- och resursteam och 
vårdövergång i samverkan. Syftet med NAV är bland annat att minska antalet besök på 
akutmottagningen, tidigt identifiera mångbesökare samt möjliggöra tidig och trygg behandling i 
hemmiljö. Ett Nära akutvårds- team bestående av läkare och sjuksköterskor driftsätts och 
kommer från och med hösten 2019 att bedriva akutsjukvård i patientens hem, med andra ord blir 
akutmottagningen mobil och "flyttar hem till patienten". Hur det nya akutteamet kommer att 
påverka den kommunala hemsjukvården och primärvården är ännu oklart, men det kommer 
troligen även påverka behovet av korttidsplatser.  
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Faktorer som påverkar behovet av korttidsplatser 
 
De faktorer som kan påverka behovet av korttidsplatser är alltså:  

- Antalet utskrivningsklara patienter (Lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård) 

- Byggnation av nytt vård- och omsorgsboende 
- Utveckling av modeller för trygg vård och omsorg i hemmet  
- Befolkningsökning, ökat antal äldre personer 
- Strukturförändringar inom det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, såsom mobila 

läkarteam, Nära Akut Vård (NAV) mm. 
 
 
 

Alternativ och kostnader för korttidsplatser i fler orter 
 
Det står i budget 2019 att ”Korttidsplatser ska finnas i fler orter i kommunen”. De alternativ som 
finns angående uppdraget är:  
 

 Flytta en nuvarande korttidsenhet till annan fastighet utanför centralorten. 

 Avveckla en korttidsenhet och fördela ut platserna på vård- och omsorgsboenden i olika 
orter i kommunen.  

 Omdana platser på befintligt vård- och omsorgsboende. 

 Att fortsätta utvecklingen enligt tidigare beslut, dvs bygga nytt vård- och omsorgsboende 
samt utveckla modeller för trygg vård och omsorg i hemmet.  

 
 
Flytta en enhet till annan fastighet utanför centralorten 
Kostnaden för att flytta en enhet till annan fastighet utanför centralorten, beror på om lokalen dit 
enheten flyttar är gammal, ny eller nyrenoverad eller vilka anpassningar av lokalen som behöver 
göras för att kunna bedriva verksamhet. Vård- och äldrenämnden hyr alla lokaler, oavsett vem 
som äger lokalen, via Lokalförsörjningsnämnden vars uppdrag är att finna den mest 
kostnadseffektiva lösningen. Kostnaden är inte differentierad utifrån ägd/hyrd, utan endast 
utifrån lokalens ålder och standard.  
 
Att hyra en nybyggd fastighet eller en fastighet som kräver många anpassningar, ger en ökad 
hyreskostnad med 50% jämfört med att hyra en äldre, befintlig byggnad som inte kräver 
anpassningar alternativt behålla verksamheten i nuvarande fastigheter.  
 
Exempel:  
För 40 korttidsplatser beräknas en yta på 3200 kvadratmeter. 
Hyra för äldre fastighet, som inte kräver anpassningar, alternativt behålla verksamhet i nuvarande 
lokaler: 1008 kr/kvm.  
Hyra för ny fastighet alternativt som kräver många anpassningar: 1523 kr/kvm.  
För en yta på 3200 kvm ger detta en kostnadsökning på 1,6 miljoner per år jämfört med hyran 
idag, där korttidsenheter har sin verksamhet idag.  
 
Om behovet av platser på korttid i framtiden kommer att vara oförändrat eller minska, kräver 
detta alternativ att antingen korttidsenheter och/eller platser på vård- och omsorgsboenden i 
centrala Borås avvecklas, för att inte öka volymen platser. För att flytta en enhet behövs dels en 
säker behovsprognos för efterfrågan på korttidsplatser, dels i vilken del av kommunen som 
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efterfrågan på korttidsplatser kan komma att bli som störst i framtiden. Enligt detaljplanerna och 
befolkningsstatistiken, kommer centrala Borås ha den största befolkningsökningen i framtiden. 
Det finns därför inget som tyder på att det skulle ske en betydande befolkningsökning som 
medför ökat behov av korttidsplatser i någon specifik stadsdel, utöver centralorten, om det hade 
varit möjligt att tilldela brukare/patienter korttidsplats på den ort de bor.  

Effekten av att flytta en enhet från centralorten till någon av serviceorterna kan bli att brukare/ 
patienter kommer längre från sin bostadsort än de skulle gjort, om enheten legat centralt. En 
person som bor i Sandared kan t.ex. få plats i Dalsjöfors om det är där det finns korttidsplats 
ledig när behovet uppstår. Det blir på så sätt längre för brukaren/patienten än om korttidsplatsen 
legat i centralorten.   

Nya enheter behöver också ligga där det finns högt utbud på allmänna kommunikationer, med 
hänsyn till kompetensförsörjningen och möjlighet för anhöriga att använda kollektivtrafik vid 
besök.  

Att bygga en ny enhet medför en lång handläggningsprocess och stora kostnader för Borås Stad, 
samtidigt som behovsprognosen för andra delar av kommunen än centrala Borås är osäker. En 
ny enhet innebär dock nya fräscha och för verksamheten anpassade lokaler.  

Behovsprognosen för korttidsplatser och kompetensförsörjningen är alltså osäkra faktorer. 
Korttidsenheten med inriktning demens är olämplig att flytta, eftersom miljöombyte har negativ 
inverkan på personer med demenssjukdom. 

Detta alternativ medför att endast en ort, inte flera, utanför centrala Borås får en korttidsenhet. 

Tabell 1: Sammanfattning fördelar och nackdelar med alternativet flytta en enhet till annan fastighet utanför centralorten 

Fördelar Nackdelar 

Vid nybyggnation eller renovering: nya fräscha 
och för verksamheten anpassade lokaler. 

Förmodad kostnadsökning för Borås Stad pga 
anpassningar av lokaler eller eventuell 
nybyggnation. 

Ingen säker behovsprognos för orter utanför 
centralorten. 

En serviceort får en korttidsenhet. Centralorten får minskat antal korttidsplatser 
om avveckling behöver ske där. 

Brukare/patienten som bor i närheten av ledig 
korttidsplats kan komma närmre sin hemort 
än om den legat i centralorten.

Brukare/patienten kan komma längre från sin 
hemort än om den legat i centralorten. 

Sämre förutsättningar för kompetens-
försörjning. 

Negativ inverkan på personer med 
demenssjukdom. 

Endast en ort, inte flera, utanför centrala 
Borås får en korttidsenhet. 

Avveckla en enhet och fördela ut platserna på vård- och omsorgsboenden i olika orter i 
kommunen 
Att avveckla en enhet och fördela platserna på vård- och omsorgsboenden i olika orter i 
kommunen skulle bli samma kostnad som idag, dvs 2 684 kr per vårddygn. Kostnader i samband 
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med flytten tillkommer. När vård och omsorg ska omorganiseras finns dock påverkansfaktorer 
som är svåra att förutse. Ett exempel är om medarbetare med specialistkompetens behöver 
förflytta sig mellan olika orter. Det skulle medföra kostnader i form av restider och eventuell 
utökning av antalet medarbetare med specialistkompetens eftersom arbetet inte blir lika 
resurseffektivt. Men för att garantera att platser nära patienters/brukarens hemorter, krävs att de 
få platser som finns hålls lediga för de som bor närmast. Detta skulle medföra tidvis obalans i 
tillgång och efterfrågan på korttidsplatser. En tomplats på en korttidsenhet kostar ca 2684 
kr/dygn och innebär en minskad intäkt för enheten. Budgetplaneringen försvåras om antalet 
tomplatser tidvis riskerar att öka, medan det blir överbelagt på andra enheter. Det är inte heller 
möjligt att hålla den flexibilitet som skulle krävas, ur kompetensförsörjningssynpunkt. Samtidigt 
skulle Vård- och äldrenämndens förutsättningar att snabbt ta emot utskrivningsklara patienter 
från sjukhuset sannolikt minska. Det skulle öka kostnaderna för patienterna då de blir kvar på 
sjukhusen extra dygn. Kostnaden för varje extra dygn är för 2019 fastställt till 7800kr/dygn.  

Att avveckla en enhet och fördela ut platserna i fler orter i kommunen, förutsätter att platserna 
placeras vid befintliga vård- och omsorgsboenden för att vara resurseffektivt ur ett 
lokalperspektiv. Detta görs redan idag, när korttidsplatserna är fullbelagda och det samtidigt finns 
plats på vård- och omsorgsboende. Detta är dock ingen bra lösning för patienten/brukaren ur ett 
rehabiliterande syfte. Patienter/brukare som får sin korttidsvård på ett vård- och omsorgsboende 
tenderar att inte rehabiliteras i samma utsträckning som de som vistas på en korttidsenhet. Därför 
är det i första hand de patienter/brukare, där det är sannolikt att de har behov av en plats på 
vård- och omsorgsboende som placeras på en sådan plats. Då slipper dessutom 
patienten/brukaren flytta när hen fått plats på vård- och omsorgsboende.  

I detta alternativ minskar antalet platser på vård- och omsorgsboende om inte någon av 
korttidsenheterna i centralorten omdanas till vård- och omsorgsboende.  

Korttidsenheten med inriktning demens är inte lämplig att avveckla och fördela, eftersom det 
miljöombyte som en flytt innebär har negativ inverkan på personer med demenssjukdom. Denna 
konsekvens av en flytt minskar dock i takt med nya brukare. Men det finns risk att inte kunna 
förse flera orter med spetskompetens för demenssjukdom.  

En förväntad fördel med att tillhandahålla korttidsplatser på fler orter, är att patienten/brukaren 
kan få plats närmre hemmet. Idag råder brist på platser på både korttidsenheter och vård- och 
omsorgsboenden, vilket gör att patienter/brukare får den plats som är ledig oavsett var den finns. 
Om korttidsplatser skulle finnas på flera orter skulle det få som effekt att en person som bor i 
t.ex. de norra delarna av Borås Stad skulle få plats i den södra delen om det finns ledig plats där.
Det skulle alltså kunna bli längre från hemorten än om korttidsplatserna, som idag, finns i
centrala Borås.

Beträffande kompetensförsörjning skiljer sig arbetsmetoderna och kompetenserna åt mellan vård- 
och omsorgsboende och korttidsenheter, eftersom insatserna som utförs i många fall är akuta 
och det krävs spetskompetenser på korttidsenheter. Eftersom Vård- och äldrenämnden redan 
idag har utmaningar i kompetensförsörjningen, är en trolig effekt att det blir svårt att tillgodose 
flera små korttidsenheter med nödvändig kompetens. Dessutom finns inte samma utbud av 
kommunikationer, vilket påverkar kompetensförsörjningen negativt. Detta kan komma att 
äventyra patientsäkerheten.  

Om korttidsenheter finns fördelade på många mindre enheter kommer inte alla enheter att kunna 
tillhandahålla avancerad vård och omsorg. I de fall där patientens/brukarens insatser kräver 
avancerad vård, skulle förutsättningar för att utföra insatser styra vilken ort hen får korttidsplats 
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på. Idag har Sörmarksgatan 207 avancerad utrustning och spetskompetens för att ta emot 
vårdtunga brukare i väntan på plats på vård- och omsorgsboende samt brukare/patienter för 
palliativ vård.  

Att blanda två olika verksamheter på samma enhet har redan provats genom pilotprojektet för 
trygghetsboende plus i Dalsjöfors under 2018. Utvärdering av boendeformen visar att det finns 
problematik när olika boendeformer blandas. Det skapar otydlighet för medborgare, brukare, 
medarbetare och organisation när en verksamhet ”sprängs in” i en befintlig verksamhet.  

När Borås Stad var indelat i kommundelar, hade varje kommundel egna korttidsplatser fram till 
2008. Redan då kunde inte invånare garanteras plats i sin hemort och systemet var sårbart. År 
2008 blev korttidsplatserna kommungemensamma för att förbättra systemet och göra det mer 
likställt för medborgarna.  

Detta alternativ skulle inte verka resurseffektivt och systemet och dess effekter är redan provade 
före 2008. 

Tabell 2: Sammanfattning fördelar och nackdelar med alternativet avveckla en enhet och fördela ut platserna på vård- och 
omsorgsboenden i olika orter i kommunen 

Fördelar Nackdelar 

Antalet platser på vård- och omsorgsboende 
minskar om inte den korttidsenhet som 
avvecklas görs om till vård- och 
omsorgsboende. 

Påverkansfaktorer som är svåra att förutse 
bland annat ökade resekostnader för 
specialistkompens, behov av utökning av 
medarbetare med specialistkompetens 

Tomplatser, därmed försvårad 
budgetplanering. 

Ökade kostnader för utskrivningsklara 
patienter som inte kan tas emot från 
sjukhuset. 

Brukaren/patienten behöver inte flytta om 
hen senare får beslut om vård- och 
omsorgsboende 

Sämre rehabilitering för brukare/patienter 

Brukare/patienten som bor i närheten av ledig 
korttidsplats kan komma närmre sin hemort 
än om den legat i centralorten.

Brukare/patienten kan komma längre från sin 
hemort än om korttidsplatsen legat i 
centralorten. 

Sämre förutsättningar för kompetens-
försörjning. 

Inledningsvis en negativ inverkan på personer 
med demenssjukdom. 

Otydlighet för medborgare, brukare, 
medarbetare och organisation när en 
verksamhet ”sprängs in” i en befintlig 
verksamhet. 

Inte resurseffektivt. 

Fler orter får korttidsplatser. Ev färre korttidsplatser i centralorten. 
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Omdana platser på befintligt vård- och omsorgsboende 
Att omdana platser på befintliga vård- och omsorgsboenden innebär att antalet platser på 
boendet minskar till förmån för korttidsplatser. Det är dock brist på platser till vård- och 
omsorgsboenden och kö redan idag.  

Skulle det inte uppstå behov av korttidsplats på den ort som omdaning skett och platserna ska 
hållas lediga för dem som bor närmast, måste ändå korttidsplatserna hållas tomma och 
reserverade samt i beredskap om behov uppstår. Detta medför kostnader för enheten och 
försvårar arbetet med att hålla budget i balans.   

Beträffande kompetensförsörjning skiljer sig arbetsmetoderna och kompetenserna åt mellan vård- 
och omsorgsboende och korttidsenheter, eftersom insatserna som utförs i många fall är akuta 
och det krävs spetskompetenser på korttidsenheter. Eftersom Vård- och äldrenämnden redan 
idag har utmaningar i kompetensförsörjningen, är en trolig effekt att det blir svårt att tillgodose 
fler korttidsplatser än idag, med nödvändig kompetens. Dessutom finns inte samma utbud av 
kommunikationer, vilket påverkar kompetensförsörjningen negativt. Detta kan komma att 
äventyra patientsäkerheten.  

Att blanda två olika verksamheter på samma enhet har, som tidigare nämnts ovan, redan provats 
genom pilotprojektet för trygghetsboende plus i Dalsjöfors under 2018. Utvärdering av 
boendeformen visar att det finns problematik när olika boendeformer blandas i en befintlig 
verksamhet. Det skapar otydlighet för medborgare, brukare, medarbetare och organisation när en 
verksamhet ”sprängs in” i en befintlig verksamhet.  

Idag finns fem lägenheter lediga på vård- och omsorgsboendet Furuvägen 1 i Sandhult. De fem 
lägenheterna är möjliga att omdana till korttidsplatser.  

Eftersom Fristad är den serviceort som beräknas ha störst ökning fram till 2035, av personer som 
är 80 år och äldre kan det finnas motiv för att omdana vissa platser vid vård- och 
omsorgsboendet Gamla kyrkvägen 6, Fristad till korttidsplatser. Omdaningen bör ske i den takt 
som det skapas nya platser vid vård- och omsorgsboenden i Borås Stad, eftersom efterfrågan på 
vobo-platser är hög och det idag är kö.   

Att omdana platser vid vård- och omsorgboenden är dock ingen bra lösning för 
patienten/brukaren ur ett rehabiliterande syfte. Likaså återstår frågan hur enheten löser 
kompetensförsörjningen eftersom det ofta behövs en vård och omsorg som kräver annan 
kompetens och andra arbetsmetoder jämfört med vård- och omsorgsboenden.  

Att omdana platser på befintligt vård- och omsorgsboende medför att endast en ort, inte flera, 
utanför centrala Borås får en korttidsenhet.  
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Tabell 3: Sammanfattning fördelar och nackdelar med alternativet omdana platser på befintligt vård- och omsorgsboende 

Fördelar  Nackdelar 

Antalet platser på vård- och omsorgsboende 
minskar. 

Tomplatser, därmed försvårad 
budgetplanering. 

Brukaren/patienten behöver inte flytta om 
hen senare får beslut om vård- och 
omsorgsboende 

Sämre rehabilitering för brukare/patienter 

Brukare/patienten som bor i närheten av ledig 
korttidsplats kan komma närmre sin hemort 
än om den legat i centralorten.

Brukare/patienten kan komma längre från sin 
hemort än om korttidsplatsen legat i 
centralorten. 

Sämre förutsättningar för kompetens-
försörjning. 

Otydlighet för medborgare, brukare, 
medarbetare och organisation när en 
verksamhet ”sprängs in” i en befintlig 
verksamhet. 

Fler orter får korttidsplatser Inte resurseffektivt. 

Fortsätta utvecklingen enligt tidigare beslut, dvs bygga nytt vård- och omsorgsboende 
samt utveckla modeller för trygg vård och omsorg i hemmet  
Idag pågår arbete med att planera för att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende med 80 – 90 
lägenheter i stadsdelen Kristineberg Ett nytt vård- och omsorgsboende kommer att skapa bättre 
balans mellan tillgång och efterfrågan på korttidsplatser. Fler platser på vård- och omsorgsboende 
skulle minska beläggningen på korttidsplatserna, eftersom det idag finns patienter/brukare som 
behöver stanna kvar på korttidsplats i väntan på ledig lägenhet på vård- och omsorgsboende. De 
patienterna/brukarna är för sjuka för att klara sig hemma. Om efterfrågan på korttidsplatser 
tillfälligt skulle öka under en tid, finns möjlighet att använda platser på vård- och 
omsorgsboenden och därigenom möta behovet på ett tillfälligt men resurseffektivt sätt.  

Vård- och äldrenämndens hemteam har som uppdrag att ge rehabilitering i hemmet samt att 
anpassa hemmet i den mån det finns behov och möjlighet. Teamets målgrupp är personer som 
kan klara sig hemma efter sjukhusvistelse, om de får anpassad vård och omsorg. Teamet 
möjliggör alltså att brukare/patienter inte behöver flytta till annan ort över huvud taget eftersom 
rehabiliteringen sker i hemmet. Dessutom sker den mest effektiva och ändamålsenliga 
rehabiliteringen i den miljö som en person är van att vistas i, dvs i det ordinära boendet.  

Eftersom vård i hemmet inte medför några kostnader utöver de insatser som ges patienten/ 
brukaren är detta resurseffektivt för patienten/brukaren. Avgiften 2019 för brukaren/patienten är 
240kr/månad för hemsjukvård och 240kr/månad för hemtjänstinsatser (omvårdnad). Utöver 
kostnaden för omvårdnaden tillkommer eventuella kostnader för serviceinsatser. Kostnaden för 
hemsjukvård och omvårdnad är 480kr/månad, vilket motsvarar 16 kr/dygn. Avgiften för 
korttidsplats är 202 kr/dygn (inkl måltider) för brukaren/patienten.  

Detta alternativ medför att de korttidsplatser som finns bara ligger i centralorten. 
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Tabell 4: Sammanfattning fördelar och nackdelar med alternativet fortsätta utvecklingen enligt tidigare beslut dvs bygga vård- och 
omsorgsboende och utveckla modeller för trygg vård och omsorg i hemmet.  

Fördelar Nackdelar 

Bättre balans mellan tillgång och efterfrågan 
på korttidsplatser. 

De korttidsplatser som finns ligger i 
centralorten. 

Vård i hemmet möjliggör att 
brukare/patienter inte behöver flytta till 
annan ort över huvud taget eftersom 
rehabiliteringen sker i hemmet. 

Vård i hemmet ger den mest ändamålsenliga 
rehabiliteringen. 

Vård i hemmet ger lägre kostnader för 
brukaren/patienten. 

Utredarens bedömning 

Utredaren bedömer att det alternativ som mest svarar upp mot den effekt som vill uppnås med 
att skapa korttidsplatser på fler orter, är att fortsätta utvecklingen enligt tidigare beslut, dvs bygga 
nytt vård- och omsorgsboende samt utveckla modeller för trygg vård och omsorg i hemmet. 
Detta alternativ skulle skapa bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på korttidsplatser. Vård 
i hemmet möjliggör att brukare/patienter inte behöver flytta till annan ort över huvud taget 
eftersom rehabiliteringen sker i hemmet. Vård i hemmet ger den mest ändamålsenliga 
rehabiliteringen, samtidigt som kostnaderna både för brukaren/patienten och Vård- och 
äldrenämnden är lägre.  

Systemet med att ha korttidsplatser på flera tätorter har redan provats, men har successivt 
avvecklats i Borås Stad eftersom det varken var resurseffektivt eller rättvist ur ett 
medborgarperspektiv. Att införa detta system igen skulle troligen ge samma effekter som före 
avvecklingen. Att omdana platser till korttidsplatser på befintliga vård- och omsorgsboenden, 
skulle dessutom skapa otydlighet både för verksamheten och för brukare/patienter och deras 
anhöriga. Att ha blandade verksamheter i samma fastighet har också provats tidigare, under 
pilotprojektet för trygghetsboende plus.  

Om korttidsplats ska garanteras nära den ort man bor, behöver tomma korttidsplatser hållas 
reserverade och i beredskap för de personer som bor närmast. Detta skulle medföra obalans både 
i budget och i möjligheterna att belägga platser på ett effektivt sätt. Dessutom skulle det minska 
möjligheten att ta emot utskrivningsklara patienter från sjukhuset, vilket skulle driva kostnaderna 
ytterligare.  

De resurser, både vad gäller den spetskompetens och avancerad utrustning, som krävs för en del 
av brukarna/patienterna, finns idag samlade på ett resurseffektivt sätt på de befintliga 
korttidsplatserna. Vård- och äldrenämnden har redan idag utmaningar i kompetensförsörjningen, 
vilken skulle ytterligare försvåras i de övriga alternativen, t.ex. genom att det inte går att pendla 
lika smidigt som till en korttidsplats som ligger centralt.   

De alternativ som utredningen presenterar är alternativ i närtid. Ett långsiktigt alternativ är att vid 
ett utökat behov av korttidsplatser inrätta en ny enhet, och den kan vara i en annan ort. Många av 
effekterna i de presenterade alternativen är dock desamma även i framtiden.    
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Utredaren bedömer alltså att alternativet med att fortsätta utvecklingen enligt tidigare beslut, dvs 
nybyggnation av vård- och omsorgsboende samt utveckling av modeller för trygg vård och 
omsorg i hemmet, är mest likställt för medborgarna. Både ekonomi, kompetensförsörjning och 
patientsäkerhet skulle påverkas i mer positiv riktning än i övriga förslag.  



Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Maria Rangefil 
Handläggare 
033 357015 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-11-26 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00267 1.1.3.1 

Överklagande av förvaltningsrättens beslut i 

upphandling Trygghetshubb och välfärdsteknik 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att anta överklagande i mål nr 2587-19, 

daterat 2019-11-14 och översända detsamma till förvaltningsrätten.       

Ärendet i sin helhet 

Vård- och äldrenämnden beslutade 2019-04-30 att anta anbud lämnat av 

Tunstall AB i upphandlingen Trygghetshubb och väldfärdsteknik. Avtalet 

omfattar ett flertal områden så som trygghetshubb för ordinärt boende och 

särskilt boende, mobilt trygghetslarm utanför boende, IT-system och 22 tillval. 

Avtalstiden är sex år med möjlighet upptill fyra års förlängning, det vill säga en 

maximal avtalstid på 10 år.   

2019-05-10 inkom Everon Sverige AB till förvaltningsrätten med en ansökan 

om överprövning av Vård- och äldrenämndens tilldelningsbeslut. En av 

anledningarna till att Everon Sverige AB ansökt om överprövning av den 

ifrågavarande upphandlingen är att kontraktet som Vård- och äldrenämnden 

upphandlat enligt bolaget egentligen utgör ett ramavtal och att de särskilda 

bestämmelserna i 7 kap. LOU, bland annat gällande ramavtals löptid, är 

tillämpliga. I sitt överklagande yrkade Everon Sverige AB på att en ny 

utvärdering skulle genomföras. Till följd av detta har Vård- och äldrenämnden 

lämnat två yttranden till förvaltningsrätten, daterade 2019-06-07 och 2019-07-

02.  

Förvaltningsrätten beslutar i dom, meddelad 2019-10-28, att bristen i 

upphandlingen inte kan läkas genom rättelse och att upphandlingen därmed ska 

göras om. I linje med Everon Sverige AB:s ståndpunkt bedömer 

förvaltningsrätten att avtalet är att betrakta som ett ramavtal, vilket innebär att 

reglerna om ramavtal är tillämpliga på upphandlingen. Vidare menar 

förvaltningsrätten att Everon Sverige AB får anses lida skada med hänsyn till 

det långa ramavtalet, då bolaget inte har möjlighet att konkurrera om kontrakt 

under den avtalstid som enligt förvaltningsrättens bedömning är oskäligt lång.  

Vård- och äldrenämnden beslutar att överklaga förvaltningsrättens beslut till 

kammarrätten. 



Borås Stad 
Sida 

2(2) 

Beslutsunderlag 

1. Överklagande i mål nr 2597-19

2. Dom i mål nr 2597-19

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-11-20. 

Beslutet expedieras till 

1. Koncerninköp

2. -

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 



YTTRANDE 1 (4) 

2019-11-14 

Förvaltningsrätten i Jönköping 

forvaltningsrattenijonkoping@dom.se 

Everon Sverige AB./. Borås Stad (mål nr 2587-19) 

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

inkommer med yttrande i rubricerat mål. 

1 PARTER 

1.1 Klagande 

Borås Stad 

212000-1561 

Kungsgatan 55 

503 35 Borås 

Ombud 

Rasmus Lundqvist 

033-357405

rasmus.lundqvist@boras.se

Kungsgatan 57

503 35 Borås

1.2 Motpart 

Everon Sverige AB 

559073-8992 

Olai Kyrkogata 50 

602 32 Norrköping 

Ombud 

Advokat Walter Sköldstam och biträdande jurist Linnéa Larsson 

ANNOT Advokatbyrå AB 

Skolgatan 1 

602 25 Norrköping 
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2 INSTÄLLNING 

 

2.1 Kommunen kvarstår vid sina tidigare yttranden i målet och inkommer 

med följande överklagande gällande förvaltningsrätten i Jönköpings dom 

i rubricerat mål och yrkar att kammarrätten med ändring av 

förvaltningsrättens dom ska avslå Everon Sverige ABs (härefter 

”Everon”) ansökan om överprövning. 

 

3 ANLEDNING TILL ÖVERKLAGANDE 

 

3.1 Kommunen anser att förvaltningsrättens dom är felaktig i första hand 

utifrån bedömningen att det handlar om en upphandling av ramavtal och i 

andra hand gällande bedömningen av att det i så fall inte skulle föreligga 

särskilda skäl för en längre avtalstid. Kommunen anser sig ha motiverat 

varför en längre avtalstid än fyra år är motiverad. Kommunen anser även 

att Förvaltningsrättens bedömning att ansökningen om överprövning 

inkommit i rätt tid är felaktig. Den i förvaltningsrätten ingivna 

motiveringen utvecklas ytterligare nedan under utveckling av talan. 

 

3.2 Eftersom det finns skäl att tvivla på riktigheten i förvaltningsrättens dom 

anser Kommunen att det finns anledning för kammarrätten att meddela 

prövningstillstånd i målet. 

 

4 UTVECKLANDE AV TALAN 

 

Ansökan om överprövning 

4.1 Kommunen anser inte att Everons ansökan om överprövning har 

inkommit till förvaltningsrätten i rätt tid.  

 

4.2 En ansökan om överprövning ska ha inkommit till förvaltningsrätten 

inom 10 dagar efter det att den upphandlande myndigheten har meddelat 

tilldelningsbeslut. Ansökan ska innehålla de omständigheter som 

åberopas till stöd för talan.  

 

4.3 Kommunen meddelade tilldelningsbeslut 2019-04-30 och Everon ansökte 

om överprövning 2019-05-10. Ansökan innehöll dock inga uppgifter om 

vilka omständigheter Everon åberopade som stöd för sin talan, se 

aktbilaga 1 från förvaltningsrätten. Istället innehöll den endast en begäran 

om anstånd. En komplett ansökan om överprövning inkom först 2019-05-

31.  

 

4.4 Kommunen anser således att ansökan om överprövning har inkommit 

försent och därför borde ha avvisats av förvaltningsrätten. Att acceptera 

att anbudsgivarna kan kringgå den tid de enligt LOU har möjlighet att 

ansöka om överprövning skulle innebära att överprövningsmålen drar ut 

på tiden, vilket inte kan anses vara lagstiftarens ambition. Det riskerar 
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även att verka icke likabehandlande mot olika anbudsgivare, eftersom en 

anbudsgivare ges mer tid än övriga för att hitta eventuella brister i 

upphandlingarna. Kommunen anser därför att förvaltningsrättens 

bedömning av frågan är felaktig. 

 

Ramavtal 

4.5 Kommunen anser i första hand inte att upphandlingen syftar till att teckna 

ett ramavtal, varför avtalstiden inte är begränsad till fyra år. 

 

4.6 Det huvudsakliga syftet med upphandlingen är att leverantören ska 

tillhandhålla en tjänst, vilken är prissatt med ett fast månadspris. Tjänsten 

består av ett IT-system med tillhörande trygghetshubb, vilka leverantören 

ska drifta under avtalstiden, se bilaga 1 Driftavtal. Det råder ingen 

osäkerhet gällande vad leverantören kommer få leverera i denna del.  

 

4.7 Upphandlingen innehåller även en del bestående av olika tillval som kan 

bli aktuella att avropa. Dessa tillval står för en mindre del av avtalet. Med 

anledning av att det är osäkert i vilken utsträckning de olika tillvalen 

kommer behövas framstår det dock i utvärderingen som att de har en 

större volym en vad som kommer bli fallet. Utifrån ovissheten om 

framtiden gällande levnadslängd, hur många personer som kommer 

behöva de olika tillvalen, vilka inriktningar nya boenden kommer ha etc. 

går det emellertid inte att säga hur stor del av avtalet varje tillval kommer 

utgöra. 

 

4.8 Utifrån att den del som utgör merparten av avtalet är fastställd och att 

avtalet inte ämnar fastställa villkoren för framtida kontrakt utan endast 

stadgar hur leverantören ska utföra tjänsten och drifta IT-systemet anser 

kommunen att avtalet, enligt överviktsprincipen, inte kan anses utgöra ett 

ramavtal. 

 

4.9 Skulle kammarrätten finna att avtalet utgör ett ramavtal anser Kommunen 

ändå att den angivna avtalstiden är motiverad. 

 

4.10 Föremålet för upphandlingen är ett tekniskt system som ska användas i 

olika typer av nödsituationer och som kräver särskild utbildning av 

personalen. Kommunen ser säkerhetsmässiga vinster om det är samma 

system som är i drift under en längre tid. Eftersom systemet är brukarnas 

primära sätt att larma vid akuta situationer är det av största vikt att 

systemet fungerar. För att minimera risken för fel anser Kommunen att 

det är av vikt att kunna upprätthålla kontinuiteten och inte behöva byta 

system med korta intervaller.  

 

4.11 Som Kommunen angav i sina yttranden till förvaltningsrätten ska flera av 

tillvalen utvecklas över tiden. Med en avtalstid på endast fyra år skulle 

det inte vara möjligt för Kommunen att nyttja dessa tillval. Denna 
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utveckling, av de olika tillvalen, riskerar att innebära stora kostnader för 

leverantören och Kommunens avsikt är att de på ett marknadsmässigt sätt 

ska kunna få avkastning för sin investering. 

4.12 Vidare ska IT-systemet och trygghetshubben levereras och 

implementeras, dels hos Kommunen och dels hos alla Kommunens 

brukare. Den initiala Leveransen beräknas ta mellan sex och tio månader, 

se bilaga 2 Leveransen. Kommunen beräknar vidare att det kommer ta 

omkring två år innan tjänsten kommer kunna vara installerad på samtliga 

boenden.  

4.13 Utifrån säkerhetssynpunkten samt att såväl leverantör som Kommunen 

och brukarna ska kunna ha nytta av avtalet anser Kommunen att det är 

både nödvändigt och motiverat med en längre avtalstid än fyra år.   

5 SLUTSATS 

5.1 Med hänvisning till ovanstående samt till sina tidigare yttranden yrkar 

Kommunen på att kammarrätten ska meddela prövningstillstånd och med 

ändring av förvaltningsrättens dom avslår Everons ansökan om 

överprövning. 

_______________________________ 

Som ovan, 

Rasmus Lundqvist 

Jurist 

Bilagor: 

1. Driftavtal

2. Leveransen
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I JÖNKÖPING 

DOM 
2019-10-28 
Meddelad i Jönköping 

Mål nr 
2587-19 

Dok.Id 302122 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box 2201 
550 02 Jönköping 

Hamngatan 15 036-15 66 00 - måndag–fredag 
08:00–16:00E-post: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se 

www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se

SÖKANDE 
Everon Sverige AB, 559073-8992 
Christer Arlehed 
Olai Kyrkogata 50 
602 32 Norrköping 

Ombud: Advokat Walter Sköldstam och biträdande jurist Linnéa Larsson 
ANNOT Advokatbyrå AB 
Skolgatan 1 
602 25 Norrköping 

MOTPART 
Upphandlingsenheten i Borås Stad 
501 80 Borås 

SAKEN 
Överprövning enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU 
___________________ 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten beslutar att upphandlingen ska göras om. 

BAKGRUND 

Kommunen genomför en upphandling av Trygghetshubb och välfärdsteknik 

(dnr 2018-00103IN). Upphandlingen sker genom ett öppet förfarande och 

utvärderingen genomförds utifrån bästa förhållande mellan pris och kvalitet. 

Efter avslutat utvärdering tilldelades kontraktet till Tunstall AB. Everon 

Sverige AB (bolaget) placerade sig på andra plats. Bolaget har ansökt om 

överprövning.  



Sida 2 
FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I JÖNKÖPING 

DOM 2587-19 
 

YRKANDEN M.M. 

Bolaget yrkar att upphandlingen ska göras om. 

Kommunen anser att bolagets ansökan om överprövning ska avslås. 

VAD PARTERNA ANFÖR 

Bolaget 

Av upphandlingsdokumenten framgår att kommunen efterfrågar en 

tjänst/tjänster och till viss del inköp av hårdvara. Vidare framgår att det 

inom ordinärt boende för vård- och äldreförvaltningen finns 3 200 

trygghetslarm och 70 stycken trygghetskameror samt att det finns 948 

lägenheter på 20 enheter. Därtill anges att sociala omsorgsförvaltningen på 

vissa boenden har behov av trygghetslarm samt att det finns 450 lägenheter 

med trygghetslarm inom denna förvaltning. Någon närmare vägledning 

kring hur många larm, tillbehör och hur lång tid under avtalstiden som detta 

ska nyttjas anges inte i upphandlingsdokumenten. 

I upphandlingsdokumenten anges även att det som upphandlas inledningsvis 

kommer att implementeras i vård- och äldreförvaltningen. Implementation 

inom sociala omsorgsförvaltningen kan bli aktuellt längre fram. Totalt värde 

beräknas till minst 70 miljoner kronor.  Borås stad kan inte lämna 

volymgarantier. Volym styrs av behov i verksamheten över tid. Volym styrs 

även delvis av lämnad kvalitet. Levereras bättre kvalitet och funktion som 

ger mervärde för verksamheten och brukare ökar sannolikheten för högre 

volymer.  

Då omfattningen av eventuell leverans under avtalstiden inte är bestämd till 

omfattning och i tid, är det inte fråga om tilldelning av ett leveransavtal utan 

om ett ramavtal. Avtalstiden är sex år med möjlighet till förlängning under 
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fyra år. Total avtalstid är således tio år. Med en potentiell avtalstid om tio år 

står upphandlingen i strid med 7 kap. 2 § LOU. Det har otillbörligt 

begränsat konkurrensen i strid med LOU för bolaget och andra 

anbudsgivare.  

Upphandlingen brister även i transparens och likabehandling. Eftersom det 

inte framgår i vilken omfattning och vad som ska levereras under vilken tid 

till vilka lägenheter, enheter, förvaltningar m.m., går det inte för en rimligt 

informerad anbudsgivare att kalkylera och utforma sitt anbud på ett 

förutsägbart sätt.  

Även poängsättning av användarvänlighet i utvärderingen lämnar utrymme 

för godtycke. De svar kring leverans som efterfrågas är uppbyggt kring 

fiktiva utvärderingsvärden, referensboende och typfall. Ifråga om 

användarvänlighet har kommunen satt poäng utifrån 10 olika frågor. Dessa 

påverkar jämförelsepriset i utvärderingsmodellen. Användarna har inte testat 

systemen utan bara kollat på en film om systemen. Frågorna tar sikte på 

användarens nivå att kunna ta till sig ett annat system, ny teknik, använda 

trygghetslarm. Samtliga 10 frågor handlar om rent tyckande, det vill säga 

subjektiva uppfattningar. De säger inte något om produkternas 

användarkvalitet. Det är inget bra redskap för att utvärdera olika 

leverantörers system. Modellen är godtycklig och icke-transparent och 

säkerställer inte likabehandling.  

Om bristerna inte varit för handen i upphandlingen hade bolaget kunnat 

utforma sitt anbud annorlunda. Bolaget riskerar även att drabbas i 

konkurrenshänseende på grund av den osedvanligt långa och otillåtna 

ramavtalstiden.  
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Upphandlingsenheten i Borås Stad 

Bolaget ansökte om överprövning den 10 maj 2019 vilket var den sista 

dagen på avtalsspärren. Vid den tidpunkten innehöll ansökan inga uppgifter 

om åberopade omständigheter eller närmare beskrivning av hur bolaget lidit 

eller riskerat att lida skada. Ansökan kan därmed vid denna tidpunkt inte 

anses fullständig. En ansökan om överprövning kan anses som inkommen 

först när det framgår vilka grunder och omständigheter som åberopas. En 

sådan ansökan lämnades in först den 31 maj 201. Ansökan har därmed 

inkommit efter avtalsspärrens utgång och ska därmed inte tas upp till 

prövning.  

Upphandlingsunderlaget är transparent, likabehandlande och 

proportionerligt i alla delar. Upphandlingen har genomförts i enlighet med 

vad som anges i upphandlingsunderlaget.  

Upphandlingen fokuserar på att uppnå en efterfrågad funktion. Det finns 

stor frihet för anbudsgivarna att uppnå den efterfrågade funktionen genom 

olika lösningar. Kommunen har inte för avsikt att äga några produkter eller 

att inköpa någon hårdvara. Det som efterfrågas är en endast en tjänst för att 

uppfylla den efterfrågade funktionen och för att lösa kommunens behov. Det 

rör sig således endast om köp av tjänst. I denna tjänst kan det dock ingå 

olika produkter, utifrån hur vinnande leverantör väljer att uppnå funktionen, 

men produkterna kommer inte köpas eller ägas av kommunen utan är en del 

av tjänsten. Kommunen anser således inte att upphandlingen syftar till att 

teckna ett ramavtal utan endast ett inköp av en tjänst under en angiven 

tidsperiod.  

Skulle förvaltningsrätten anse att avtalet utgör ett ramavtal anser kommun 

ändå att den angivna avtalstiden får anses behövlig utifrån att det finns vissa 

tjänster eventuellt ska utvecklas under avtalstiden samt att tiden för 
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implementering av tjänsten är så pass lång att en tidsperiod om fyra år skulle 

vara för kort för att uppnå syftet med upphandlingen.  

 

Borås stads målsättning är att tillhandahålla välfärdstekniktjänster och 

funktioner för att tillgodose individuella behov oavsett boendeform. Det 

innebär att den välfärdsteknik som upphandlas måste kunna vara 

individanpassningsbar utifrån brukarnas behov. Eftersom antalet brukare 

som finns i verksamheten och vilka behov de har av välfärdsteknik kan 

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

tillval som ska användas under avtalstiden. Kommunen har i upphandlingen 

angivit de beräknade volymerna, vilket medför att samtliga anbudsgivare 

har erhållit tillräcklig information för att kunna räkna på affären.  

 

Det framgår vidare tydligt hur prissättningen ska ske. Exempelvis framgår 

det att för trygghetshubb för ordinärt boende så beräknas volymen till 3 200 

trygghetshubbar. Anbudsgivaren ska lämna en månadskostnad per hubb 

vilken multipliceras med beräknad volym och avtalstiden för att ge en 

utvärderingssumma för positionen. Kommunen anser att det tydligt framgår 

hur prissättningen ska ske. Det har även givits förtydligande i frågor och 

svar gällande prissättningen av sociala omsorgsförvaltningens boende ska 

hanteras.  

 

Utvärderingen innehåller subjektiva inslag. Enkäten syftar till att utvärdera 

användbarheten i ett IT-system utifrån hur användaren upplever IT-

systemet. Utifrån detta kommer det alltid finnas ett mått av subjektivitet i 

denna modell. Hur enkäten hanteras och hur beräkningar görs beskrivs 

tydligt. Det anges således på ett transparent och likabehandlande sätt. 

Samtliga anbudsgivare har behandlats på samma sätt och i enlighet med vad 

som anges i upphandlingsunderlaget.  
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SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Frågan om ansökan inkommit i rätt tid 

Förvaltningsrätten konstaterar att avtalsspärren förlängs automatiskt när en 

ansökan om överprövning kommer in till förvaltningsrätten i tid. Reglerna 

om vad som ska ingå i en ansökan om överprövning och om 

rättegångsprocessen regleras i förvaltningsprocesslagen (1971:291). Där 

framgår att en ansökan om överprövning bl.a. ska innehålla yrkanden samt 

de omständigheter som åberopas till stöd för dessa. Om en ansökan 

innehåller en sådan brist att det inte kan ske någon prövning i sak så ska 

rätten förelägga sökanden att inom en viss tid avhjälpa bristen. Skäl att 

avvisa målet som för sent inkommet föreligger således inte. Borås stads 

begäran om att förvaltningsrätten på denna grund inte ska ta upp bolagets 

ansökan till prövning ska således avslås.  

 

Frågan om upphandlingen avser ramavtal 

En av anledningarna till att Everon Sverige AB ansökt om överprövning av 

den ifrågavarande upphandlingen är att kontraktet som Borås Stad 

upphandlat enligt bolaget egentligen utgör ett ramavtal och att de särskilda 

bestämmelserna i 7 kap LOU, bl.a. gällande ramavtals löptid, är tillämpliga. 

Förvaltningsrätten tar därför först ställning till om reglerna om ramavtal ska 

tillämpas på upphandlingen.  

 

Av 1 kap. 20 § LOU framgår att med ramavtal avses ett avtal som ingås 

mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera 

leverantörer i syfte att fastställa villkoren i kontrakt som senare ska tilldelas 

under en given tidsperiod.  
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Om avtalet utgör ett ramavtal eller inte i LOU:s mening får enligt 

förvaltningsrättens mening bestämmas utifrån de konkreta omständigheterna 

i det enskilda fallet. Bedömningen måste alltså utgå från den information 

som anbudsgivarna har fått ta del av i upphandlingsdokumenten.  

Av upphandlingsdokumenten framgår att upphandlingen avser 

trygghetshubb och välfärdsteknik. Kommunen efterfrågar en tjänst där 

leverantören bl.a. ska tillhandahålla välfärdsteknik till ordinära och särskilda 

boenden inom Borås Stad. Vidare kan utläsas att några volymer inte 

garanteras utan är beroende av verksamhetens behov. Omfattningen av 

tjänsten är således oreglerad mellan parterna. Borås Stad är inte förpliktigad 

att i viss utsträckning efterfråga upphandlad tjänst. Enligt avtalet åtar sig 

dock leverantören att fullgöra vad som efterfrågas under avtalsperioden. 

Mot bakgrund av ovanstående står därmed klart att Borås Stad inte åtagit sig 

att anskaffa en viss förutbestämd prestation mot viss ersättning. Avtalet är 

därmed att betrakta som ett ramavtal (jfr Kammarrätten i Stockholms dom 

den 24 mars 2016 i mål nr 7754-15).  Reglerna om ramavtal är således 

tillämpliga på upphandlingen.  

Enligt 7 kap. 2 § LOU får ett ramavtal löpa under längre tid än fyra år 

endast om det finns särskilda skäl.  

Av upphandlingsdokumenten framgår att avtalet upphör att gälla sex år från 

avtalets ikraftträdande. Leverantören ska dock acceptera avtalsförlängning 

med gällande avtalsvillkor med upp till 48 månaders förlängning.   

Förvaltningsrätten anser att kommunen inte har visat att det finns särskilda 

skäl att bestämma en kontraktstid om totalt tio år.  

Everon Sverige AB får med hänsyn till det långa ramavtalet anses lida skada 

genom att inte ha möjlighet att konkurrera om kontrakt under den tid som 
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anses oskälig. Bristen i upphandlingen kan inte läkas genom rättelse. 

Upphandlingen ska därför göras om.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i 

bilaga (FR-05) 

 

 

Håkan Jöngren 

 

Tf. rådman Håkan Jöngren har avgjort målet. Föredragande jurist har varit 

Nina Melander.  
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Hur man överklagar FR-05

________________________________________________________________ 

Den som inte är nöjd med förvaltningsrättens 
beslut kan överklaga. Här framgår hur det går 
till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som ni fick 
del av beslutet. I vissa fall räknas tiden i stället 
från beslutets datum. Det gäller om beslutet 
avkunnades vid en muntlig förhandling, eller 
om rätten vid förhandlingen gav besked om 
datum för beslutet. 

För myndigheten räknas tiden alltid från 
beslutets datum. 

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut. 

Tänk på detta i mål om överprövning av 
upphandling 

I vissa fall kan myndigheten ingå avtal efter 
10 dagar från det att domstolen avgjort målet 
eller upphävt ett interimistiskt beslut, och i 
vissa fall får myndigheten ingå avtal 
omedelbart. Efter att avtal har slutits får 
kammarrätten inte överpröva upphandlingen. 
Detta gäller alltså även om tiden för 
överklagande fortfarande gäller.  

Närmare regler finns i den lag som gäller för 
målet, se rutan längst ner på nästa sida för 
hänvisningar. 

Gör så här 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och
målnummer.

2. Förklara varför ni tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring ni vill ha
och varför ni tycker att kammarrätten ska ta
upp ert överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).

3. Tala om vilka bevis ni vill hänvisa till.
Förklara vad ni vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i målet.

4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kan nå er: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

Om ni har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till
förvaltningsrätten – adressen finns i
beslutet.

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om ni exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 1
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Har ni tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt.

 Domstolen anser att det inte går att
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt
utan att ta upp målet.

 Domstolen behöver ta upp målet för att
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen.

 Domstolen bedömer att det finns
synnerliga skäl att ta upp målet av någon
annan anledning.

Om ni inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt ni vill föra fram. 

Vill ni veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om ni har 
frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

För fullständig information, se: 

 lag (2016:1145) om offentlig upphandling, 20 kap.

 lag (2016:1146) om upphandling inom
försörjningssektorerna, 20 kap.

 lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet, 16 kap.

 lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner,
16 kap.

 lag (2016:1145) om offentlig upphandling, 20 kap.

 lag (2016:1146) om upphandling inom
försörjningssektorn, 20 kap.

http://www.domstol.se/


Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Ulrika Johansson 
Handläggare 
033 355224 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-11-26 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00259 1.1.3.1 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 

SoL Kvartal 3 2019 

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 september 2019.      

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 Kommunfullmäktige 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 2019

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-11-20. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunfullmäktige

2. Stadsrevisionen

Johan Wikander 

Ordförande 



Borås Stad 
Sida 
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Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Vård- och äldrenämnden 
Christina Lindén 

Datum 2019-11-01 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 
kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 2019. 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 2019 

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 829 K 

VÄF Myndighet X Vård & omsorgsboende 664 K 

VÄF Myndighet X Vård & omsorgsboende 333 K 

VÄF Myndighet X Vård & omsorgsboende 198 K 

VÄF Myndighet X Vård & omsorgsboende 173 K 

VÄF Myndighet X Vård & omsorgsboende 128 M 

VÄF Myndighet X Vård & omsorgsboende 124 K 

VÄF Myndighet X Vård & omsorgsboende 117 K 

VÄF Myndighet X Vård & omsorgsboende 116 K 

VÄF Myndighet X Vård & omsorgsboende 110 K 

VÄF Myndighet X Vård & omsorgsboende 94 K 

VÄF Myndighet X Dagverksamhet 106 K 

VÄF Myndighet X Hemtjänst 92 M 



2 (2) 

Analys 

Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad, har 13 beslut som inte verkställts inom tre månader, 
vilket är fyra mer än föregående period. Av dessa gäller 11 beslut insatsen vård- och omsorgs-
boende, en dagverksamhet och en hemtjänst.  

Av de 11 beslut gällande vård- och omsorgsboende som inte verkställts är det: Åtta personer 
som bor i ordinärt boende och som fått erbjudande om plats inom en tremånaders period, 
men tackat nej på grund av att erbjudandet inte matchar deras specifika önskemål (fem av 
dessa personer är nytillkomna och har inte tidigare rapporterats som icke verkställda beslut). 
Två personer har erbjudits plats inom en tremånaders period men valt att tacka nej och avvakta 
tills efter årsskiftet med att flytta. En personer har inte erbjudits plats alls. 

Den person vars dagverksamhetsbeslut rapporterats som icke verkställt är en ny person. Perso-
nen har fått erbjudande om plats inom en tremånaders period, men saknar färdtjänst och kan 
inte ta sig till dagverksamheten. Närstående har tagit på sig ansvaret att kontakta färdtjänst-
handläggare för att söka insatsen, men på grund av att det dröjt kommer nu ansvarig bistånds-
handläggare att ta kontakt med färdtjänsthandläggare. 

Den person vars hemtjänst rapporterats som icke verkställt har på grund av psykisk ohälsa 
svårt att göra hemtjänstval, välja kommunal eller privat utförare. Ansvarig biståndshandläggare 
kommer att ta en förnyad kontakt med personen och försäkra sig om att personen mår väl och 
får sina behov tillgodosedda. 

Christina Lindén 
Enhetschef 
VÄF Myndighet 
Borås Stad 
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Datum 

2019-11-26 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00255 1.1.3.1 

Initiativärende: Utred mopedbilar i hemtjänsten 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att avstyrka initiativärendet om mopedbilar i 

hemtjänsten.       

Sammanfattning 

Vid Vård- och äldrenämndens sammanträde 2019-10-29 presenterade 

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

mopedbilar i hemtjänsten.  

Vård- och äldrenämnden beslutade 2018-06-12 att ge förvaltningen i uppdrag 

att i samarbete med Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden utarbeta 

teoridelen av körkortsutbildningen för anställda inom Vård- och 

äldrenämndens ansvarsområde. Under hösten 2019 avslutades projektet 

eftersom få av de som deltog hade fortsatt och fullföljt körkortsutbildningen.  

För att få körkort för AM-moped ställs lika höga krav som för B-körkort samt 

medför kostnader i form av lektioner, uppkörning och teoriprov. Vård- och 

äldrenämnden uppmuntrar hellre medarbetare till att ta B-körkort då nämnden 

har större nytta av medarbetare med B-körkort eftersom sådant innehav bidrar 

till större flexibilitet i verksamheterna.   

I takt med att allt fler skaffar mopedbil ökar också olyckorna. Olycksrisken är 

stor med en mopedbil eftersom den är som en moped, kombinerat med att 

föraren är oskyddad då hytten inte har samma säkerhetsklassning som en liten 

bil. Att köra med mopedbilar bedömer därför Vård- och äldrenämnden vara 

olämpligt ur arbetsmiljösynpunkt.  

I Borås Stads miljömål som gäller från 2018, är ett av målen att Borås Stad ska 

arbeta för att bli oberoende av fossila bränslen. De flesta mopedbilar drivs av 

diesel och saknar helt avgasrening. Användande av mopedbilar skulle också öka 

Vård- och äldrenämndens klimatkompensationsavgift eftersom de drivs med 

fossila bränslen. Utsläppen är dessutom högre än för en vanlig bil.  

Idag finns inte mopedbilar upphandlade i Borås Stad och det skulle inte gå att 

leasa mopedbilar från Servicenämnden. Mopedbilar är sannolikt också dyrare 

utifrån en livscykelkostnad.  

Vård- och äldrenämnden kommer inte att vidare utreda frågan om mopedbilar i 

hemtjänsten och avstyrker därmed initiativärendet.    
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Ärendet i sin helhet 

Vid Vård- och äldrenämndens sammanträde 2019-10-29 presenterade 

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

mopedbilar i hemtjänsten. De anser att Vård- och äldrenämnden behöver 

arbeta för en högre närvaro hos hemtjänsttagarna. Det behövs fler händer i 

hemtjänsten i Borås Stad. Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) 

menar att en flaskhals är att många ungdomar idag saknar körkort och ett 

alternativt transportmedel skulle vara de så kallade mopedbilarna, eller AM-

moped. Att med mopedbilars hjälp få fler händer i vården genom att smidigt nå 

hemtjänsttagare, alla tider på dygnet, i alla väder, skulle det innebära ett 

genombrott i att nå en högre brukartid. Moderaterna (M) och 

Kristdemokraterna (KD) föreslår att Vård- och äldrenämnden beslutar om att 

förvaltningen ges i uppdrag att ta fram underlag för hur många undersköterskor 

och vårdbiträden som skulle kunna vara aktuella för att ta körkort för 

mopedbil, att undersöka vad det skulle innebära för kostnader samt undersöka 

vad det skulle kosta att leasa mopedbilar. 

Mopedbilar får gå i 45 kilometer i timmen och det krävs ett mopedkörkort för 

klass 1, ett så kallat AM-kort för att få köra.  

Vård- och äldrenämnden beslutade 2018-06-12 att ge förvaltningen i uppdrag 

att i samarbete med Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden utarbeta 

teoridelen av körkortsutbildningen för anställda inom Vård- och 

äldrenämndens ansvarsområde. Då fanns det 98 undersköterskor och 46 

vårdbiträden som saknade körkort. Cirka 35 personer genomförde hela eller 

delar av teoriutbildningen under hösten 2018. Under hösten 2019 avslutades 

projektet eftersom få av de som deltog hade fortsatt och fullföljt 

körkortsutbildningen.  

För att få körkort för AM-moped ställs lika höga krav som för B-körkort samt 

medför kostnader i form av lektioner, uppkörning och teoriprov. Dessutom är 

icke yrkesspecifika utbildningar dit körkortsutbildning räknas, skattepliktiga för 

den som går utbildningen eftersom utbildningen ses som en förmån. Vård- och 

äldrenämnden uppmuntrar hellre medarbetare till att ta B-körkort då nämnden 

har större nytta av medarbetare med B-körkort eftersom sådant innehav bidrar 

till större flexibilitet i verksamheterna.  

I takt med att allt fler skaffar mopedbil ökar också olyckorna. Enligt flera 

granskningar, som olika försäkringsbolag gjort, har olyckorna med mopedbilar 

fördubblats varje år sedan 2017. Bara hos ett av de större försäkringsbolagen i 

det område som försäkringsbolaget benämner Älvsborg, ser statistiken ut 

följande: 48 olyckor 2017, 84 olyckor 2018 och 81 olyckor till och med juni 

2019. Olycksrisken är stor med en mopedbil eftersom den är som en moped, 

kombinerat med att föraren är oskyddad då hytten inte har samma 

säkerhetsklassning som en liten bil. Vid en olycka med en vanlig bil blir 

skadorna stora, både på bilen och inte minst på föraren. Att köra med 

mopedbilar bedömer därför Vård- och äldrenämnden vara olämpligt ur 

arbetsmiljösynpunkt. På landsvägar har trafiken högre fart och mopedbilar 
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utgör en risk med sin avsevärt lägre fart. I stadstrafik är farten oftast lägre men 

där råder istället mer trafik, särskilt under rusningstid.  

I hemtjänstens och hälso- och sjukvårdens områden i de centrala delarna av 

Borås, finns redan idag mycket begränsat med bilar, då verksamheterna har 

cykeloptimerat rutterna till sina brukare och patienter. På detta sätt rör sig 

medarbetare smidigt och mer trafiksäkert i stadsmiljön. De behöver heller inte 

lägga tid på att leta efter lediga parkeringsplatser.  

I Borås Stads miljömål som gäller från 2018, är ett av målen att Borås Stad ska 

arbeta för att bli oberoende av fossila bränslen. De flesta mopedbilar drivs av 

diesel och saknar helt avgasrening eftersom de får väga max ca 400 kg, och kan 

då släppa ut runt 160 gånger mer partiklar än den lagstadgade gränsen för 

personbilar. Utsläppet av kväveoxider är samtidigt sju gånger högre än vad som 

är tillåtet för personbilar med dieselmotor. Det finns också el-drivna 

mopedbilar, men de är dyrare att köpa samt att Borås Stad ännu inte har ett 

tillräckligt utbud av laddstolpar. Användande av mopedbilar skulle också öka 

Vård- och äldrenämndens klimatkompensationsavgift eftersom de drivs med 

fossila bränslen.  

Idag finns inte mopedbilar upphandlade i Borås Stad och det skulle inte gå att 

leasa mopedbilar från Servicenämnden, eftersom de endast ansvarar för 

personbilar samt transportbilar på max 3,5 ton. Om Vård- och äldrenämnden 

ska införa mopedbilar som transportmedel måste nämnden själva genomföra 

upphandlingen samt sköta avtalen och underhåll kring bilarna om inte 

Servicenämndens uppdrag utökas. En ny mopedbil kostar vanligtvis mellan 100 

000 kr och 200 000 kr att köpa. Eftersom skaderisken är större och 

reparationerna omfattande om det sker en olycka, samt det faktum att 

olycksstatistiken för mopedbilar stiger, kan det antas att även 

försäkringspremierna kommer att höjas i framtiden.  

De bilar som Vård- och äldrenämnden leasar från Servicenämnden byts ut efter 

3 år och då genomförs fri konkurrensutsättning. Servicenämnden gör avrop 

mot Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) ramavtal. På SKL:s lista finns 

endast godkända och testade bilar utifrån deras kriterier som bland annat 

omfattar avgasutsläpp. När de genomför avropet enligt den fria 

konkurrensutsättningen tas hänsyn till bilens pris utifrån en livscykelkostnad, 

dvs vad bilen är värd efter tre år då den ska bytas ut, samt kostnaderna för 

service- och reparationsavtal, bränslekostnad per mil, försäkringskostnader etc. 

Idag finns inte mopedbilar med bland de godkända bilarna. Avgasutsläppen 

tyder på att de inte skulle godkännas vid ett framtida test. Det är heller inte 

troligt att mopedbilar blir billigare utifrån en livscykelkostnad än vad en 

bränslesnål liten bil är. Mopedbilarna är också olämpliga för större avstånd och 

landsvägskörning vilket därmed begränsar flexibiliteten för verksamheterna. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetar för att införa 

körkortsutbildning inom det ordinarie omvårdnadsprogrammet på 

gymnasieskolan. Om detta införs kommer frågan om körkortsinnehav vid 

rekryteringar vara löst för de elever som går omvårdnadsprogrammet i Borås. 
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Men anledning mot ovan, kommer Vård- och äldrenämnden inte att vidare 

utreda frågan om mopedbilar i hemtjänsten och avstyrker därmed 

initiativärendet. 

 Beslutsunderlag 

1. Initiativärende: Utred mopedbilar i hemtjänsten.

2. -

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-11-20. 

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering.

2. -

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 



Initiativärende Vård- och äldrenämnden 
2019-10-29 

Initiativärende: Utred mopedbilar i hemtjänsten 
Vård- och äldrenämnden behöver arbeta för en högre närvaro hos våra hemtjänsttagare. 

Målet är 65% men idag är det utfallet betydligt lägre. Därför måste vi sträva efter en god 

kontinuitet för att få en högre brukartid. 

Det innebär bland annat att vi behöver fler händer i hemtjänsten i Borås Stad.       

En flaskhals är att många ungdomar idag saknar körkort vilket Vård- och äldrenämnden 

uppmärksammat tidigare. Vi i Allianspartierna, Moderaterna och Kristdemokraterna, vill på 

nytt lyfta problemet men belysa det från ett annat håll. 

Att ta mopedbilskörkort är en lång och mödosam process, dessutom är den dyr. Ett 

alternativt transportmedel som blivit vanligare idag är de så kallade mopedbilarna, eller AM 

moped, som det också heter. Eftersom mopedbilens topphastighet är 45 kilometer i 

timman vore den idealisk att rulla i de centrala delarna av staden.  

Kostnaden för körkortet är cirka 6000 kronor. Då ingår 8 timmars teori, 4 timmar körning 

och att man har ett körkortstillstånd innan. En begränsning är att utbildningen endast sker 

under tiden april till september. 

Kan vi med mopedbilars hjälp få fler händer i vården genom att smidigt nå våra 

hemtjänsttagare, alla tider på dygnet, i alla väder, skulle det innebära ett genombrott i att 

nå en högre brukartid. 

Vi i Allianspartierna, Moderaterna och Kristdemokraterna, föreslår Vård- och 

äldrenämnden besluta:  

Vård- och äldreförvaltningen ges i uppdrag att ta fram underlag för hur många 

undersköterskor och vårdbiträden som skulle kunna vara aktuella för att ta körkort för 

mopedbil.  

Vård- och äldreförvaltningen ges i uppdrag att undersöka vad det skulle innebära för 

kostnad om de fick utbildning för mopedbilskörkort.  

Vård- och äldreförvaltningen ges i uppdrag att undersöka vad det skulle kosta att leasa 

mopedbilar. 

Redovisning av ovanstående utredningsuppdrag ska ges till nämnden snarast möjligt, dock 

senast i början på år 2020. 

Anna-Clara Stenström (M) Hans Gustafsson (KD) 

Lotta Löfgren Hjelm (M)  Ingela Hallgren (KD)  

Pernilla Gustafsson (M)  

Peter Wilhelmsson (M)  
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Datum 

2019-11-26 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00246 1.1.3.1 

Svar på motion om att stärka det finska språkets 

ställning i Borås 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att avstyrka motionen ”Stärk det finska 

språkets ställning i Borås”.      

Sammanfattning 

I motionen beskrivs att Borås inte hade varit en så välmående stad som den nu 

är utan den stora insats som sverigefinnarna gjorde och fortfarande gör. 

Motionären vill därför att äldreomsorg, däribland omsorgsboende och 

hemtjänst, ska erbjudas på det nationella minoritetsspråket finska.  

I Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, 18 § står:  

”En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär 

det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad 

som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, 

meänkieli respektive samiska.” Borås Stad är finskt förvaltningsområde och har 

därför särskild skyldighet att erbjuda äldreomsorg på finska, vilket Vård- och 

äldrenämnden erbjuder redan idag.    

Vård- och omsorgsboendet Distansgatan 7 har två enheter för finsktalande, 

varav en enhet har demensinriktning och den andra somatisk inriktning. Det 

finns 10 platser på varje enhet, dvs totalt 30 platser för finsktalande. Alla 

medarbetare på enheterna med finsk inriktning talar flytande finska och 

svenska.  Vård- och omsorgsboendet Distansgatan 7 har som målsättning att 

vid nyanställning alltid prioritera två-språkiga medarbetare som talar finska och 

svenska, men det är inte enkelt att hitta sökande med den efterfrågade 

språkkompetensen.  

Det finns också ett hemtjänstområde, Trandareds hemtjänst, som riktar sig till 

finska brukare och där 6 medarbetare talar finska.  

Sedan 2017 då Borås Stad omorganiserades i facknämnder, har Vård- och 

äldrenämnden genomfört resor till Finland för att rekrytera finsktalande 

semestervikarier. Sommaren 2019 kom totalt 23 semestervikarier från Finland. 

Vård- och äldrenämnden erbjuder alltså redan idag äldreomsorg på 

minoritetsspråket finska och avstyrker därmed motionen.
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Ärendet i sin helhet 

I motionen beskrivs att Borås inte hade varit en så välmående stad som den nu 

är utan den stora insats som sverigefinnarna gjorde och fortfarande gör. År 

2010 blev Borås ett så kallat finskt förvaltningsområde, vilket innebär att 

enskilda har rätt att använda det finska språket vid muntliga och skriftliga 

kontakter med myndigheter. Kommunen har även särskilda skyldigheter att 

erbjuda förskola och äldreomsorg, helt eller till väsentlig del på 

minoritetsspråken, om någon i förvaltningsområdet önskar detta.  

Varje år kommer många finländare till Borås med sina familjer för att arbeta, 

kortare eller längre tid, i våra nya framväxande företag. Kommunernas 

attraktionskraft behöver stärkas och en bredare service även för denna grupp 

finländare behöver erbjudas framöver. Motionären vill därför att äldreomsorg, 

däribland omsorgsboende och hemtjänst, ska erbjudas på det nationella 

minoritetsspråket finska.  

I Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, 18 § står:  

”En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär 

det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad 

som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, 

meänkieli respektive samiska.” Borås Stad är finskt förvaltningsområde och har 

därför särskild skyldighet att erbjuda äldreomsorg på finska, vilket Vård- och 

äldrenämnden erbjuder redan idag.    

Vård- och omsorgsboendet Distansgatan 7 har två enheter för finsktalande, 

varav en enhet har demensinriktning och den andra somatisk inriktning. Det 

finns 10 platser på varje enhet, dvs totalt 30 platser för finsktalande. Alla 

medarbetare på enheterna med finsk inriktning talar flytande finska och 

svenska.  Vård- och omsorgsboendet Distansgatan 7 har som målsättning att 

vid nyanställning alltid prioritera två-språkiga medarbetare som talar finska och 

svenska, men det är inte enkelt att hitta sökande med den efterfrågade 

språkkompetensen.  

Det finns också ett hemtjänstområde, Trandareds hemtjänst, som riktar sig till 

finska brukare och där 6 medarbetare talar finska.  

Sedan 2017 då Borås Stad omorganiserades i facknämnder, har Vård- och 

äldrenämnden genomfört resor till Finland för att rekrytera finsktalande 

semestervikarier. Sommaren 2019 kom totalt 23 semestervikarier från Finland. 

Vård- och äldrenämnden erbjuder alltså redan idag äldreomsorg på 

minoritetsspråket finska och avstyrker därmed motionen. 

Beslutsunderlag 

1. Motion: Stärk det finska språket i Borås

2. -

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-11-20. 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen

2. -

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 



Borås Kommunfullmäktige 2019-09-26 

Motion: Stärk det finska språkets ställning i Borås 

På 1960- och 1970-talet kom över 10 000 finnar till Borås, och slet bland annat i de svenska 
fabrikerna, inte sällan till låga löner och under svåra arbetsförhållanden. Med svett i sina 
anleten och värkande nävar var de med och byggde det svenska välståndet, och med sina 
skattekronor finansierade de välfärden som i dag står inför enorma utmaningar. Borås hade 
inte varit en så välmående stad som den nu är utan den stora insats som sverigefinnarna 
gjorde och fortfarande gör. 

År 2010 blev Borås ett så kallat finskt förvaltningsområde, vilket innebär att enskilda har rätt 
att använda det finska språket vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter. 
Kommunen har även särskilda skyldigheter att erbjuda förskola och äldreomsorg, helt eller 
till väsentlig del på minoritetsspråken, om någon i förvaltningsområdet önskar detta. 

Borås stad erbjuder i dag förskola på finska, men inte grundskoleundervisning. Istället 
hänvisas barnen till modersmålsundervisning i grundskolan för att kunna utveckla det finska 
språket. Finskspråkiga föräldrar riskerar därmed att utsätta sina barn för ensamhet och 
isolering genom att barnen inte har möjligheten till studier på finska i Borås grundskola. 
Detta är inte ett upplägg som främjar det finska språkets ställning och utveckling. 

Den speciella relation som Sverige, och därigenom Borås med flera andra kommuner, och 
Finland har lever vidare även i våra dagar. Varje år kommer många finländare till Borås med 
sina familjer för att arbeta, kortare eller längre tid, i våra nya framväxande företag. Vi 
behöver stärka kommunernas attraktionskraft och erbjuda en bredare service även för 
denna grupp finländare framöver. 

Yrkande 

Sverigedemokraterna i Borås föreslår därför Kommunfullmäktige att besluta: 

Att erbjuda grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildning på det nationella 

minoritetsspråket finska 

Att erbjuda äldreomsorg, däribland omsorgsboende och hemtjänst, på det nationella 

minoritetsspråket finska 

För Sverigedemokraterna 

Andreas Exner (SD), Kommunalråd 

Anders Alftberg (SD), Ledamot 
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Datum 

2019-11-26 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00251 1.1.3.1 

Yttrande över motion om att värna äldres 

självbestämmande 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att avstyrka motionen ”Värna äldres 

självbestämmande”.     

Sammanfattning 

I motionen beskrivs att välfärdssektorn står inför en omfattande digitalisering. 

Motionärerna tycker att det är positivt med digitalisering och välfärdsteknik, 

men vill att Borås Stad framgent ska tillhandahålla en valmöjlighet för de äldre 

och deras anhöriga, att själva välja om de vill ha vårdplanering via video eller ett 

traditionellt fysiskt möte med biståndshandläggare. 

Från och med 2018 benämns vård- och omsorgsplaneringar som ”planeringar”. 

Vård- och äldrenämndens verksamhetsområde myndighet har sedan 2019 

omorganiserat det före detta vårdplaneringsteamet. Brukaren har numera en 

egen biståndshandläggare även vid planering på sjukhus och inte en särskilt 

utsedd vårdplanerare. Eftersom varje brukare har en egen biståndshandläggare, 

som ofta har god kännedom om brukaren, har kontaktvägarna och arbetssätten 

blivit smidigare och beslut kan ofta fattas utan att några planeringar med 

sjukhuset behöver genomföras. Brukarna/patienterna upplevs också tryggare 

när de vet vem de har kontinuerlig kontakt med.  

Sedan nya lagen ”Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård” kom 2018, ska dessutom primärvården och rehab-

mottagningen vara med. Att alltid få till fysiska möten med minst fem parter 

d.v.s. sjukhus, primärvård, rehabmottagningen, kommun och brukare/patient

samt anhöriga, skulle dock vara en logistisk utmaning.

Vård- och äldrenämnden förstår svårigheterna med planering via webb och det 

kan upplevas opersonligt för den enskilde. Vid en planering ska flera parter 

delta, vilket förutsätter enkel logistik för att vara genomförbart. Vård- och 

äldrenämnden har omorganiserat sin myndighetsutövning i syfte att uppnå 

bättre kontinuitet med brukarna/patienterna vilket innebär enklare beslutsvägar 

där planering via webb inte behöver genomföras i samma utsträckning som 

tidigare. Vård- och äldrenämnden arbetar för att säkerställa att formen för 

planeringen är anpassad till den enskildes förutsättningar, men kan inte besluta 
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vilken form som används och avstyrker därmed motionen ”Värna äldres 

självbestämmande”.  

Ärendet i sin helhet 

I motionen beskrivs att välfärdssektorn står inför en omfattande digitalisering. 

Teknologin kan ge förutsättningar för kommunerna att underlätta och 

effektivisera sitt arbete vilket på sikt ökar möjligheterna att tillhandahålla den 

högkvalitativa välfärd som våra kommuninvånare förväntar sig.  

Ett exempel på användande av teknik som under kort tid fått stor tillämpning i 

verksamheten är vårdplanering via video. Motionärerna menar att den snabba 

utvecklingen har inneburit att den absoluta lejonparten av 

vårdplaneringssamtalen idag sker via ”video”, istället för genom den 

traditionella vårdplaneringen med fysiskt möte med biståndshandläggare på 

plats. Motionärerna tycker att det är positivt att kommunen arbetar med 

digitalisering och välfärdsteknik som kan förbättra kvalitet och självständighet 

för de äldre och underlättar för personalen. Men införandet av ny teknik kan 

inte ensidigt utgå från hur vi skapar effektiviseringar i den kommunala 

organisationen. I Äldreombudets rapport år 2017 framgår att anhöriga framfört 

en oro kring vårdplaneringar via video. Upplevelserna handlade om den 

uteblivna valmöjligheten men även en osäkerhet inför tekniken.  

I SOU 2017:21 framgår att ”De bedömningsgrunder som gäller för andra 

insatser gäller även välfärdsteknik. Den enskildes behov ska styra och besluten 

ska så långt det är möjligt utgå från dennes önskemål”. Med andra ord bör man 

i hänseende till ny teknik i våra verksamheter även beakta brukarens personliga 

önskemål. Kristdemokraterna Borås vill att Borås Stad framgent ska 

tillhandahålla en valmöjlighet för de äldre och deras anhöriga, att själva välja om 

de vill ha vårdplanering via video eller ett traditionellt fysiskt möte med 

biståndshandläggare. 

Vård- och äldrenämndens svar 

Från och med 2018 benämns vård- och omsorgsplaneringar som ”planeringar”. 

Vård- och äldrenämnden har vidtagit åtgärder bland annat med anledning av 

synpunkter från brukare och anhöriga kring planering som framkommit i 

Äldreombudets rapport 2017 och 2018. För att möta upp bland annat dessa 

synpunkter, har verksamhetsområde myndighet sedan 2019 omorganiserat det 

före detta vårdplaneringsteamet. Arbetet innebär att brukaren numera har en 

egen biståndshandläggare även vid planering på sjukhus och inte en särskilt 

utsedd vårdplanerare. Primärvården är sedan 2018 i samband med att den nya 

lagstiftningen för samverkan vid utskrivning började gälla utsedda att vara fast 

vårdkontakt. Detta underlättar också för parterna att samverka kring 

brukare/patient. Sedan verksamhetsområde myndighet genomförde denna 

omorganisation har endast något enstaka klagomål inkommit.  

Fler och fler planeringar av hur behoven ska tillgodoses och hur vården ska 

utföras efter en sjukhusvistelse, äger rum i hemmet. Under 2019 har antalet 

planeringar via webb minskat från 119 i januari till 72 i september. Eftersom 
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varje brukare har en egen biståndshandläggare, som ofta har god kännedom om 

brukaren, har kontaktvägarna och arbetssätten blivit smidigare och beslut kan 

ofta fattas utan att några planeringar med sjukhuset behöver genomföras. 

Brukarna/patienterna upplevs också tryggare när de vet vem de har 

kontinuerlig kontakt med. Den information som sjukhuset behöver ge 

kommunen, när det inte sker vare sig ett fysiskt möte eller webbmöte, lämnas i 

skriftlig form via det gemensamma IT-systemet SAMSA.  

När planeringar äger rum är det i första hand sjukhuset som kallar till mötet. 

Det är sjukhusets ansvar att informera patienten och anhöriga om hur en 

planering går till och syftet med den, samt ansvarar för att leda mötet. Det är 

också sjukhuset som bedömer om det behövs en fysisk planering med 

representanter på plats. Om sjukhuset bedömer att det kan ske planering via 

webb händer ändå att kommunen, utifrån sin kännedom om brukaren, kan se 

att det vore bra med en planering på plats. Då kontaktas sjukhuset för att boka 

till ett fysiskt möte på sjukhuset.  

Det är antaget i Närvårdsamverkan att planeringar med fördel ska ske via webb, 

om brukarens tillstånd/förmåga så medger. Sedan nya lagen ”Lag (2017:612) 

om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” kom 2018, ska 

dessutom primärvården och rehab-mottagningen vara med. Det är en stor 

förbättring att primärvården och rehab-mottagningen nu är med vid 

planeringar. De har därmed fått större förutsättningar att vara aktiva och därför 

fungerar samverkan kring patienten bättre mellan de olika parterna. Syftet är att 

patienten ska uppleva att vården är sammanhållen. Att få till fysiska möten med 

minst fem parter dvs sjukhus, primärvård, rehabmottagningen, kommun och 

brukare/patient samt anhöriga, skulle dock vara en logistisk utmaning.  

Vård- och äldrenämnden genomför alltså redan idag allt färre planeringar via 

webb. Vid en planering ska flera parter delta, vilket förutsätter enkel logistik för 

att vara genomförbart. Vård- och äldrenämnden har omorganiserat sin 

myndighetsutövning i syfte att uppnå bättre kontinuitet med 

brukarna/patienterna vilket innebär enklare beslutsvägar där planering via webb 

inte behöver genomföras i samma utsträckning som tidigare. Vård- och 

äldrenämnden anser alltså att planering via webb redan idag endast används när 

det är nödvändigt och avstyrker därmed motionen ”Värna äldres 

självbestämmande”.   

Beslutsunderlag 

1. Motion: Värna äldres självbestämmande.

2. -

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-11-20. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen.

2. -
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Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 



Värna äldres självbestämmande 

Välfärdssektorn står inför en omfattande digitalisering, det är en utveckling som innebär stora 

möjligheter. Teknologin kan ge förutsättningar för kommunerna att underlätta och effektivisera sitt 

arbete vilket på sikt ökar möjligheterna att tillhandahålla den högkvalitativa välfärd som våra 

kommuninvånare förväntar sig.  

Ett exempel på användande av teknik som under kort tid fått stor tillämpning i verksamheten är 

vårdplanering via video. Den snabba utvecklingen har inneburit att den absoluta lejonparten av 

vårdplaneringssamtalen idag sker via ”video”, istället för genom den traditionella vårdplaneringen 

med fysiskt möte med biståndshandläggare på plats.  

Vi tycker att det är positivt att kommunen arbetar med digitalisering och välfärdsteknik som kan 

förbättra kvalitet och självständighet för de äldre och underlättar för personalen. Men införandet av 

ny teknik kan inte ensidigt utgå från hur vi skapar effektiviseringar i den kommunala organisationen. 

Precis som i all vår verksamhet måste utgångspunkten vara hur vi skapar bästa möjliga verksamhet 

för de som vi finns till för - våra kommuninvånare. 

I Äldreombudets rapport år 2017 framgår att anhöriga framfört en oro kring vårdplaneringar via 

video. Upplevelserna handlade om den uteblivna valmöjligheten men även en osäkerhet inför 

tekniken. 

I SOU 2017:21 framgår att ”De bedömningsgrunder som gäller för andra insatser gäller även 

välfärdsteknik. Den enskildes behov ska styra och besluten ska så långt det är möjligt utgå från 

dennes önskemål”. Med andra ord bör man i hänseende till ny teknik i våra verksamheter även 

beakta brukarens personliga önskemål.  

Kristdemokraterna Borås menar att om äldre personers självbestämmande och integritet respekteras 

kommer det troligtvis ha positiv effekt på deras välbefinnande och hälsa. Vi vill därför att Borås Stad 

framgent ska tillhandahålla en valmöjlighet för de äldre och deras anhöriga, att själva välja om de vill 

ha vårdplanering via video eller ett traditionellt fysiskt möte med biståndshandläggare.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

Vård- och äldrenämnden uppdras att säkerställa att äldre och/eller deras anhöriga bereds möjlighet 

att själva välja om vårdplanering ska ske via video eller genom ett traditionellt fysiskt möte, i enlighet 

med motionens intentioner. 

Niklas Arvidsson  

Lisa Berglund  

Hans Gustavsson  

Else-Marie Lindgren 

Magnus Sjödahl  
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Datum 

2019-11-26 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00230 1.1.3.1 

Arvode för deltagande vid föreläsningen 

"Äldreomsorgens organisering och granskning i ett 

historiskt perspektiv" 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna utbetalning av arvode för 

deltagande på föreläsningen ”Äldreomsorgens organisering och granskning i ett 

historiskt perspektiv” den 4 november 2019.      

Ärendet i sin helhet 

FoU Sjuhärad anordnade den 4 november föreläsningen ”Äldreomsorgens 

organisering och granskning i ett historiskt perspektiv”. Föreläsningen hölls av 

Lena Lindgren, professor vid Göteborgs universitet, som forskar om 

utvärdering och granskning inom skola och äldreomsorg.  

Föreläsningen är arvodesgrundad enligt § 9 b i ”Bestämmelser om ersättning till 

kommunens förtroendevalda 2019 – 2022” under förutsättning att Vård- och 

äldrenämnden fattar beslut om att arvode ska utbetalas.  

För deltagande utbetalas arvode till Gunbritt Johansson och Anna-Clara 

Stenström.         

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till föreläsningen ”Äldreomsorgens organisering och granskning i

ett historiskt perspektiv”.

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-11-20. 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 



FoU Sjuhärad: Äldreomsorgens organisering och 
granskning i ett historiskt perspektiv (4 november)

Lena Lindgren är professor vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Hon 

arbetar med undervisning och forskning om utvärdering och annan granskning, 

främst inom skola och äldreomsorg. Temat för föreläsningen är kapitlet ”Från 

kyrkbacken till IVO: äldreomsorgens organisering och granskning i ett historiskt 

perspektiv”. Kapitlet är hämtat ur boken Perspektiv på granskning inom offentlig 

sektor: med äldreomsorgen som exempel (2019) som Lena är 

redaktör/medförfattare till.  

Tid: 13:30-16:00 

Målgrupp: yrkesverksamma och beslutsfattare inom offentlig sektor, men även 

studenter och andra som är intresserade av dessa frågor. 

Föreläsare: Lena Lindgren, professor vid Göteborgs universitet 

Dag och tid: Måndag 4 november kl. 13:30-16:00 
Plats: Sal M401, Högskolan i Borås 
Kostnad: Kostnadsfritt, begränsat antal platser 
Anmälan: Senast 28 oktober via webbformulär nedan 
Kontakt: frågor om seminariet kan mejlas till fous@hb.se 

https://www.hb.se/fous/Aktuellt/anmalan/191104/ 

mailto:fous@hb.se
https://www.hb.se/fous/Aktuellt/anmalan/191104/
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Datum 

2019-11-26 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00082 1.1.3.1 

Anmälningsärenden 2019-11-26 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.      

Anmälningsärenden 

1. Skrivelse om förflyttning av syn- och hörselinstruktör

Dnr 2019–00264

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 



Borås 2019-11-05 

Kopior till Vård- och äldrenämnden 
FoF Borås 
Sof 
CFR 

Betr förflyttning av syn- och hörselinstruktör 

Vid Funktionsrätt Borås ordförandemöte beslöts att till Vård- och äldrenämnden framföra protest mot 
föreslagen förflyttning av Lize Hällzon, syn- och hörselinstruktör, från Träffpunkt Simonsland till 
förvaltningens lokaler. 

Förflyttningen missgynnar syn- och hörselinstruktörens möjligheter att nå ut till och träffa de personer, 
som är i behov av hennes hjälp, bland annat då många spontanmöten med personer med funktionsned-
sättning och pensionärer sker just på Träffpunkt Simonsland. 

Det nära samarbetet med SRF (synskadade) och HRF (hörselskadade) försvåras, då dessa föreningar har 
sina kontor på Träffpunkt Simonsland. Om instruktören skulle vara på träffpunkten på bestämda tider 
någon gång per vecka, reduceras de möjligheter, som nu gäller, med att hjälpa personer genom att vara 
anträffbar dagligen. 

Även ur tillgänglighetssynpunkt är det en rejäl försämring av tjänsten då många av dem, som behöver 
hjälp, redan är välbekanta med träffpunkten, och för dessa personer är det oftast svårare att ta sig till nya 
miljöer. 

Tidsvinsten för hörselinstruktören att kunna träffa hjälpsökande (alt klienter) på träffpunkten är också 
mycket viktigt, då väntetiden kan vara upp mot ett år på grund av det kraftigt ökade antal sökande, som 
instruktören fått under tiden på Träffpunkt Simonsland. Där finns också ett visningsrum med möjlighet 
till att visa ett stort urval av hjälpmedel. 

När Träffpunkt Simonsland grundades var ett av kriterierna att syn- och hörselinstruktören skulle finnas 
i huset. Tar man bort denna så tar man också bort en del av grundmeningen med huset. 

Med stöd av ovanstående hemställer därför Funktionsrätt Borås att syn- och hörselinstruktören även 
fortsättningsvis ska vara placerad i Träffpunkt Simonslands lokaler. 

Med vänlig hälsning 

Funktionsrätt Borås 

Rolf Hjertkvist 
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Datum 

2019-11-26 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00083 1.1.3.1 

Delegationsbeslut 2019-11-26 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.      

Delegationsbeslut 

1. Gallring av handling av ringa betydelse

Dnr 2019-00256

2. Lex Sarah utredning

Dnr 2019–00180

3. Lex Sarah utredning

Dnr 2019-00217

4. Lex Sarah utredning

Dnr 2019-00190

5. Lex Sarah utredning

Dnr 2019-00262

6. Lex Sarah utredning

Dnr 2019-00215

7. Lex Sarah utredning

Dnr 2019-00239

8. HR delegationslista

9. Delegationslista myndighet

10. Delegationslista myndighet under 65 år

11. Delegationslista bostadsanpassning



Borås Stad 
Sida 

2(2) 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 



fll?J BORÅS STAD 

Borås 24 oktober 2019 

Gallring av handling av ringa betydelse 

Bakgrund: 

Den 23 oktober 2019 kontaktas biståndshandläggare Johanna Ridderbjelke, per telefon, av en 
person som fram till februari månad 2019 hade beslut om insatser från Borås Stads Vård- och 
äldreförvaltning. Personen i fråga hade då och har fortfarande skyddad identitet. 

Hen uppger att hen har blivit kallad inför rätta och har av sin juridiska företrädare uppmanats 
att ta kontakt med de myndigheter som hen vet kan ha dokumentation om hen. 

Då alla handlingar i ett mål blir offentliga när dom meddelats vill man säkerställa att hens 
nuvarande vistelseort inte röjs då hen har skyddad identitet. 

Åtgärder: 

Med stöd av Sveriges kommuner och landstings (SKL) Gallringsråd m 5 samt beslut av Borås 
Stads kommunstyrelse 9 december 1999 beträffande gallring av handlingar av tillfällig eller 
ringa betydelse, bilaga 1 punkt 2 och 3 samt bilaga 2 punkt 4 så har nedanstående åtgärder 
vidtagits: 

- Journalanteckning daterad 4 februari 2019: där står namn på handläggare i ny 
kommun. Anteckningen har delvis raderats

- Journalanteckning daterad 23 januari 2019: där står namn på ny kommun. 
Anteckningen har delvis raderats

- Journalanteckning daterad 21 januari 2019: där står namn på ny kommun. 
Anteckningen har delvis raderats

- Utredning daterad med datum för beslut 29 januari 2019: där står under rubrikerna
"omgivningsfaktorer" samt "personligt stöd från person som vårdar eller stödjer 
närstående" att brukaren kommer att flytta till en kommun som ligger närmare hens 
familj (som bor i Stockholm) namn på kommunen framgår dock ej. Utredningen har 
delvis raderats.

Postadress Besöksadress Telefon Telefax 






